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Anotace

Bakalářská práce se primárně zaměřuje na motivy opakovaně se objevující se v české 

surrealistické fotografii mezi 30. a 60. léty jako jsou stín, smrt, hra, tkáň, libido a fetiš, maska, 

jimiž prostupuje jednotící prvek cyklického, nelineárního času. Na konkrétních příkladech 

jsou diskutovány jak výskyty a významy těchto témat z hlediska surrealismu, tak i jejich 

původ. Témata jsou vybrána záměrně tím způsobem, aby se vzájemně doplňovala a 

prolínala; každé z nich zároveň zastupuje určitou transformovanou reprezentaci reality. 

Cílem práce je tyto motivy představit v širším kontextu a poskytnout tak vhled do dané 

problematiky. 

 

Annotation 

The Bachelor thesis primarily focuses on the recurring motives seen in Czech surrealist 

photography between the 1930s and  1960s. Such motives include shadow, death, game, 

texture, libido, fetiche and mask pervaded by a common element of a cyclic nonlinear time. 

On the concrete examples are discussed occurances and meanings of these themes from the 

view of the surrealist movement as well as their origin. The themes are intentionally chosen 

to be mutually suplemented and blended; every one of them deputizes a certain 

transformed representation of reality. The goal of the thesis is to introduce these motives in 

a wider context and to provide an insight into a given problem. 
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1 Úvod 

Cílem bakalářské práce „Muž s klapkami na očích: koncepty české surrealistické 

fotografie 30. – 60. let“ je představit koncepty objevující se v české surrealistické 

fotografické tvorbě mezi lety 1930 - 1960. Toto časové období je voleno záměrně tak, aby 

obsáhlo z hlediska potřeb práce nejzásadnější tvůrčí období fotografů ovlivněných 

surrealismem na našem území.  Jednotlivými motivy prostupuje jednotící teze cyklického, 

nelineárního času, který se věčně opakuje v pomyslném kruhu, bez začátku i bez konce. 

Stejným způsobem dochází k opakování samotných motivů. Jejich význam je nestálý, jsou 

kauzálním řetězcem, neustále se navracejí v pozměněných podobách jako přehodnocení 

svých předchozích výskytů.  

O této jednotící tezi času a povaze surrealistického fotografického média pojednává 

první kapitola, v níž je na danou problematiku prezentován především formalistický pohled 

Rosalind Krauss, o němž mluví ve svém eseji Fotografické podmínky surrealismu1, a částečně 

také teorie Rolanda Barthese a Viléma Flussera. Pomocí jejich textů se práce snaží osvětlit 

charakter surrealistické fotografie jako celku, přičemž důraz je kladen nikoli na samotné 

náměty (ty jsou diskutovány až následně a podrobněji), nýbrž spíše na skutečnou vnitřní 

problematiku média fotografie v surrealismu, jemuž je při nahlížení na v práci prezentované 

snímky závažné porozumět. 

Každé z těchto témat nějakým způsobem transformovaně reprezentuje lidské vnímání 

reality. Například téma smrti vidí realitu jako odkaz nesoucí zmar a zkázu, stín jako 

odvrácenou stranu naší existence, tkáň odkazuje na realitu jako biologicky tvarovanou 

hmotu, hra na ni pohlíží jako na divadelně ovládaný svět, maska je potom hrou s identitou a 

libido a fetiš vidí realitu jako místo skrytých a potlačovaných přání a tužeb. Představené 

koncepty se navzájem přirozeně prolínají a doplňují, což je i záměr jejich výběru. V kapitolách 

je vždy představena povaha daného tématu z teoretického hlediska, přičemž následně je 

téma diskutováno za doprovodu přiložených fotografií, jež je k němu relevantně možno 

vztáhnout. 

                                                           
1
 Krauss, Rosalind: Photographic Conditions of Surrealism In The Originality of the Avant-Garde and Other 

Modernist Myths, MIT Press, Cambridge Massachusetts 1987 
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2 Temporalita a znakovost surrealistické fotografie 

Fotografii si bez pojmu času snad ani nelze představit, je s ní nerozlučně spjat. Vedle 

fotografie prakticky neexistuje médium, jež by bylo vzhledem k technologii svého vzniku na 

čase natolik závislé. Z technického hlediska je to právě doba otevřené spouště fotoaparátu, 

jež je vedle intenzity světla tvůrčím prvkem fotografie a právě tak podstatnou součástí 

procesu tvorby fotografie je i správná doba trvání osvitu při jejím vyvolávání. Čas je jedním 

ze základních významových činitelů fotografického obrazu. Jeho působení se vynořuje na 

povrch vždy v podobě několikerého účinku: efektu na médium samotné, na fotografovaný 

objekt i na divácký subjekt. Reálno v obraze totiž „vystupuje na povrch nejen jako reference, 

ale rovněž jako existence.“2 Tedy nejen jako odkaz k matérii, ale rovněž jako trvání v čase.  

Henri Cartier-Bresson jednou prohlásil: „Ze všech výrazových prostředků je fotografie jediná, 

která se zmocňuje okamžiku v jeho průběhu. Zachycujeme pomíjivost, nenávratnost.“3 

 

Surrealismus vyzdvihoval zejména čas nelineární, který náležel tvorbě a snu. 

Surrealistickými fotografiemi tak prostupuje jednotící teze cyklického, věčně se opakujícího 

okamžiku-času. Trvá jinak, než jsme běžně zvyklí. Snad jakoby se zastavil (cyklus Evy Fukové 

Čas se zastavil) nebo naopak trval příliš dlouho uvnitř své vlastní reality (cyklus Jaromíra 

Funkeho Čas trvá).  Čas je v surrealistickém světě jakýmsi mezičasem, meziprostorem, který 

funguje na základě svého vlastního kauzálního řetězce: jednotlivé motivy se opakují a 

navracejí se jako přehodnocení jejich předešlých výskytů. Jejich význam je magický, nestálý, 

transformativní, fluidní.   

 

Vytvořením fotografie jako obrazové plochy vzniká nový dvojrozměrný prostor, v němž 

vzniká i nové spektrum času. Tím, že ve fotografickém snímku čas jakoby uvázl či strnul, 

získává fotografie čas svůj, čas sobě vlastní. Referent i zachycený okamžik fotografie je 

jednoduchým stisknutím spouště vydělen z lineární posloupnosti dějin a stává se novým 

bytím, které nemá jen schopnost konstatovat minulost, ale zároveň obsahovat i přítomnost. 

Ve fotografii je totiž navždy zachována přítomnost onoho okamžiku, v jakém byla vytvořena - 

                                                           
2
 Duve, Thierry de: Póza a momentka, neboli Fotografický paradox. In Karel Císař (ed.):  Co je to fotografie? 

Praha : Hermann & synové, 2004, str. 273 
3
 Cartier-Bresson, Henri: Svět Henri Cartier-Bressona. In Aleš Kuneš a Tomáš Pospěch: Teorie fotografie. Opava : 

2003, str. 34 
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nebo alespoň na takovou dobu, jíž bude její fyzická konstituce – například papír, na němž je 

vyvolána – schopna odolávat zubu času. Sejmutím masky, sejmutím otisku té či oné situace 

nebo toho kterého člověka a jeho vyvoláním zpět do života (s nadsázkou do života věčného) 

v podobě obrazového materiálu je vytvořen jakýsi pomník, nyní už nenávratně minulé 

reality, skrze nějž k nám tato realita promlouvá.  

 

V této realitě, na rozdíl od reality naší vlastní přítomnosti, se však jedná o promluvu 

stále tutéž, o nekonečné opakování jednoho jediného okamžiku minulosti, o nekonečnou 

reprodukci toho, co se stalo pouze jednou. Toho si všiml i Roland Barthes: „Fotografie je 

mechanickým opakováním toho, co se nikdy opakovat nemohlo.“4 A právě tímto věčným 

opakováním vzniká cyklický čas obrazové plochy. To ostatně předpokládá i Vilém Flusser, 

když ve své knize Za filosofii fotografie5 uvádí: „tento časoprostor, který je obrazům vlastní, 

není ničím jiným než světem magie, v němž se všechno opakuje a v němž má vše svůj podíl na 

jakési závažné souvislosti celku. Takový svět se strukturálně odlišuje od historické lineárnosti, 

v níž se neopakuje nic a v níž má vše své příčiny a následky….Význam obrazů je magický. 

Dešifrujeme-li obrazy, nesmíme pustit ze zřetele jejich magický charakter. Je tedy nesprávné, 

chceme-li v obrazech vidět „zmrazené události“.  Spíše nahrazují události věcnou konfigurací 

a převádějí je do výjevů. Magická moc obrazů spočívá v tom, že jsou plochami; jejich vnitřní 

dialektiku, jejich vnitřní rozpornost musíme vidět ve světle této magie.“6 Plošností 

fotografického záznamu, věcnou konfigurací událostí, tedy dochází k vnitřní dialektice 

obrazové plochy a vzniku cyklického času, věčně se opakujícího okamžiku. 

 

Barthes ve své Světlé komoře rovněž konstatuje, že „každá fotografie je certifikát 

přítomnosti“7; zda přítomnosti minulé či současné, je lhostejno. To, co můžeme vidět na 

fotografii, se kdysi skutečně dělo, bylo. Fotografie především ratifikuje minulost, kterou 

přenáší do současnosti. Fotografií není vytvořen „ani obraz, ani skutečnost, ale opravdu nové 

bytí: realita, jíž se nelze dotknout.“8 Fotografií tak vzniká obraz schopný konstatovat minulost 

a obsahovat přítomnost, je vytvářena plocha, na níž dochází k setkání časů, vyvolávajících 

                                                           
4
 Barthes, Roland: Světlá komora - poznámky k fotografii. Praha : Fra, 2005 

5
 Flusser, Vilém: Za filosofii fotografie, Praha: Fra, 2013 

6
 tamtéž, str. 12 

7
 Barthes, Roland: Světlá komora - poznámky k fotografii. Praha : Fra, 2005, str. 12 

8
 tamtéž 
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jakýsi dojem nezařaditelnosti a zároveň obsažnosti všeho: „znehybnění času se ve Fotografii 

nedává jinak, než excesivním, monstrózním způsobem: Čas tu jakoby uvázl“.9 Fotografie tak 

vždy obsahuje samu esenci zastavení, vždy je svým způsobem neaktuální a zároveň věčná. 

 

Není tedy divu, že André Breton zdůrazňoval nutnost neustálého přehodnocování 

jednou vytvořených děl a nepřetržité navracení se k motivům.  Cyklický čas náležel tvorbě a 

snu, opakovaný akt pro něj byl reprezentativnějším zobrazením reality než akt lineární, 

jednorázový, časově posloupný. Takovýto kauzální řetězec můžeme dobře vysledovat 

například v díle Jindřicha Štyrského, kde se do jeho tvorby navracejí jednotlivé motivy jako 

přehodnocení svých předchozích výskytů, a to i napříč rozličnými médii: uveďme např. 

gumovou rukavici z fotografie z cyklu Muž s klapkami na očích – ta se posléze objevuje jako 

kožená rukavice v Traumatu zrození (1936), dále krejčovská panna z téhož cyklu se promítá 

do trupu v Čerchově (1934), ruční protéza se objeví jak na fotografii, tak v Emilii či ve Snu o 

alabastrové ručičce (1928). Vytvořením záznamu, ať už fotografie, obrazu, textu, vzniká vždy 

nová poloha, jež bude pokaždé podléhat následným tvůrčím revizím. 

 

Fotografie se v kontextu surrealismu dá chápat také jako pozastavená momentka 

volného proudu vědomí, jako jakási výseč slov-znaků, které byly vyjmuty a nahodile 

poskytnuty ke čtení. Vizuální a psané splývá.  André Breton v roce 1920 prohlásil: 

„Automatické psaní, (…), poskytuje pravou fotografii myšlenky.“10 Rosalind Krauss ve svém 

eseji Fotografické podmínky surrealismu nazývá tento jev „rozmezeření“ a v průběhu jeho 

dokazování používá jako výchozí příklad Bretonův autoportrét  Automatické psaní (1938).  

Breton zde pracuje s různými fotografickými elementy a předvádí zde takzvanou mise en 

abyme.11 „Mikroskop jakožto příklad nástroje opatřeného čočkami vkládá do zpodobovacího 

pole další zpodobnění, které dubluje určitý aspekt prvního – fotografický proces, který vedl 

k výrobě původních částí.“12 Ustanovuje tak jakýsi „intelektuální rým“13 mezi automatismem 

psychickým – procesem mechanického záznamu – a automatismem, jenž spojuje s „tím 

                                                           
9
 tamtéž 

10
 Učinil tak v úvodní eseji k fotomontážím Maxe Ernsta z cyklu Fatagaga. Viz Max Ernst, Beyond Painting and 

Other Writings by the Artist and His Friends, Wittenborn Schultz, New York 1948, str. 177  
11

 Původně heraldický termín zavedený v roce 1893 André Gidem doslova znamená „umístění do nekonečna“ a 
odkazuje k obrazu obsahujícímu menší kopii sebe samého, sekvenci, která se donekonečna vrací.  
12

 Krauss, Rosalind: Fotografické podmínky surrealismu. In Karel Císař (ed.): Co je to fotografie? Praha : 
Hermann & synové, 2004, str. 224 
13

 tamtéž 
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slepým nástrojem“14, fotoaparátem. Pojem psaní je v tomto díle zobrazen v samotné tkáni 

tvorby obrazu, v médiu montáže. Její oddělené složky jsou přirovnatelné ke slovům, 

odděleným jednotkám, které jsou ovlivňovány svým umístěním v řetězci věty a řízeny 

pravidly syntaxe. Syntax staví na principální exterioritě jedné jednotky vůči druhé a „tradiční 

lingvistika tuto exterioritu chápe jako rozlom, prázdno či mezeru mezi znaky, která tak 

odděluje jeden znak od druhého.“15 Jednotlivé znaky jsou tímto způsobem chápány jako 

rozlomené na dvě části, kde je vždy jedna vůči druhé vnější. „Takto rozmezeřený fotografický 

obraz je zbaven jedné z nejpůsobivějších iluzí fotografie, totiž pocitu přítomnosti. (…) Přijetí 

mezer ničí simultánní přítomnosti, neboť ukazuje prvky v sekvenci, buď jeden po druhém, 

anebo jeden mimo druhý, v oddělených buňkách. (…) Právě toto přijetí mezer dává jasně 

najevo, že se nedíváme na skutečnost, nýbrž na svět prolezlý interpretacemi či významy.“16 

 

Jako příklad přijetí mezer lze však také označit rám 

fotoaparátu, okraj objektivu, jenž ze širokého pole skutečnosti 

odkrajuje a vybírá zpodobněný element.  Rozmezeření je zlomem 

v simultánním prožitku skutečnosti, rozštěpem přecházejícím 

v sekvenci. „Fotografické oříznutí vždy zakoušíme jako zlom 

v souvislé tkáni reality. Surrealistická fotografie však rám snímku 

podrobuje nesmírnému tlaku ve snaze nechat ho vystoupit jako 

znak, znak sice prázdný, nicméně jakoby celé číslo ve složitém 

kalkulu smyslu: znak, který označuje význam.“17  Rám fotografie 

ukazuje rozdíl mezi odříznutou a zavrženou částí reality a výsečí, která je zachycena na 

snímku.  Segment vně rámu představuje přírodu jakožto znak, zpodobnění. „Rám objektivu 

tento prožitek signalizuje a zároveň ho ovládá, rozmisťuje v konfiguraci.“ 18 

 

Formální rytmus rozmezeření však vyvolává strategie zdvojování. Je dvojkrokem, který 

uvnitř okamžiku vytváří prožitek štěpení a zahání jeho jednotnost. Vyvolává představu, že 

k originálu přistoupila kopie. „Zdvojením se podvoluje vlivu diference, odkladu, uspořádání 

                                                           
14

 tamtéž 
15

 tamtéž, str. 225 
16

 tamtéž 
17

 tamtéž, str. 232 
18

 tamtéž 

Obrázek 1 André Breton: 
Automatické psaní, 1938 
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„jedno po druhém“ nebo „jedno v druhém“ a dovoluje, aby uvnitř téhož vyrašilo mnohé.“ 19 

Kromě proměny přítomnosti v následnosti ovšem činí i něco jiného. „Vyznačuje původní 

událost v řetězci jakožto významonosný element, obdařuje surovou hmotu konvenční formou 

označujícího.“ 20 

 

Surrealistická fotografická tvorba tak využívá zvláštního sepětí se skutečností, jimž je 

ostatně obdařena veškerá fotografie. „Spočívá totiž v otisku či přenosu reality; je to 

fotochemicky zpracovaná stopa, kauzálně spojená s určitou konkrétní věcí ve světě, ve které 

poukazuje podobným způsobem, jako to činí otisky prstů, šlépěje anebo zvlhlý kroužek, který 

zanechá sklenice na stole.“21  Genericky se tak liší od malířství nebo kresby.  Užijeme-li 

odborného sémiologického názvosloví, malby a kresby jsou ikonami, zatímco fotografie patří 

mezi indexy.  Indexem rozumíme to, co zůstává, když označované zmizí, např. stopa v blátě 

nebo kouřová stopa;  index je reliktem, pozůstatkem, relikvií. Vezmeme-li v potaz tento 

status fotografie vůči realitě, můžeme říci, že se surrealističtí fotografové svými procesy 

zdvojování a rozmezeření „snaží zaznamenat mezery a podvojnost samotné skutečnosti, již 

tato daná fotografie pouze věrně zachycuje jako stopa.“22 Fotografického média je tak 

využito k nastolení paradoxu: „skutečnost se ustanovuje jako znak, přítomnost se mění 

v absenci, ve zpodobnění, v reprezentaci, rozmezeření a psaní.“ 23  

 

Na tomto prožitku skutečnosti jako 

zpodobnění staví pro surrealismus klíčové 

koncepty: pojem „zázračného“ anebo 

„křečovité krásy“ a nachází se tak v jádru 

surrealistického uvažování. Názorný důkaz 

znakovosti křečovité krásy podává Bretonův 

známý nález střevíce ve tvaru lžíce, který našel 

na bleším trhu a poznal v něm splnění své touhy vyslovené automatickou frází, již mu začala 

probíhat myslí už o několik měsíců dříve: cendrier Cendrillon – popelník Popelka. Pojem 

                                                           
19

 tamtéž, str. 227 
20

 tamtéž 
21

 tamtéž, str. 229 
22

 tamtéž 
23

 tamtéž 

Obrázek 2 Man Ray: Střevíc-lžíce André Bretona, 1934 
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křečovité krásy je pojmem „přechodu k zakoušení skutečnosti proměněné ve zpodobnění. 

Můžeme říci, že sur-realita je totéž, co příroda, která se v křečích mění v jakési psaní.“ 24 

Fotografie má jedinečnou schopnost se této zkušenosti zhostit tím, že její přístup ke 

skutečnosti je privilegovaný. „Křečovité stahy skutečnosti fotograf dokumentárně 

zaznamenává manipulacemi,“25  tedy „zdvojováním“ a „rozmeřezením“. Tyto fotografie 

neposkytují rozluštění kódu skutečnosti, „zpřítomňují samotnou skutečnost jakožto 

zakódovanou, zapsanou, rozmístěnou v konfiguraci. Prožitek přírody jakožto znaku, 

zpodobnění či reprezentace pak k fotografii přichází „přirozeně“26 Surrealistická vize reality je 

realitou jakožto zpodobněním, reprezentací znaku.  

3 Koncepty české surrealistické fotografie 

Každé z témat, konceptů, které tato práce reprezentuje, představuje určitou interpretaci 

transformované reality. Koncepty stínu, smrti, tkáně, hry, masky, libida a fetiše nebyly 

vybrány pochopitelně náhodně. Výběr byl založen na vzájemném prolínání se, prostupování, 

kdy je prvky určitého motivu možno vysledovat i v motivu jiném. Tato několikastranná 

spojitost jen potvrzuje výše diskutovaný charakter cyklického času surrealistické fotografie a 

její povaha stále se opakujícího, věčného okamžiku nabývajícího mnoha podob. 

Reprezentovaná realita je tedy zároveň vším a samostatně ani jedním. Nese odkaz smrti, 

tvoří odvrácenou stranu naší existence, je biologicky tvarovanou hmotou, divadelně 

ovládaným světem, hrou s identitou, místem potlačovaných a skrytých tužeb. Takováto 

interpretace reality však stojí mimo renesanční pohled, neboť stopy jiných aspektů reality 

jsou patrné již při běžném konvenčním vidění. 

3.1 Stín 
Stíny tvoří odvrácenou stranu naší existence, provází člověka na každém kroku. Ovlivňují 

optické vlastnosti předmětů a tím i jejich působení, jsou závislé na světle, jehož zdroj 

nemohou opustit, a podléhají pravidlům. Zároveň jsou ale nehmotné, neuchopitelné, 

proměnlivé a dokážou svým tvarem klamat. Vržený stín můžeme připodobnit freudovskému 

nevědomí, které představuje tu sféru paměti, kam jsou ukládány bolestné a nezpracované 

                                                           
24

 tamtéž, str. 230 
25

 tamtéž 
26

 tamtéž 
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Obrázek 4 Josef Bartuška: Stínohra, 1934 

zkušenosti. Tyto obsahy zde zůstávají latentně skryty a podvědomí s nimi neustále pracuje. 

Existenci stínu, stejně tak nevědomí, nevěnujeme přílišnou pozornost: do našeho podvědomí 

vstupuje jen tehdy, pokud si to vynutí sama situace.  

 

Zároveň je stín pojmem, který nejen s člověkem, ale s každou věcí souzní a vzájemně se s ní 

doplňuje. Můžeme říci, že stín je předmětem a světlem 

podmíněn. Stín neexistuje beze světla, ale světlo bez stínu 

ano, předmět bez stínu existuje, stín bez předmětu není. 

Není však opakem světla, neboť tím je tma. V knize Stíny a 

světlo: Umění a vizuální zkušenost27 popisuje Michael 

Baxandall stín jako „místo bez přímého světla, mezeru v 

toku světelných paprsků, oblast tmavší než jeho okolí.“28 

Podmínkou vzniku stínu je nutná účast světelných paprsků, 

bez nich by vznik stínu nebyl možný. Stín je také ovlivněn 

druhem zdroje světla, druhem světla samotného, úhlem 

a intenzitou osvětlení, povrchem podložky. 

 

V případě fotografie je samotný motiv stínu 

zakódován už přímo v její technologii. Henry Fox Talbot, 

který v roce 1841 patentoval proces pozitiv-negativ, o 

svém vynálezu prohlásil: „Stín, nejpomíjivější ze všech 

věcí, příslovečný symbol všeho, co je prchavé a pomíjivé, 

může být kouzlem naší přírodní magie zadržen.“ 29 K jeho 

prvním fotografiím patřily právě kopie předmětů 

položených přímo na papír citlivý na světlo, jejichž stín 

pak vytvořil jejich obraz. Každou fotografii vzniklou tímto 

procesem lze tudíž považovat za obraz stínů, byť ve 

velmi specifickém smyslu – obraz stínů vytvořený 

negativem, jenž se až kopírováním stane obrazem 

                                                           
27

 Baxandall, Michael: Stíny a světlo. Umění a vizuální zkušenost. Brno: Barrister, 2003 
28

 tamtéž, str. 10 
29

 Anděl, Jaroslav: Avantgarda o mnoha médiích: Josef Bartuška a skupina Linie 1931-1939. Praha : Obecní dům, 
2004, str. 18 

Obrázek 3 Josef Bartuška: Stínohra, 1932 
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pozitivním. Talbotův výrok ovšem také odkazuje k tématu prchavosti okamžiku a potřebou 

toho, co pomíjí, nějakým způsobem zachytit a uchovat – potřebou, která ostatně vedla přímo 

k vynálezu fotografického média.  

 

Surrealistický svět si lze metaforicky představit jako svět, který se nenachází ani tady, ani 

tam. Vše, co se v něm odehrává, je odehráváno v prostoru těmito dvěma světy. Tato realita 

je místem stínů, odvrácených stránek osobnosti, vnitřních démonů, potlačených přání, 

narušení a přízraků. Stín v ní může nabývat mnoha podob. V kontextu surrealistických teorií 

nese význam pojící se s nevědomím, antropomorfizací neživého okolí, materializovanou 

představou vlastní smrtelnosti (pohybem mezi životným a neživotným) a existencí druhého 

„já“, tedy dvojníka. 

3.1.1 Stínohry 

Motiv vrženého stínu se stal celoživotním námětem pro Josefa Bartušku, člena 

českobudějovické skupiny Linie, který tento motiv prvně představil pod pojmem „stínohry“ 

ve své stejnojmenné básnické sbírce30. V témže čase začal vznikat i fotografický cyklus 

totožného jména, jehož témata se soustavně prolínala spolu s Bartuškovými básněmi. Téma 

stínu bylo u Bartušky úzce spjato s tématem snu, kde dvojice stín-sen figurovala zároveň jako 

metafora imaginace. Jednou byl stín „vousatým kouzelníkem“31, který „hračky krade“32, 

stínem mužské hlavy a ruky napřažené k hračce na polštáři, podruhé se proměňoval v 

„kouzelné pralesy“33, stíny kaktusů na okně. Bartuškovy Stínohry byly založeny na 

konfrontaci zobrazených předmětů s jejich vrženými stíny i se stíny předmětů, které samy 

v obraze nebyly zachyceny. Tento střet reality a stínu chápal jako „končiny, kde lze nalézti 

netušených možností (…), nové poesie“.34 Bartuška v souvislosti se Stínohrami mluvil také o 

funkci reality v obrazu, kterou lze právě pomocí stínu zvětšit, potlačit, uvést do pohybu. To 

poněkud evokuje Platónovo podobenství o jeskyni, o němž pojednává v sedmé kapitole své 

Ústavy35. Platón zde přirovnává svět jsoucna, ve kterém jsme vězněni, ke stínům, které jsou 

odrazem světa idejí.  Ideje jsou chápány jako prvotní předměty, naopak stíny zastupují pro nás 

viděné, jsou pouhými otisky. Hmotné předměty jsou již pouhou nápodobou prvotní ideje, stejně 

                                                           
30
Bartuška, Josef: Stínohra, České Budějovice: vydáno vlastním nákladem, 1930 

31
 tamtéž 

32
 tamtéž 

33
 tamtéž 

34
 tamtéž 

35
 Platón: Ústava, Praha: Oikoymenh, 2014 

https://www.kosmas.cz/nakladatelstvi/208/oikoymenh/
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tak je stín pouhým odrazem reality. Fotografie je tedy možné přirovnat ke stínům na stěnách 

jeskyně a stíny na fotografiích pak ke stínům těchto stínů. Cílem podobenství však nebylo 

potlačení reality, nýbrž odhalení její poezie, skrytých významů a jejich spojení s realitou 

právě pomocí stínu. 

 

 Fascinace stínem přinesla velké téma koncem čtyřicátých let i Emile Medkové.  Její 

Stínohry (1949), na rozdíl od těch Bartuškových, využívaly dvou principů. Jedním vznikaly 

temné symetrické obrazce podobné Rorschachovým testům, kdy byl využíván stín lidské 

postavy a jejího odrazu v zrcadle postaveném tak, aby se obraz souměrně zdvojil podle osy. 

Druhý byl založen na interakci figurálního stínu s viditelnými předměty. Na svislé bílé plátno 

byly připevňovány v různých seskupeních úlomky dřeva 

s prázdnými otvory evokující oči. Do této situace agresivně 

zasahuje temný mužský stín patřící Mikuláši Medkovi, později 

manželovi Medkové, vyzbrojený srpem (Žnečí) nebo lukem a 

šípem (Lukostřelci). Jeho útočná gesta vždy vyvolávají pocit 

nebezpečí. Pokud nemá zbraň, mění ruku v pařát, který se stává 

monstrem útočícím na dřevěnou hlavu na plátně, nebo se 

otevřenými ústy chystá pozřít oběť a přitom ji rozčtvrtit 

příborem. V několika případech kompozici ohraničuje masivní 

rám zavěšený na pozadí. Je pravděpodobné, že se Medek 

v těchto rituálu se blížících Stínohrách neomezil pouze na účinkování – fotografie nesou 

podobné prvky jako jeho tehdejší obrazy a texty.  

 

Zatímco ve Stíhohrách s Medkem v hlavní roli byly předměty nasvětleny čelně a 

nevrhaly tak žádný stín, v jejich ženských protějšcích nazvaných Vodopád vlasů vrhají 

předměty naopak stíny výrazné. Na bílé plátno je připevněn vodovodní kohoutek s hustými 

prameny vlasů, přišpendlení brouci a vajíčko s okem. Ostré nasvícení předměty nejen 

vykresluje, ale zároveň se zdá, jakoby vržené stíny zdvojovaly jejich existenci. S nimi pak 

kontrastuje stín jiného druhu – stín Medkové s prázdnýma rukama, která stojí mimo obraz. 

Věci jsou skutečné, postava je pouze stínem. Existují i jiné varianty Vodopádu vlasů – stín 

postavy je nahrazován pouhým stínem ruky, nebo fotografie vržený stín zcela vynechává. 

Význam Stínoher Medkové je mnohoznačný. Na jedné straně je můžeme připojit k tradici 

Obrázek 5 Albert Stieglitz: Stíny  
na jezeře, 1916 
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stínových autoportrétů, kterým jsou např. Stíny na jezeře (1916) Alfreda Stieglitze, na straně 

druhé lze stíny zcela odpoutat od jejich tělesných předloh a nechat je působit zcela 

samostatně jako fantomy. Svou roli zde hraje i odkaz k ranému dětskému vnímání stínu, na 

nějž upozornily výzkumy Jeana Piageta (1927): „předškolní dítě se domnívá, že stín vzniká ze 

dvou zdrojů – vnitřního, když emanuje z objektu a jej jeho částí, a vnějšího, když přichází 

z noci, z temného kouta místnosti.“36 

3.1.2 Dvojník 

Rosalind Krauss o stínu píše: „stín je první formou, skrze niž se duše zpředmětňuje.“37 

Akt zpředmětnění je tak v tomto případě aktem antropomorfizace. Stín tak zároveň 

představuje konflikt těla a vnějšího prostoru, který narušuje jeho hranice, zbavuje jej 

dominantního postavení, znejišťuje původní subjekt o jeho vlastní existenci. Ztrátou 

nejvlastnější podoby začne tělo splývat se svým okolím, ztrácet vědomí sebe sama, svoji 

identitu. 

   

Carl Gustav Jung popisuje stín i jako jednu z archetypálních postav v rámci stratifikace lidské 

psychiky. Tyto postavy spolu působí ve dvojicích, z nichž je jedna vždy užívána vědomě a 

vyvažována svým nevědomým protějškem. Stín setrvává ve dvojici s Já. „Já je křehké, cenné 

světlo vědomí, které je třeba chránit a rozvíjet. Já je váš pocit smyslu a identity. Stín je naše 

                                                           
36 Bydžovská, Lenka; Srp, Karel. Emila Medková. Praha : Kant, 2001, str. 24 
37

 Krauss, Rosalind. Corpus Delicti. In Rosalind Krauss; Jane Livingston: L'Amour fou: Photography and 
Surrealism. New York : Abbeville, 1985. 

Obrázek 7 Emila Medková: Lukostřelci, 1949 Obrázek 6 Emila Medková: Vodopád vlasů, 1950 
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„temná stránka“ (…), která může oživit život, když se s ním poctivě vyrovnáme.“38 Stín zde 

zastupuje primitivní, asociální stránky člověka, agresivitu a ničivé tendence. Stává se tak jeho 

dvojníkem a ztělesňuje konkrétní vědomím potlačené obsahy. V tomto ohledu pojímá 

dvojníka Bohumil Němec, člen brněnské Fotoskupiny pěti (f5), ve své fotografii Rozbité 

zrcadlo (kol. 1938). Zrcadlový odraz sádrové busty je zde roztříštěn na několik částí, které 

sice stále zobrazují smysl dávající celek, nicméně s nemálo patrnými trhlinami. Dvojník je 

naším vnitřním přízrakem, součástí, ale součástí necelistvou, narušenou a tím svým 

způsobem nebezpečnou. Působí jako alter ego, imaginární nepřítel, temná oblast duše a 

vnitřní negativita. 

 

Přímo název Dvojník nese i jedna z fotografií Emily Medkové. Vychází z fotografické 

rekonstrukce snu, v němž se Medková procházela nekonečnou pouští plnou kaktusů a měla 

pocit, že se za nimi někdo či něco skrývá. Nakonec spatřuje nahou postavu držící podivné 

nástroje a na zoufalém útěku ji zachraňuje pozdější manžel Mikuláš. Je to však právě on, kdo 

na výsledné fotografii nakonec zastupuje muže ze sna vzbuzujícího obavy. V ruce drží pilku a 

telefonní sluchátko, tvář má zakrytou šátkem. „Lze předpokládat, že ve snu šlo o jednu a 

tutéž osobu chápanou opačně: jednou jako zdroj nebezpečí, podruhé uklidnění a ochrany“.39 

 

                                                           
38

 Hyde, Maggie; McGuiness, Michael: Jung. Praha : Portál, 2007, str. 86-91 
39 Srp, Karel: Emila Medková. Praha : Torst, 2005. 

Bohumil Němec: Rozbité zrcadlo, kol. 
1938 

Obrázek 8 Emila Medková: Dvojník II, 1949 
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Materializaci představy dvojníka lze komplexněji vnímat i jako výsledek potřeby 

přisoudit vnějšímu světu „životnou“ formu, tzn. přiznat mu síly, které mají moc manipulace a 

z nichž v podstatě vyrůstá i představa Bretonovy objektivní náhody. Ve výsledku se tyto síly, 

jež dvojník ovládá, obracejí proti původnímu subjektu a způsobují prolomení hranice mezi 

realitou a imaginací, propad do „vědomí raných stádií bytí, a v tomto propadu, který je sám o 

sobě důkazem tlaku na opakování, je subjekt 

zraňován zkušeností smrti“40 To odpovídá jedné z 

Freudových definic nevědomí, ve které jej chápe jako 

druhé vědomí, dvojníka vědomého já, který může 

nabývat jak ženské, tak mužské podoby. Blízkost 

tohoto způsobu uvažování českému surrealismu 

naznačuje například Hoffmeisterova kresba Ten-Ta-

To-yen (1930).  

 

S motivem dvojníka zároveň souvisí další 

v surrealistických fotografiích často je objevující 

prvek masky, který byl mimo jiné nesen motivy figurín, 

loutek, automatických bytostí, panenek, krejčovských či kadeřnických panen. 

3.1.3 Zrcadlení 

Surrealisté rádi fotografovali prostředí výkladních skříní, v němž se prolínalo vystavené 

zboží se světem ulice. Docházelo zde ke konfrontaci nesourodých realit, bylo místem 

„zázračných setkání“, světů před a za reflexní plochou, objektivních halucinací zjevujících 

křečovitou krásu. Reflexy vytvářely přirozené, „nalezené fotomontáže“ a na rozdíl od předem 

konstruovaných fotomontáží či víceexpozic představovaly přímou adoraci „objektivní 

náhody“. Pravdivost ústřední teze Andrého Bretona, že „nadrealita je obsažena přímo 

v realitě, a nikoli nad ní nebo mimo ni“41, byla jejich živoucím důkazem. 

 

                                                           
40

 Krauss, Rosalind: Fotografické podmínky surrealismu. In Karel Císař (ed.): Co je to fotografie? Praha : 
Hermann & synové, 2004 
41 Dufek, Antonín: Surrealistická fotografie: metody a témata. In Lenka Bydžovská; Karel Srp: Český 

surrealismus 1929-1953. Praha : Argo, 1996, str. 281 
 

Jaromír Funke, z cyklu Reflexy, 1929 



15 

Tato magická setkání různorodých předmětů můžeme nalézt v nepočetném cyklu 

Jaromíra Funkeho Sklo a odraz (později pojmenovaném Reflexy, 1929) - z jedné výlohy vyjíždí 

auto podobně jako lokomotiva Reného Magritta z krbu, na jiné se figurína chlapce chystá 

zapříst přívětivý dialog s náhodným kolemjdoucím. Reflexy na sklech hrály významnou roli už 

v jeho zátiších a v prvním cyklu Abstraktní foto, nicméně teprve až tímto souborem se 

přiblížil k pařížským surrealistům, byť k surrealismu jako takovému se nikdy výslovně 

nepřihlásil. Inspirací mu však byl patrně Eugène Atget - zřejmě jako v případě kruhu kolem 

Andrého Bretona -  na jehož „dokumentaristickou“ tradici Sklem a odrazem navázal a 

kterého surrealisté tak rádi přivlastňovali svým teoriím. 

 

Zatímco u Funkeho hrála výraznou roli práce s fotografickým médiem, vnímáním plochy 

obrazu i černobílé škály, snímky výkladních skříní Jindřicha Štyrského jsou věcně 

dokumentační. Neužívá vizuální metafory, fotografii vnímá v její zrcadlovosti, jak věrně 

dokáže odrážet realitu. Zkosené úhly, z nichž Štyrský zabíral výlohy obchodů, jsou svou 

každodenní střídmostí v přímém protikladu ke snahám fotografického modernismu. Štyrský 

nehledá nové způsoby fotografického vyjádření, neexperimentuje, neestetizuje, jeho pohled 

skrze hledáček se v podstatě příliš nemění. Jediné, co se obměňuje, jsou samotné motivy, 

přístup fotografického aparátu je však obdobný. Snímky „znamenají jen to, že chodec 

s fotoaparátem přerušil na okamžik svoji procházku, aby zachytil některý ze svých 

uchvácených pohledů, vzniklý nejprostším zvednutím očí a otočením hlavy.“42 Z hlediska 

motivů však Štyrský kladl mnohem větší důraz na fetišizované objekty s podprahovou 

erotikou, jakými byly krejčovské panny, figuríny, loutky atp., jimiž se budeme zabývat v další 

kapitole. 

3.2 Hra 
Představa světa jakožto hry je samostatnou podstatou lidského bytí.  Eugen Fink o ní 

mluví jako o „existenciálním fenoménu charakterizujícím samotný lidský pobyt (…) 

k základním rysům naší existence patří spolu se smrtí, láskou, prací, bojem i pojem hra.“43 

V Oáze štěstí je pojem hry definován jako „dobrovolná činnost, která je vykonávána uvnitř 

pevně stanovených časových a prostorových hranic, podle dobrovolně přijatých, ale 

bezpodmínečně závazných pravidel; svůj cíl má v sobě samé a je doprovázena pocitem napětí 
                                                           
42

 Král, Karel: Fotografie v surrealismu. Praha : Torst, 1994, str. 34 
43

 Fink, Eugen: Oáza štěstí, Mladá fronta, Praha 1992 
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a radosti a je vědomím „jiného bytí“, než je „všední život“.“44 V tomto se Fink shoduje 

s Rogerem Cailloisem, který ji ve své knize Hry a lidé45 dále charakterizuje šesti vlastnostmi: 

hra je svobodná, „hráč nemůže být nucen, aniž by hra okamžitě o svou povahu (…) zábavy“,46 

vydělená z každodenního života, „vepsaná do (…) předem daných prostorových mezí“47, 

nejistá, „její průběh ani výsledek nemůže být předběžně určen48“, neproduktivní, „nevytváří 

ani hodnoty ani majetek (…) vyúsťuje v situaci identickou jako na počátku“,49 podřízenou 

pravidlům, „během trvání hry zavede zákony nové, které jedině ve hře platí“50 a fiktivní, 

„doprovázená (…) vědomím alternativní reality (…) ve vztahu k běžnému životu“.51 

 

Pro surrealisty byla hra důležitá nejen jako forma zábavy, ale také jako metoda 

investigace. Bretonova skupina hrám přikládala velký význam a neustále je rozvíjela. Jejím 

záměrem bylo oprostit se od omezujícího racionalismu a dovolit tak myšlenkám více se 

uvolnit, vysvobodit, aby se mohly rozvinout více nahodile a volněji než běžně. Cílem bylo 

bořit tradiční normy a způsoby myšlení a dojít tak k více originálnímu výsledku. Zároveň hrály 

i roli kritickou. Jednou z nejstarších surrealistických her byla např. takzvaná Cadavre exquis, 

čili skvělá, nádherná mrtvola a její princip spočíval v postupném přidávání slov (později 

dokreslování dalších částí obrazu) jednotlivými hráči, které spolu původně vůbec 
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Obrázek 10 Václav Zykmund: 
Autoportét, 1936 

Obrázek 9 Václav Zykmund: 
Autoportrét, 1937 
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nesouvisely, ale nakonec utvářely dohromady jednotné, předem těžko představitelné 

aodhadnutelné dílo. 

 

Na tradici kolektivních surrealistických her u nás ve své fotografické tvorbě navazoval 

Václav Zykmund, vůdčí osobnost Skupiny Ra a zakladatel jejího brněnského křídla. Zykmund 

se ve své tvorbě rozbíhal do mnoha stran, byl výtvarným kritikem i teoretikem, malířem, 

grafikem a fotografem. Jeho surrealistické hry probíhající již od roku 1935 v mnohém 

předjímaly happeningy. V nové podobě oscilovaly dále také „mezi performancí, akcí, 

případně body artem s prvky psychedelického umění.“52 Všechno se dělo jenom kvůli 

fotografiím, které byly finálním produktem.   V počátečních inscenacích Zykmund navazoval 

na své proslulé autoportréty. Např. na Autoportrét se žárovkou v ústech (1937) „Žárovka, 

jeden z nejfrekventovanějších objektů konstruktivismu a nové věcnosti, se ve fotografových 

ústech proměňuje v ňadro.“53 nebo Autoportrét (1936) s hlavou spoutanou provazy, kde je 

„hlava ovázaná provazem podobně jako uražené hlavy soch na pozdějších Sudkových 

fotografiích“54.  Při jejich vzniku mu svědomitě sekundoval malíř Bohdan Lacina. Jejich Akce, 

jak v pozdějších letech všechny své takto zinscenované snímky Zykmund pojmenoval, 

motivicky souzněly s internacionálním surrealismem. Jeho osobním leitmotivem byl čas, 

v inscenacích obvykle připomínaný přítomností hodinek nebo kyvadla.  
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Obrázek 12 Miloš Koreček, spolupráce 
Václav Zykmund: Akce 1944 

Obrázek 11 Václav Zykmund: Akce, 
1944 
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V roce 1944 se k  Zykmundovi jako druhý fotograf přidal Miloš Koreček. Jeho brněnský 

byt se za válečných let proměnil v útočiště snění a fantasie nejméně dvakrát. Zykmund ve 

zde prováděných inscenacích fungoval zejména jako režisér – „aranžoval osoby do tajemných 

symbolických scén, kostýmoval je, na jejich ruce a tváře maloval ornamenty a znaky. 

Podobně zacházel s věcmi.“55 Do surrealistických aktivit v českých zemích byl vnesen nový 

žánr spontánní kolektivní hry, která byla prováděna „jakoby v transu“56 a pro kterou se 

„interně (…) ujal termín ‚řádění‘“57 Takzvaných „řádění“ se účastnila řada spřízněných osob a 

přátel nejen z brněnského okruhu. Odvíjela se bez předem daného plánu, náhodně a živelně. 

Běžné věci se poměňovaly ve znepokojivé objekty, vznikaly 

podivná uskupení na sebe navzájem působících předmětů.  

Do fotograficky dokumentovaných aranžmá zapojoval 

Zykmund i lidské tváře a ruce. Centrálním objektem 

fotografií bývala také často krásná žena, jejíž hlava byla 

někdy zobrazována jako hlava Medusy. Tváře a předloktí 

účastníků byly nezřídka zdobeny ornamenty a znaky. 

Prostředí bylo prosyceno surrealistickými objekty plnými 

symbolů – kartami, lotem, rukavicemi. „Umělý, divadelně 

artikulovaný svět je ovládán tichou harmonií, na níž se 

může podílet i smrt.“58 Zázemí těchto suverénně 

rozvinutých bytových seancí tvořily „surrealistické objekty a 

hry, jimiž francouzští surrealisté obohatili repertoár umění. 

Právě tyto praktiky byly určeny „pro život“ a „pro 

všechny“.“59 Jejich popularita v českých zemích rostla 

počátkem třicátých let, konce se dočkala v letech padesátých. To, v jaké míře se toto „umění, 

které mohou dělat všichni“60 praktikovalo skutečně mimo skupinu surrealistů, nemůžeme 
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Obrázek 14 Václav Zykmund: Akce, 1944 

Obrázek 13 Miloš Koreček, spolupráce 
Václav Zykmund: Výhružný kompas, 

1944 
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ovšem říci přesně.  Zykmundovy fotografie dokonale zvládají „surrealistickou veteš“ – klíče, 

zámky, piano, karty, hodinky – a nesou také nesporné rysy manýrismu – adorace ženské 

krásy, teatrálnost, konstrukce tajemna. Sám Zykmund se k akcím vyjádřil později následovně: 

“(…) nešlo jen o nezávaznou hru, neboť k ní se pojila persi áž, ironie a parodie, a tak výsledek 

se v lecčems ztotožňoval s  m, co daleko později bylo označeno termíny ‚akce  či ‚happening . 

(…) Do výsledků, jež vyplývaly ze spontaneity, se prolínal lyrismus, jehož zdroje tkvěly v 

tajemství, kterým jsme obklopovali fotografované objekty a vztahy mezi nimi.  a začátku   . 

let se tato více méně nezávazná hra přeměnila ve zcela neodolatelnou a ničím 

nekontrolovatelnou vášeň, počet aktérů se rozmnožil, schůzky se konaly večer a naše ak vita 

trvala do časných hodin ranních. Fantazii se meze nekladly a kolek vní hra, (…) hra bez 

scénáře, bez předem připraveného plánu, s rekvizitami zcela náhodně nalezenými, se rozvíjela 

až na pomezí absurdna. Tak vzniklo několik cyklů.“61 

 

Z první akce vznikla bibliofilie-leporelo Výhružný kompas (1944) jakožto zároveň i první 

a poslední do důsledku realizovaný produkt. Byl vydán v nákladu pouhých dvaceti kusů a 

obsahoval šestnáct nalepených Zykmundových snímků a verše Ludvíka Kundery, které byly 

ovšem vytvořeny patrně až dodatečně, na základě fotografií. Při druhé akci řádění navíc 
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Obrázek 16 Sam Taylor-Wood: Autoportét 
v jednořadém obleku se zajícem, 2001 

Obrázek 15 Miloš Koreček, spolupráce 
Václav Zykmund: Autoportrét, 1940-1943 
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Koreček Zykmundovo fotografování fotografoval, ale negativy byly zpracovány až po letech. 

Publikace se již nedočkaly a každý další pokus v podstatě ztroskotal v zárodku (zbyly jen 

zvětšeniny). Po osvobození tyto hry již nepokračovaly.  

 

Tyto inscenace patrně patřily k prvním svého druhu vůbec a mnohé Zykmundovy a 

Korečkovy fotografie předběhly svou dobu, aniž by se přitom dostaly do širšího podvědomí. 

Svědčí o tom například „Autoportrét v jednořadém obleku se zajícem z roku 2001 od Sam-

Taylor-Woodové, který vypadá jako plagiát o šedesát let staršího Korečkova a Zykmundova 

snímku, jejž však slavná britská umělkyně pravděpodobně nikdy neviděla.“62 

3.3 Smrt 
„Všichni ti mladí fotografové, kteří se tuží po celém světě odhodláni zachytit jeho 

aktualitu, netuší, že jsou agenty Smrti. To je způsob, jímž naše doba přijímá Smrt.“63 Píše 

Roland Barthes ve své knize Světlá komora. Fotografie je podle něj obrazem, který vytváří 

Smrt, umožňuje symbolické Smrti proniknout do naší moderní společnosti. Paradigma 

„život/smrt se redukuje na jednoduché cvaknutí, takové, jež odděluje původní pózu od 

hotového obrázku.“64 S Fotografií vstupujeme do ploché Smrti.  

 

Barthes ve svém textu ustanovuje referenční podstatu fotografie. Referent ve 

fotografii totiž není kopií reality, není pouhým otiskem skutečnosti, ale zároveň není ani 

vyfabulovanou interpretaci reality, jak tomu je v „klasických“ uměleckých disciplínách. 

Referent je součástí fotografie, bez referentu by jí nebylo. „Jakoby Fotografie nosila svůj 

referent stále s sebou a jako by uprostřed světa v pohybu obojímu náležela táž zamilovaná či 

pohřební nehybnost.“65 Jakkoli referent není „důvodem“ fotografie – fotografie jako 

obrazový záznam vzniká vždy jako interpretace reality a referent je její součástí z podstaty. 

Zároveň je též úzce provázán s časem, což Barthes vyvozuje plynulým logickým vývodem: 

„Především jsem musel pochopit, tedy je-li to možné, přesně říci (zdánlivě je to velice prosté), 

nakolik Referent fotografie není totéž, co referent jiných systémů reprezentace. 

Fotografickým „referentem“ míním nikoli fakultativně reálnou věc, k níž odkazuje obraz nebo 
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znak, nýbrž věc reálnou nutně, tu, jež stála před objektivem a bez níž by nebylo snímku. 

Malba může předstírat skutečnost, aniž jí viděla. Mluva kombinuje znaky, jež nepochybně 

mají nějaké referenty, avšak ty mohou být, a nejčastěji také jsou, ,chimérami‘.  a rozdíl od 

těchto imitací nemohu v případě Fotografie nikdy popřít, tato věc tu byla. Spojuje se zde tedy 

dvojí klad: skutečnosti a minulosti. A protože tato podmínka platí pouze pro Fotografii, lze ji 

reduktivně pokládat za samu její esenci, noema. … je to Reference, jež je zakládajícím řádem 

Fotografie. Jménem noematu Fotografie je tedy „toto bylo“; je to cosi 

nepojednavatelného.“66 „Toto bylo“ je noematem fotografie, objekt se nacházel ve své 

hmatatelné přítomnosti před objektivem a byl zaznamenán. Objekt potvrzuje své bytí v 

minulosti a minulost potvrzuje bytí objektu. Nejde však jen o minulost krátkodobou, 

chvilkovou, jde o i o minulost trvající. Toto trvání je spojeno rovněž s existenciálním 

opakováním: ve fotografii se navždy mechanicky opakuje to, co se ve skutečnosti nikdy 

opakovat nemohlo.  

 

Snímek má vždy schopnost konstatovat a toto konstatování „se netýká prostoru, ale 

času“.67 Snímek je podle Barthese doslova emanací minulé reality. „Z reálného těla, které 

bylo tam, vyšly paprsky, jež se dotkly mne, který jsem zde.  ezáleží na délce trvání tohoto 

přenosu; snímek mrtvé bytosti se mne dotkne stejně jako opožděné paprsky nějaké hvězdy. 

Jakási pupeční šňůra svazuje tělo fotografované věci s mým pohledem: světlo, jakkoli 

nehmatatelné, je tu tělesným médiem, je to kůže, kterou sdílím s tím, či s tou, kdo byli 

vyfotografováni.“68 Takovéto „uchování těla“ se skutečně podobá mytickému zpracování 

lidské existence ve snaze uchovat život: mumifikaci lidského bytí, tak jak jej předestírá André 

Bazin v Ontologii fotografického obrazu69. Tělo je zde učiněno nesmrtelným prostřednictvím 

vzácného kovu, stříbra, jenž je z pohledu alchymie pokládán za živý. Fotografie se tak stává 

nezastupitelnou památkou, jež zcela hmatatelně supluje (dávno i nedávno) ztracenou 

přítomnost. Takovéto spolubytí, pocit reálné existence, toho, co reálně zde není, vytváří i 

dojem přítomnosti všeho, co fotografie může zachytit. Tak vzniká katalogizace světa kolem 

                                                           
66

 tamtéž, str. 47-75 
67

 tamtéž, str. 85 
68

 tamtéž, str. 75 
69

 Bazin, André: Ontologie de l'image photographique In Gaston Diehl (ed.): Problèmes de la peinture, Paris: 
Confluences, 1945 

http://culturevisuelle.org/genie/files/2012/12/bazin_ontologie.pdf


22 

nás, kdy se ve fotografiích zrcadlí zdánlivě veškerá skutečnost. „Je jisté, že Fotografie víc než 

jakékoli jiné umění otevírá bezprostřední přítomnost na světě – sou-přítomnost;…“70 

 

Téma smrti ve fotografii vystupuje na povrch téměř v každém aspektu jejího zkoumání, 

její všudypřítomnost nás ujišťuje o zvláštním postavení této instance ve fotografickém 

umění. Fotografický portrét mění lidskou bytost na obraz a již v tomto momentě začíná 

zvláštní setkání fotografie se Smrtí. Fotografie totiž proměňuje subjekt v objekt a tak podle 

Rolanda Barthese vytváří Smrt. „Fotografie (ta, kterou míním – míněna je fotografie Barthese 

samotného, pořízená francouzským žurnalistou) představuje imaginárně onen velice subtilní 

okamžik, kdy vlastně nejsem ani subjekt, ani objekt, nýbrž subjekt, který cítí, že se stává 

objektem: prožívám tedy mikrozkušenost smrti (parenteze): a vskutku se stávám 

přízrakem.“71 Jakmile se vidíme na výsledku fotografovy operace, jakmile zjistíme, že jsme se 

stali obrazem, jsme zbaveni části sebe a tak je vytvořena naše Smrt. Není to snad podobný 

přístup k fotografii, jako měli původní Indiáni v Severní Americe 19. století, když se odmítali 

nechat fotografovat, protože byli přesvědčeni, že fotografie ukradne jejich duši a uzamkne ji 

v obraze? A fotografický obraz skutečně „bere duši“, alespoň se tak děje u opravdu dobrých 

portrétů, které dokáží vystihnout podobu člověka s jeho vlastní identitou, takového, „jak je 

věčností proměněn do sebe sama.“72 

 

Podle Thierryho de Duvea má vznik této smrti příčinu v dvakrát rozštípené časovosti 

fotografického obrazu. Duve v souladu se svou teorií pózy a momentky postuluje ne jednu, 

ale dvě smrti fotografie: „smrt hloubky, která je smrtí pózy, neboť nechává čas ztuhnout do 

posmrtné masky, do nehybného pomníku minulosti, vlastně do bezčasí; a smrt povrchu, která 

je smrtí momentky, jež usmrcuje zachycený okamžik v rozštípení toho, co již uplynulo, ale na 

fotografii teprve má uplynout.“73 Póza fotografického obrazu mění čas na bezčasí, 

přítomnost na věčnost, život na smrt. Smrt ve formě pomníku, kamenného menhiru či 

mohutné pyramidy, jenž vytrhuje fotografovaného z běžného toku času a dává mu možnost 

být uchován navždy, být bazinovsky mumifikován. Smrt je tak ve fotografii přítomna stejně 
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jako nesmrtelnost, fotografie je na jedné straně smrtelná a pomíjivá (z hlediska materiálu, na 

kterém je vyvolána), na straně druhé je nesmrtelná a věčná (z pohledu téměř skandální 

schopnosti nekonečné reprodukce), je mrtvá i živá, je oduševnělá i oduševňující. 

 

„Život je sledem útrap a konfliktů s utilitární 

společností, je to jen cesta ke hrobu. Takový básník umisťuje 

svá lkaní nad idealizovanou minulostí, nad neopětovanou 

láskou nebo nad zesnulou bytostí k hřbitovní zdi, na hřbitov 

nebo k hřbitovní kapli. Smrt je vysvobozením 

z materialistického světa.“ 74 Zájem o hroby se projevoval 

v surrealismu prostřednictvím napětí principu slasti (Éros) a 

principu smrti (Thanatos). 

Vizualizace hrobů, hrobek, 

náhrobků, křížů a hřbitovů se obecně 

v českém umění třicátých let 

projevovala však zejména díky sílícímu strachu, obsesi smrti, 

z přicházející války. Celá funerální tematika měla politický podtext, 

obrazy je v tomto kontextu „možné chápat jako náhrobky 

rozpadajícího se zrazeného demokratického Československa po 

mnichovské dohodě z roku 1938“. 75 

 

V tomto smyslu na problém sílících obav z války reagovali 

Vladimír Funke a Vilém Reichmann. Vladimír Funke tak učinil ve 

svém posledním cyklu Země nenasycená, který vznikal v letech 1940-

1944 a zůstal nedokončen. Tuto hřbitovní sérii lze chápat jako 

jakousi vizi zmaru, reakci na válku a zároveň jako surrealistickou vizi 

konečného vítězství přírody nad civilizací. Stejně jako jeho předchozí 

cykly (Čas trvá a Pralesy) je i tento komponován co nejprostším 

způsobem tak, aby na sebe nepoutala pozornost fotografie, ale 
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Obrázek 18 Vladimír Funke: z cyklu 
Země nenasycená, 1940-1944 

Obrázek 20 Vilém 
Reichmann: Arabeska zkázy 

1947 

Obrázek 19 Vilém 
Reichmann: Setkání v 

troskách 1947 

Obrázek 17 Vilém 
Reichmann, Arabeska zkázy, 

1945-1947 
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fotografovaná skutečnost. Patrně nejznámější fotografií z cyklu je naaranžovaný snímek ruky 

trčící z živého listnatého plotu, jíž Funke zároveň dospěl k nové etapě své tvorby, které se 

v předešlých letech inscenaci vyhýbal. Tato ruka patřila Funkeho příteli Jaroslavu Janíkovi, 

jenž „mohl být i autorem nápadu“76. Funke svými fotografiemi, kde vegetace pohlcovala 

civilizační objekty, vytvářel jakousi „vizi posthumanistického 

světa zničeného válkou, světa, v němž princip smrti zvítězil nad 

principem smrti“77. Tyto fotografie však Funke nepovažoval za 

surrealistické, ostatně k surrealismu se sám nikdy nepřihlásil; 

řadil je tedy k vlastnímu teoretickému modelu tzv. emoční 

fotografie, jenž byl dostatečně pružný, aby mohl obsáhnout i 

surrealismus a nepotlačit přitom programovost jeho vlastní 

tvorby.  

 

Hrůzy druhé světové války, smrt a koncentrační tábory 

také evokují některé z fotografií Miroslava Háka, fotografa 

Skupiny 42, jejímž základním programem bylo zaměřování se 

na město, městskou krajinu a městský způsob života. Jako 

příklad uveďme jeho „magrittovskou“ fotografii Ve dvoře 

(1942): opuštěné šaty pověšené na řetězu povozu – vypadají, 

jakoby si je někdo jen na chvíli odložil, snad aby na dvorku 

uschly, přesto je ze snímku cítit neotřesitelná samota a děsivé 

uvědomění si, že se pro ně 

už nikdo nevrátí. Ukazuje velmi pravděpodobně 

nalezenou skutečnost, nikoli inscenovanou. Dívka či žena, 

které mohly šaty patřit, byla dost možná v době Hákovy 

přítomnosti někde na cestě do táboru smrti.  

 

Protiválečně zaměřeným souborem je i soubor 

Viléma Reichmanna, brněnského člena skupiny Ra, 
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Obrázek 21 Miroslav Hák: Ve dvoře, 
1942 

Obrázek 22 Vilém Reichmann: 
Osidla, 1941 

Obrázek 23 Vilém Reichmann: Co zanechali 
Sudeťáci, čtenářka snáře 1947 
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Raněné město, který byl dokončen již v roce 1947. Jeho 

snímky poválečného Brna zachycují zázračné střety 

rozmanitých objektů, využívají vizuální metafory a přesahují 

tak pouhé zobrazení rozbitého poválečného světa: „ ěmé 

objekty žalují na počínání člověka.  arušená civilizace 

poukazuje k zrůdnosti své technicky nejvyvinutější, ničící 

složky. Absurdita věcí člověkem napřed vytvořených a pak 

zase zničených se mění v apel, protest.“78 Soubor Raněné 

město vykazuje zvláštní polaritu, do jejíhož středu můžeme 

umístit snímek Arabeska zkázy (1947): svazek drátů 

připomínající lidskou postavu, vzpínající se vzhůru z hromady 

odpadu. Odtud vede cesta k obrazům poničených věcí 

zhodnocujících odpad nejrůznějšího druhu: „je tu 

předznamenána ,smetištní tematika‘ související 

s informelními tendencemi např. v pozdější tvorbě Emily 

Medkové.“79 Druhou částí je část symbolická a předvádí ve 

vzorové podobě poetiku obrazových metafor, náhodných 

setkání. Taková je např. fotografie Setkání v troskách (1947). 

K souboru lze volně přiřadit i Reichmannovu patrně 

nejslavnější fotografii Osidla (1941) ze souboru Opuštěná. 

Ústředním tématem je tu samota, do níž se 

v sekularizovaném světě promítla existencialistická dimenze. 

V době války byla krutost samoty a její afinita k smrti zvláště akcentována.  Snímek se jeví 

jako „podobenství zápasu Eróta a Thanata“80, stejně tak jako symbol válečného zmaru. Další 

přiřazenou fotografií by mohla být i Co zanechali Sudeťáci, čtenářka snáře (1947), jež evokuje 

Reichmanův výrok: „Kdo viděl fotografie dětských hraček, vyrvaných v koncentračních 

táborech z ruček dětí odsouzených do plynu, nepotřebuje už nikdy posílit svou nenávist vůči 

fašismu.“81 

                                                           
78 Dufek, Antonín: Vilém Reichmann. České Budějovice : FotoMida, 1994, nestránkováno 
79

 tamtéž 
80

 Dufek, Antonín: Fotografie 1939-1948. In Dějiny českého výtvarného umění V (1939-1958). Praha : Academia, 
2005, str. 221 
81 Dufek, Antonín: Vilém Reichmann. České Budějovice : FotoMida, 1994, nestránkováno 

Obrázek 25 Jindřich Štyrský: z cyklu 
Muž s klapkami na očích, 1934 

Obrázek 24 Jindřich Štyrský: Z cyklu 
Muž s klapkami na očích 1934 



26 

 

Funerálie tvořily i jeden z tematických zájmů 

Jindřicha Štyrského. Zde se mohl plně soustředit na 

rozpad a mizení a vyjádřit své ústřední téma týkající se 

melancholie, projevující se ve fotografii výrazněji než 

v jiných oblastech: náhrobky bez desek obrůstané 

břečťanem, rozpadající se fotoportréty zemřelých, 

vyvrácené kříže. Fotografoval nejen na pražských 

hřbitovech, ale do nedokončeného souboru Pařížské 

odpoledne zahrnul několik snímků figurálních náhrobků 

ze hřbitova hřbitovů Pére-Lachaise. V Pařížském 

odpoledni, které se zabývalo hřbitovy více než dva předchozí soubory, kde se často 

vyskytovaly rakve, pohřební věnce a kytice, se objevil i „výjimečný postup, kdy jeden ze 

snímků otočil o devadesát stupňů a přinesl tak pohled od rozbité kaple s pavučinou 

zavěšenou na kovovém rámu a vypadající jako tělesný přízrak.“82 

 

Ve hřbitovních fotografiích Štyrský vyhrotil také svůj kritický postoj ke křesťanství. 

Protěžoval rozpad a smrt lidského těla a všeho, co s člověkem souviselo. Příroda pohlcovala 

sama sebe. Fotografie umístěná na konci Heislerovy sbírky Na jehlách těchto dní83 zachycuje 

převrácený kříž a k divákovi zády otočený, poničený krucifix; na jiné je jen trouchnivějící 

hřbitovní zeď, z níž opadává omítka, zatímco okolní náhrobky ustoupily stranou.  

 

Ve svém textu Emilie přichází ke mně ve snu (1933) Štyrský rovněž zdůrazňoval motiv 

neustávajícího zániku a rozpadu ženského erotického těla. Píše: „Smrt denně hlodá na tom, 

čemu říkáme život, a život neustále pohlcuje naši touhu po nicotě…tato žena je mojí rakví a 

chodí, ukrývajíc mne ve své podobě…prvního máje půjdeš na hřbitov a v desátém oddílu 

najdeš ženu sedící na hrobě.“84 Tomuto tématu se však budeme věnovat hlouběji v příslušné 

kapitole.  
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Obrázek 26 Jindřích Štyrský: z cyklu Muž 
s klapkami na očích 1935 
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3.4 Libido a fetiš 
 

Libido a fetiš jsou témata, jež spolu úzce souvisí, neboť v každém z nich je přítomen 

prvek touhy. „Je to vskutku přítomnost touhy v komoditním fetišismu, co dělá z fetiše tak 

mocný model ve všech jeho formách. Surrealistické obrazy jsou, Adornovými85 slovy, 

,komoditními fetiši, na nichž ulpělo cosi subjektivního, libido.‘“86  

 

Původ těchto dvou motivů se však různí. Libido v psychoanalýze označovalo 

psychosexuální energii, projev pohlavního pudu, který vyvěral z podvědomí a byl zaměřen na 

dosahování slasti. Freud pojem převzal z latiny, v níž původně značil přání, touhu či nutkání, 

tedy prvky akcentující pudový charakter této energie, nicméně neméně důležitá byla povaha 

libida psychická, o níž hovořil jako o „palivu psychického systému“87.  

 

Fetiš byl zpravidla vymezován jako předmět, který získal magickou, aktivně působící 

moc. Označoval zdánlivě běžné předměty, které byly u západoafrických domorodců 

předmětem kultu a uctívání.  Fetišem se mohl stát jakýkoliv předmět zcela náhodnou volbou 

člověka a na základě různých pohnutek. Moderní kulturní antropologie vidí podstatu uctívání 

fetišů a víry v jejich moc v tom, že fetiš je vlastně symbolem, nebo celým systémem symbolů 

zastupujících nadpřirozenou sílu. Moderní antropologické pojetí zdůrazňuje to, že fetiši jsou 

připisovány určité symboly. „Co na fetiši, který je vždy kulturním předmětem, fascinuje, není 

nadpřirozená síla předmětu, ale systém symbolů, který je mu přiřazen a který způsobuje, že 

může představovat jinou věc, aniž by přestal být sám sebou.“88 Fetiš tudíž může symbolicky 

propojovat přírodu, člověka a kulturu. 

 

S průnikem psychoanalýzy do českého prostředí se v práci avantgardy stále více do 

popředí dostávalo téma sexuality. Z počátku bylo spíše motivováno důrazem na intenzitu 

prožitku a prostředkem manifestace revoltujícího postoje proti konvenčnímu chování 

buržoazie. Explicitní erotika totiž atakovala hranici mezi soukromým a veřejným prostorem i 
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umělou hierarchii ve společnosti. Poznatky vídeňské školy ji pak umožnily vztáhnout až k 

nejhlubším modelům lidského jednání a postavit ji do středu společenské kritiky. Právě v 

surrealismu se působení psychoanalýzy projevuje z počátku zejména expozicí erotického 

motivu. 

 

Tělo se pro surrealisty stalo objektem fascinace. Vztahovali se k němu přirozeně 

různými způsoby a vedle jeho erotizace, jež byla strategií dominantní, se jako zásadní jeví 

estetika fragmentarizace. Její motivaci lze dohledat ve dvou typech zkušenosti: jednak 

prožitku první světové války, jednak v novém pojetí lidské sexuality jako šokující, jejž přinesla 

psychoanalýza. Breton a Aragon, otcové surrealistické imaginace, poznali zblízka obě oblasti. 

Důsledky války z blízka prožívali ve vojenské nemocnici Val-de-Grâce, neboť ústav disponoval 

muzeem, v němž byla veřejnosti na modelech a fotografiích představována válečná zranění a 

jejich následná léčba – trauma války zde tak bylo převedeno do vizuální sféry „a 

fragmentarizovaná, amputovaná mužská těla se následně dostala do základu surrealistické 

estetiky.“89 

 

Parcelování těla na jeho části bylo však také výrazem agresivní sexuality a fetišizace 

jednotlivých orgánů – dané postupy následně v surrealismu vedly k aktualizaci 
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Obrázek 28 Karel Teige: Koláž č. 27, 1936 Obrázek 27 Karel Teige: Koláž č. 55, 1938 
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pornografického žánru, v němž nastává dehumanizace ženy ve smyslu jejího degradování na 

pasivní objekt erotické představivosti. Záhy se u něj však prvotní fascinace sexualitou 

proměňovala ve fascinaci snem. Ženské tělo se stává průsečíkem obou těchto poloh. Nikdy 

není zcela odsexualizováno, nikdy však zároveň není jeho význam takto omezen.  

 

„Jedním z důležitých postulátů surrealismu vůbec byla nová definice tělesnosti a nová 

humanizace smyslové oblasti života v procesu harmonického sloučení a totalizace 

fragmentalizované a parcionalizavané psychofyzické existence člověka.“90 Lidské tělo zaujímá 

v českém surrealismu důležitou pozici jako „prostředník“ vlastnění světa a lidské existence.91  

V tomto smyslu vystupuje žena v pracích Karla Teigeho, jako torzo, fragmentalizovaný celek, 

k čemuž ostatně koláž jakožto médium, kterému se věnoval, přímo vzbuzuje. Klasickou 

fotografií se nezabýval. Teigovy umělecké vize byly takměř ryze privátní záležitostí. Antonín 

Dufek je nazval jako „svébytný intimní zápisník“92 Pro umělecké obrazy využíval různých 

předloh, krom ženských aktů také hojně fotografie současných autorů (např. Man Raye, 

Jaromíra Funkeho, Karla Blossfelta, Laszla Moholy-Nagyho), obrázky architektury aj. Ty mu 

sloužily jako stavební materiál pro výsledný obraz. „Koláže Karla Teiga připomínají táhlý, po 

mnoho let se vracející sen, vyslovující touhu po stálé přítomnosti nahého ženského těla.“93 

Teige své koláže nikdy nevystavoval a to i přesto, že od třicátých let až do své smrti jich 

vytvořil přes tři sta. Naprostá většina z nich zůstala za jeho života skryta veřejnosti94, 

přístupná jen nejbližším přátelům. Teigeho fascinoval ženský akt a jeho části. V kolážích často 

používal torza bez hlavy nebo hlavu nahradil ňadry, okem, rty či nějakým předmětem. 

Z tělesných fragmentů skládal jakési zmutované bytosti, těžko pojmenovatelné existence. 

V násilném způsobu, jímž zacházel s eroticky působivými kusy ženského těla, které neváhal 

deformovat, sám objevil spříznění s Hansem Bellmerem. Potvrzoval tak tezi, že umění je 

transponovaným erotismem.  

 

Koláže jsou obecně též úzce spojeny s myšlenkou obrazové básně (inspirované 

poetismem), kterou rozvíjel např. i Jindřich Štyrský. V obrazové básni se spojovala poezie 
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s malířstvím a měla sloužit jako náhrada závěsného obrazu. Tyto obrazové básně svoje 

využití však našly pouze jako titulní přebaly knih. Ústředním motivem spojujícím Teigeho 

práce je ženské tělo, jež je vždy konfrontováno s nejrůznějšími předměty, tématy – nejčastěji 

architektura, fauna a flóra, sochy, různé nástroje. S tělem pracoval libovolně jako se 

stavebním objektem. Zobrazování přímé, explicitní pornografie (pohlavní orgány, koitus atp.) 

se na rozdíl od Štyrského snažil vyvarovat. „Prostřednictvím koláží Teige zpochybňoval 

ženskou krásu, ale občas i křesťanské motivy, zejména ukřižování…“95 Často využíval jen 

určité části ženského těla, převážně oči a ňadra, dále ruce, nohy a hlavu. Oko bylo v Teigově 

podání vůbec jednou z nejerotogennějších zón, dokázalo navodit pocit slasti, neboť vizuální 

dojem bývá obvykle jedním z prvních faktorů, které ovlivňují výběr erotického objektu. Ve 

svých kolážích se však soustředil spíše na osobní prožitky, fantasie, tudíž způsob používání 

jednotlivých částí ženského těla často postrádá ve výsledku erotický náboj. Teige se 

domníval, že „erotické motivy přispívají k rozrušení měšťácké zkostnatělosti, že podrývají 

zavedené životní způsoby a očišťují senzibilitu.“96 Snažil se ovšem i o to, aby nahota nebyla 

vnímána jako něco nemravného. 

 

Podobný prvek fragmentalizace ženského těla 

nacházíme i u Jindřicha Štyrského. Tento úkon je tu spojován 

spíše s prvkem neustávajícího zániku a rozpadu, jak už bylo 

zmíněno na konci předchozí kapitoly a je prostoupen silnou, 

nezřídka explicitně přímou erotikou. Tento motiv dokonale 

ilustruje Štyrského fotomontáž z Emilie přichází ke mně ve 

snu zobrazující skupinovou soulož v rakvi. Do obsáhlého 

souboru fotografií lze proniknout jedním hlavním námětem, 

jakým byl krejčovský manekýn či kadeřnická panna, 

v podstatě známý a rozšířený surrealistický motiv: „Oblíbil si 

ho dříve již Děvětsil, zřejmě inspirovaný pařížským Salonem 

Dada, kde byl na balkoně připevněn dadamanekýn.“97 Panny a manekýni byly objekty 

podobajícími se skutečnému tělu, ale zároveň i loutce, jež se mohla stát stejně dobře 
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Obrázek 29 Jindřich Štyrský: Emilie 
přichází ke mně ve snu, 1933 
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libidózním objektem, tak i fetišem. Např. Vítězslav Nezval, který Štyrského na jeho 

fotografických výpravách několikrát jako společník doprovázel, nacházel ve skutečných očích 

dívek a očích loutek obdobné vlastnosti. Manekýna nazýval „emocionálním motivem“. Jeho 

emocionalita byla především latentní, tkvěla v nevědomí, ve vzpomínkách a snech.  

 

Způsob, jakým Štyrský používal samotný 

fotoaparát, popisuje Karel Srp jako chirurgický skalpel, 

kterého užíval, aby „z objektů vytáhl jejich utilitární 

funkci, aniž by syrová nahota potlačila jejich záhadnou 

mnohoznačnost.”98 Tímto způsobem měly být 

odkrývány skryté významy, které objekty plnily 

v nevědomí. „Vybíral si objekty, jež byly často 

víceznačné a které bylo pro jejich analogii těžké někam 

přesně zařadit.“99 Výsledné fotografie nás tak nutí 

zaměřovat se spíše na čirá fakta (dlouhé, světlé prsty 

manekýnovy ruky, krajková manžeta skrývající pahýl -  

prostor, který přibližuje ruku z masa a kostí) než na to, 

jak na nás objekty působí jako na lidské bytosti. Tímto 

způsobem Štyrského snímky objekt dehumanizují a 

nutí nás ke konfrontaci se svou pravou, brutální  

existencí. Nezval o tomto prohlásil: „realita se pro 

Štyrského stala mučivým, krutým fantomem, který 

naplňuje hrůzou, prozrazuje a fascinuje.“100 

 

 Pomineme-li Štyrského silně erotizované koláže a 

zaměříme-li se jen na samotnou fotografickou tvorbu, 

tělo se zde stává spíše fetišem, byť s akcentem libidózního objektu. Libidózní motiv slasti je 

však u Štyrského spojen s „přitažlivostí hrůzy“, ambivalentním pocitem strachu-slasti, ale i 

hnusu a pro Štyrského tak typickou melancholií. Představa strachu, který je zároveň slastí a 
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Obrázek 30 Jindřich Štyrský: Z cyklu Muž s 
klapkami na očích, 1934 

Obrázek 31 Jindřich Štyrský: Bez názvu, 1934 



32 

vice versa, se objevuje už v knize Emilie přichází ke mně ve snu: „pocítíš šílený strach, který se 

bude podobat rozkoši“101 

 

V obyčejných předmětech, které Štyrský 

fotografoval, dokázal nalézt určité podobnosti s lidskými 

vlastnostmi a erotické vyznění (např. se zaměřil na 

objekty, které odkazovaly k erogenním zónám). 

„Erotický podtext nesou fotografie figurin, hlav a loutek 

z výkladních skříní kadeřnictví a krejčovských salónů, ale 

i části těla a protéz ve specializovaných obchodech.“102 

Každý obyčejný předmět měl pro Štyrského určitou 

symboliku. Zřejmě také v návaznosti na traumatizující 

zážitky z dětství (např. smrt nevlastní sestry, s níž měl 

velmi silný vztah), dokázal nacházet erotický podtext, pocit 

zániku nebo dokonce fetiš i v těch nejobyčejnějších 

předmětech.  

 

Na Štyrského toulky ulicemi a magično zázračných 

setkání náhodného kolemjdoucího navázal později 

v šedesátých letech Jiří Sever. „Sever uvádí do důsledků 

víceméně bezděčně napovězenou už Atgetem, otcem 

surrealistické fotografie, myšlenku fotografického cyklu 

jako téměř deníkového sledu záběrů, dokumentujících 

v nejreálnějších scénách a objektech tu výměnu mezi 

světem a osobním sněním, jež mění samotářské toulky, 

skutečné i pomyslné, v celé vnitřní příběhy.“103 Pro Severa byly tyto toulky (stejně tak pro 

Štyrského) pronásledováním ideálního objektu touhy a žízně po tajemství, kde stopu značí 

fetišistické vtělení skrytých a nevědomých představ (jak už ostatně vypovídají názvy jeho 

cyklů Maskovaná Lucie, Fétiche 666). Oproti Štyrského představám ze třicátých let jsou 
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Obrázek 32 Jindřich Štyrský: Z cyklu Žabí 
muž, 1934 

Obrázek 33 Jiří Sever: z cyklu Fétiche 666, 
1966 
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Severovy cykly střízlivější o ztrátu nejedné iluze. „Stesk, jenž omývá vylidněné ulice z jeho 

snímků, není jenom nezbytným ‚rubem‘ touhy; padl do něj stín nevyléčitelné hořkosti a 

skepse. Jako by opuštěnost světa před objektivem (…) měla (…) být definitivní.“104 Voskoví 

manekýni, neživý herci z panoptikálních vitrín zřejmě „jenom trvale zaskakují za hrdiny 

vysněných příběhů, uvězněných navždy v lidských 

hlavách.“105 Sever proměňuje Štyrského fetišistickou 

tradici „ve voyeurskou pasivitu, v pouhý fascinovaný 

pohled, předem zmrazený vědomím, že lidské přání je 

vposled neuskutečnitelné (ne náhodou se jeden 

z autorových cyklů jmenuje ‚Pátrání zůstalo 

bezvýsledné‘).“106  

3.5 Tkáň 
Téma tkáně evokuje představu reality jako biologicky modelované hmoty, tekuté, 

tvarovatelné látky, která může nabývat mnoha podob a tvarů.  Tekuté látky si nedokážou 

udržet svůj tvar, nepoutají prostor ani čas. Ze střetu s pevnými kapalinami vycházejí tekutiny 

nepoškozeny, pevné látky se však proměňují. Z vlastností kapalin vyšel ve svém popisu 

modernity Zygmund Bauman, pro nějž byla tekutost metaforou tehdejšího stadia moderní 

éry po 2. světové válce. Na samém počátku modernity se podle něj objevuje „zkapalňování“ 

a „tavení“ pevných těles či struktur. Tyto procesy následně zahájily „uvolnění tradičních, 

pevných vazeb a pout se zdůrazněním stále větší odpovědnosti, ale také bezbrannosti 

jedince.“107 Každý člověk si musel nalézt své místo v novém, „tekutém“ systému. Vzory a 

pravidla nadále neexistovaly, byly roztaveny. „Odpovědnost jednotlivce se tak stala velkou a 

frustrující.“108 

3.5.1 Emulse jako pralátka 

Bezprostředně se surrealismem souvisela novinka druhé avantgardy třicátých let – 

experimenty s fotografickými materiály. Ať už se jednalo o vědomé poškozování samotné 

emulse na filmech či fotografických deskách nebo nanášení chemikálií přímo na fotografický 
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Obrázek 34 Miloš Koreček: Fokalk, cca 1935 
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papír, všechny tyto realizace jsou v prostředí 

českého surrealismu neobyčejně závažné, 

neobvykle invenční a velmi často i první svého 

druhu. Tyto experimenty neznamenaly jen 

další pokračující průzkum možností 

fotografie, ale zejména vyjadřovaly nový, 

iracionální vztah k realitě. Objektivní náhoda 

mohla vést ke skutečným objevům právě 

proto, že nebyla plánována. Absolutní 

surrealismus „byl založen na předpokladu nestálé, biologicky modelované pralátky. Proti 

veristickému surrealismu, vázanému na statické objekty, přinesl dynamickou vizi světa, 

v němž probíhá permanentní proces vzniku a zániku.“109 Tato neurčitá tvarovost je 

protiváhou vazby surrealistické tvorby na objekt. „Jak nefigurativní a nezřetelně formovaná 

díla, tak deformace vžitých podob předmětů mohou odkazovat k vizi dynamické reality pod 

povrchem věcí.“110 Povrch vizuální reality bývá v surrealismu vždy odlišen od toho, co se 

skrývá pod jejím povrchem, smyslem. „Skutečnost pod povrchem je vždy dynamická, protože 

v ní probíhá vyrovnávání nebo se stupňuje svár mezi 

protikladnými principy (muž – žena, Eros – Thanatos).“ Tytéž 

principy ovládají člověka, dochází takřka ke splývání mezi 

lidskou a mimolidskou realitou. „Zápas pod povrchem může 

deformovat a tavit tvary věcí, jejich povrch může praskat jako 

tenká skořápka.“111 V říši této svobodné, živé i neživé organické 

vize, se může přihodit cokoliv: „Svět se stává tajemstvím, 

obvykle zlověstným.“112   

 

Surrealistické fotografické experimenty evokují temnou 

komoru jako magické místo vzrušujících pokusů, kdy se 

uplatňuje princip diktátu nevědomí – fotograf najednou ztrácí 
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Obrázek 36 Josef Istler: Malý 
fokalk, cca 1935 

Obrázek 35 František Povolný: Fotografika, 1934 
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plnou kontrolu nad výsledným snímkem, do poslední chvíle není jasné, jak bude výsledná 

fotografie vypadat, neboť se neuskutečňuje pomocí stisknutí spouště. První doklady o 

zvětšování roztavené, teplem drásané emulse, bruláže, pocházejí od Františka Povolného, 

který své nefigurativní „fotografiky“ vystavil již v roce 1934. Hned další rok na Povolného 

navázal malíř František Hudeček, budoucí člen Skupiny 42, uplatňující stejnou metodu. 

Později se k nim přidali i Josef Istler a Miloš Koreček svými fokalky a dekalky, oba členové 

skupiny Ra.  Od konce třicátých let se podobné práce objevovaly i jinde v Evropě a USA, vždy 

však v okruhu surrealismu. Lze je řadit k nefigurativní odnoži výtvarného surrealismu, 

zároveň však dokonale předznamenávají poválečnou texturální abstrakci (informel). Je to 

jeden z mála případů, kdy fotografie předchází malířství, české práce jsou přitom nejstarší. 

Značná část českých prací vytčeného směru patří opět i v internacionálním kontextu mezi 

první svého druhu. Vévodí jim princip destrukce, který se s hrozbou války projevoval stále 

silněji. V české surrealistické fotografii vítězí postupně Thanatos nad Erotem.  

 

Podobný charakter mají i od roku 1937 vznikající strukáže Miroslava Háka. Byly tvořeny 

přímo „kresbou“ chemikáliemi na fotografický papír. V některých případech mají manuální, 

přímo gestický charakter.  

 

Obrázek 37 Miroslav Hák: Strukáž, 
1937 

Obrázek 39 Miroslav Hudeček: Bez 
názvu, 1934-1935 

Obrázek 38 Jindřich Heisler: z cyklu 
Ze stejného těsta, 1944 
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 Výjimečné postavení mezi dosud 

zmiňovanými experimentátory zaujímá básník 

Jindřich Heisler, skrývající se ve válečných 

letech pro rasové důvody v pražském bytě u 

Toyen. V době tohoto pobytu vynalezl zvláštní 

techniku, tzv. fotografiku. Jeho cyklus Ze 

stejného těsta (1944), volně navazující na 

frotáže Maxe Ernsta z dvacátých let, v nichž 

Heisler „z temného vazkého světa vyvolával 

protoplazmatické, někdy kolorované věci a bytosti, zůstávající na pomezí amorfnosti.“113 

Pocitovou situaci, v níž cyklus vznikal, připomínal Heisler v básni Toyen z roku 1946: 

„Všechna volnost jako by proudila jenom po tomto stole. Nic se nechytá na jeho hrany, ale 

z jeho skvrn vystupují postavy, které se rozvíjejí.“  Heislerova invenční technika „propůjčuje 

všem tvarům stejnou ‚podpovrchovou tkáň‘, evokující snad biologickou vizi vesmíru.“114 

Podobu odhmotnělých bytostí na fotografikách předznamenaly básně, velmi často se 

zmiňující o prosvětlených, zářících tělech nebo věcech.  Ve fotografikách tedy básně nabyly 

vizuální podoby.  Fotografiky prodlužují vnitřní zkušenost Heislera jako básníka, který si 

nalezl jen jiné prostředky k jejímu vyjádření.  Heisler „z temné plochy vytahuje nejrůznější 

protoplazmatické, někdy kolorované tvary, zůstávající na pomezí amorfnosti. Zjevovali se mu 

jakési první bytosti obývající tuto zemi: letící ptáci, koňská hlava, kráčející zvíře, člověk 

táhnoucí síť, postavy, které mezi sebou zápasí nebo si vzájemně něco přísahají.“ 

115V surrealistické galerii přízraků a fantomů cyklus zároveň vyniká svou zvýrazněnou 

groteskností. 

3.5.2 Divotvorná příroda 

Jakési přízraky či fantomy připomínají i fotografie v přírodě nalezených „bytostí“ 

potvrzující mimikry, tedy ty stavy, při nichž jedna věc v přírodě napodobuje druhou. Mimikry 

byly jedním ze tří příkladů - vedle objets trouvés a vyčerpání pohybu - kterými Breton 
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Obrázek 40  Heisler, Jindřich: Z cyklu Ze stejného těsta, 
1944 
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charakterizoval pojem křečovité krásy. V jednom vydání surrealistického časopisu Minotaure 

nalezneme příspěvek sociologa Rogera Cailloise o kudlankách nábožných a biologickém 

fenoménu spjatým s mimikry. V tomto biologickém fenoménu viděli surrealisté více. Sexuální 

praktiky samiček kudlanky nábožné, kdy po kopulaci, nebo přímo při ní samice pozře samce, 

chápali jako symbol matky – fascinující, vyvolávající ztuhnutí, kastrující. Kudlanka je 

v surrealistických námětech chápána také jako stroj  - automat, který se snaží o přežití a řídí 

se jen pudy. Tím, že samečka začne pojídat již při samotné kopulaci, nedochází k ukončení 

celého milostného aktu, ale k jakémusi automatismu a simulaci podobající se původnímu 

životu. Surrealisté v tomto viděli přelud lidské sexuality. Navíc, když se kudlanka cítí 

ohrožena, strne v mrtvolné nehybnosti, a tím, že je světle 

zeleně zbarvená (na podzim hnědě) se svému nepříteli snadno 

skryje za zeleň rostlin. Spojuje se zde tedy schopnost vytvářet 

mimikry spolu s křečovitými stahy přírody, kdy páření probíhá 

dál, ač je sameček již mrtvý.  

 

Jedním z příkladů mimikry mohou být například některé 

fotografie Viléma Reichmanna z cyklu Dvojice/Zweisamkeit 

(tento německý novotvar se dá lépe přeložit spíše jako samota 

ve dvou, dvojsamota, podvojnost). Např. Setkání se sebou 

(1968) nebo pár stébel trávy působí jako staří přátelé při 

Obrázek 42 Vilém Reichmann: Setkání se 
sebou, 1968 

Obrázek 43 Miroslav Hák: Divotvorná 
příroda III., 1949 

Obrázek 41  Vilém Reichmann: z cyklu 
Dvojice, cca 1960 
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setkání, poklidně rozmlouvající kdesi na vycházce v přírodě. Poměrně nesourodá dvojice 

statného a vyhublého potřásajíc si rukou je ve skutečnosti pravděpodobně kusem náhodně 

nalezeného pahýlu dřeva takřka rozděleného ve dví, kamarádi na procházce jsou jen omylem 

neposečené zbytky obilí na okraji pole.  

 

Zvláštní, podivnou bytost odpočívající v trávě 

připomíná i fotografie kořenu Miroslava Háka ze 

souboru fotografií Divotvorná příroda. Vzdáleně 

připomene i nějakou z „prvních“ bytostí na 

Heislerových fotografikách. Cyklus Divotvorné 

přírody jako by odkazoval takřka k bezmezné a 

často až nepředstavitelné moci přírody, která nás 

nezřídka překvapí nějakým svým „zázrakem“. 

Člověk si najednou uvědomuje, že je pouze 

pouhou součástí, snad figurkou, něčeho mnohem většího, 

vládnoucího daleko větší silou než on sám. Hák hledá 

přírodní, každodenní zázračno v  na první pohled 

obyčejných věcech – květech, kořenech, naklíčených 

bramborech, jež se však při bližším zkoumání proměňují ve 

věci-bytosti velmi nevšední. Toto hledání nadreality 

obsažené v realitě je stejné jako při fotografování 

výkladních skříní, nicméně kolorit města je tu zaměnen za 

prostředí snad více „ryzí“ krajiny. Hmota se rozrůstá, 

expanduje, bují a spojuje se ve větší celky, které dohromady vytváří podpovrchovou tkáň 

prostupující napříč celým spektrem – přírody, vesmíru, světa. Hák však nebyl v rámci 

surrealismu, českého i světového, jediným, koho podobné téma zaujalo, byť byl 

pravděpodobně jediným, kdo mu věnoval celý cyklus. Zoomorfní naklíčený brambor 

publikoval např. i Brassai116, a to už o více než desetiletí dříve než jeho český kolega (jenž 
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Obrázek 45 Miroslav Hák: Divotvorná příroda II., 
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Obrázek 44 Emila Medková: Kořeny, 1951 
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musel nadto Brassaiovu práci znát117), kořeny se např. objevily později v padesátých letech i 

v cyklu Emily Medkové Záznamy. 

3.6 Maska 
Významným pojmem v teorii masky je slovo persona. Slovo přejaté z etruského pojmu 

Phersu, označovalo masku i vyobrazeného maskovaného tanečníka118. Latinský výraz 

persona už označoval výhradně masku či roli divadelní. Podle Víta Erbana tento pojem 

nasměroval naši kulturu k převládajícímu pojetí masky jako převleku a vytlačil z našeho 

povědomí závažnější role maskování119 Je zajímavé, že právě persona se ve 20. století 

zařadila mezi základní pojmy psychologie, když ji C. G. Jung definoval jako „masku, 

vytvořenou na jedné straně proto, aby vyvolávala u ostatních určitý dojem, a na druhé straně 

proto, aby skryla pravou podstatu jedince“120 Archetyp persony pomáhá zachovat si vlastní 

individualitu při přijímání norem a požadavků společnosti. V českém jazyce není zřejmé, že 

pojem persona je v mnoha evropských jazycích s románskými kořeny dodnes zachován pro 

označení nejen osoby, ale také nikoho. Persona je přetvářkou. 

 

Užívání masek bylo neodmyslitelnou součástí řeckého divadla, kromě mímu. Masky nosili 

herci i sbor. Rozeznávaly se masky tragické, satyrské a komické a mezi nimi dále také masky 

jednotlivých lidských typů nebo masky individuální, například maska stookého pastýře Arga, 

strážce Dionýsovy milenky Ió. Komické masky měly svou pitvorností vyvolávat smích a současně 

sloužily i k charakterizaci postav. Nošení masek na jedné straně bránilo využití mimiky obličeje, 

na druhé straně herci umožňovalo hrát více úloh, včetně ženských. Maska se stala symbolem 

divadla. Na jeho jevištích také jistě vzniklo mnoho podnětů pro masky, které se v naší kultuře 

používaly v ostatních funkcích.  

 

Maska předstírá – je tedy lží?121 (Munclinger, 1940). Maska je maskou už proto, že „člověk 

herecký se zrodil před chvílí a potrvá po dobu hry. Je to člověk od pláče narození po úsměv 

smrti.“122 Jsou dva způsoby nahlížení na teorii představení: dívat se na lidské chování, 
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individuální nebo společenské, jako na druh představení; nebo dívat se na představení, divadlo, 

tanec a jiné umění, jako na druh společenské interakce. V zrcadle se vždy odráží buď život, nebo 

umění. Podle toho o co má člověk právě zájem. Celý svět samozřejmě není jevištěm, ale právě 

rozhodující aspekty, ve kterých jevištěm není, se dají jen velmi těžko specifikovat123. Ve všech 

známých funkcích nakonec nutně nacházím funkci všeobjímající. „Všechny velké věci jsou nejprve 

zakryty příšernou maskou, aby je mohla obejmout náruč lidskosti“124. Maska plní „úkoly nejtěžší, 

zhmotnit smrt a tápati po stínech, které vrhá neviditelné roucho boží.“ 125Na otázku, co maskou je 

a co už není, Munclinger odpovídá, že „potkáváme denně lidi, škrabošky, život soudobého 

člověka jest předstíráním. Uvažuje proto, jestli je pravda před tváří, nebo již za tváří, která jest 

maskou.126 

 

Jde v obou případech o masky, o hru pravdy a lži, života, smrti, konečnosti, nekonečnosti, 

paradoxu? Jde o ni vždy? Zakrývají tvář, pracují s identitou jedince a skrývají posvátná tajemství 

života i smrti. Pro masku, ať už rituální, divadelní, posmrtnou, karnevalovou či jakoukoliv jinou, je 

typické, že zpravidla přežívá svého nositele, pokud není důkladně zničena. Mezi maskou smrti a 

ostatními maskami může být vytyčen jeden velmi zřejmý rozdíl. “Život si může dovolit předstírat, 

hrát role a prostupovat bytí pomocí masky. Smrt takový výběr nemá”127 

Tam už je maska i maskovaný nevratně jedním.  

 

Celý systém masek je velice křehký a stojí na nevědomosti a 

víře. Abych mohl mít právo masku užívat, musím si být vědom její 

podstaty a musím znát její tajemství.  Maska nám pomáhá 

komunikovat mezi vnějškem a vnitřkem člověka. Proto je velice 

přirozené, že se se svými maskami sžíváme se smrtelnou vážností, 

stejně jako tomu bývá v rituálních tancích přírodních národů. 

“Používání masky ve hře a v rituálech obvykle poskytuje poznatky o 

18 odlišných pohledech na lidskou identitu.“128 Podle teorie Víta Erbana „masky buď 

zakrývají, nebo předstírají identitu, mění ji v jinou, vyjadřují, stvrzují a chrání pravou identitu 

nebo odkrývají či odhalují pravou identitu“.129
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Obrázek 46 František 
Vobecký: Melancholický den, 

1936 
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Surrealistický svět je světem snů a v takovém světě se 

právě identita lidí, výjimečně i věcí, může nahodile proměňovat. 

Naše kultura nás nutí si vybírat a formovat identitu podle 

vlastního vědomí a svědomí. To má bezpochyby značný vliv na 

naše vnímání sebe sama a na vývoj vlastní identity, který se pak 

přirozeně odráží ve způsobu, jakým masky používáme. 

Princip masky můžeme nalézat v surrealistických 

objektech. Spousta fotografů jako např. Jindřich Štyrský hledala 

nadrealitu v realitě. Tato nadrealita mohla být však i 

zkonstruována, zinscenována v ateliéru, byť za cenu ztráty napětí 

mezi nalezenou realitou, na níž neměl fotograf žádný podíl, a 

autorskou vizí. „Surrealistické objekty byly prostorovými 

montážemi sestavovanými podle principů zázračných setkání či 

konvulsivní krásy.  epopírají svou umělost, nenáhodnost, jejich 

fotografie jsou spíše reprodukcemi, dokumenty tvůrčího aktu než 

samotnou tvorbou.“130 

 

Jedny z prvních snímků aranžovaných objektů pochází od 

členů brněnské skupiny f5, Františka Povolného a Jaroslava 

Nohela. Povolný uvedl do české fotografie masky, které fotografoval v kombinaci s poměrně 

neutrálními objekty, navázal na něj kolega Nohel. Pozoruhodnou kapitolu tvorby členů 

fotoskupin tvořily i autoportréty. Umělec v něm mohl nasazovat masku, tvář, kterou si přál 

ukázat světu. Takovým příkladem mohou být autoportréty Františka Povolného, kdy se dívá 

sám na sebe v zrcadle. První z nich ukazuje lehce zachmuřenou, z vrchu na odraz shlížející 

tvář, v dalším je Povolného obličej deformován a naznačuje jakousi odcizenost sebe sama.  

 

Specifickou variantou surrealistických objektů a montáží jsou plošné sestavy předmětů, 

fotografií, rytin a fokalků, které fotografoval malíř František Vobecký během tří let 1935-
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Obrázek 48 František Povolný: 
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Bez názvu (Autoportrét), 1933-

1934 
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1937. Termín asambláž tehdy ještě neexistoval, v dobové terminologii se tedy jeho zátiším 

říkalo „table top“131, jenž byla známá již z tvorby Jaromíra Funkeho nebo Ladislava E. Berky. 

Vobecký byl však ovlivněn knihami koláží Maxe Ernsta (podobně jako Jindřich Heisler) a tak 

do svých montáží často vkládal imaginární příběhy propojené 

postavami jako Jitřenka, Psyché nebo Ofélie. Jeho „asambláže“ nese 

tedy často jakýsi divadelní podtext, jsou svým způsobem maskami, 

které je nutno číst pod povrchem, pokud se chce člověk dozvědět 

jinou verzi pravdy, než tu jasně zřejmou. 

 

K Masce přímo odkazuje také fotomontáž Miroslava Háka 

Maska-Brouk (1935). „Je velmi vzácnou, snad až jedinečnou 

ukázkou paranoicko-kritické metody132 Salvadora Dalího ve fotografii.“133, která je založena 

na metaforickém principu, kde „x“ je zároveň „y“. Toto hledání a fotografování 

metaforických věcí mělo v prostředí českého surrealismu tradici (Reichmann, Medková).  

 

Masky ostatně odkazují k dalším tématům, které můžeme 

v surrealistických fotografiích najít a o nichž jsme se zde již 

zmiňovali – k dvojníkovi, ale také ke tkáni, prolínání s přírodou. 

Jedna věc se zdá být na první pohled nějakou, při bližším 

prozkoumání se mění v jinou. V tomto ohledu je možné zmínit 

cyklus Metamorfózy Viléma Reichmanna, který by se dal dobře 

zařadit i pod kapitolu Tkáně. Pod kapitolu Masky ho však 

zařazuji z důvodů, že spíše než k námětům přírodním v nich 

Reichmann odkazuje k lidským figurám, jejich částem, 

seskupením, činnostem. 134 Tento soubor otevřeně reprezentuje 

proces oživování neživého. Pokud už jednou dojde k přepodstatnění podoby věci, může 

k němu dojít i podruhé a potřetí, alespoň v rámci daném tvarovou konfigurací. „Tak 
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Obrázek 49 Miroslav Hák: 
Maska-Brouk, 1935 

Obrázek 50 Emila Medková: 
Zavřená hlava, z cyklu Zavřeno, 

1961 (1960) 
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například nabouraný patník u zábradlí dostal název Kajícník, ale mohl by být i opilcem, 

raněným, omdlévajícím, umírajícím, připoutaným vězněm atd. A protože oživující 

metamorfóza není dokonalá, mohl by být pojmenován i jako kámen se sehnutou hlavou nebo 

jako přestárlý kámen, tedy jako něco na půli cesty mezi živým i neživým. Jakmile se možnost 

něčeho jiného jednou otevřela, nemá konce.“135  Reichmannovy fotografie jsou jakési vizuální 

metafory vydělené ze souvislostí a asociativních hodnot, v nichž 

je obvykle vnímáme. Tímto způsobem se i ty nejvšednější věci 

mohou stát věcmi zázračnými a snad i magickými.  

 

V metamorfózní tradici dále pokračovala Emila Medková, 

zvláště ve svých snímcích s umělýma očima. Vložením oka do 

zdánlivě prostých, aranžovaných předmětů, zhmotňovala, 

zviditelňovala přízraky a bytosti halící se jinak za svou maskou, 

zůstávajíc běžným očím skryté. Z principu primární analogie 

vycházel také její mnoholetý cyklus Hlavy. „V povrchu omítky, 

rozpraskaném chodníku, v rozbitých cihlách, oprýskaných zdech 

a vylomených dveřích nacházela připomínky lidských postav.“136 šlo o proces vyjevování, 

vynořování, kdy se „zjev, nabývající přízračné podoby, uvolňuje, ožívá a podržuje si prvotní 

vidění.“ 137 Divákovi byl však ponechán prostor pro vlastní interpretaci.  
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Obrázek 51 Emila Medková: Vítr, 
1948 
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4 Závěr 

Surrealistická tvorba byla založena na uplatňování určitých principů a konceptů, které 

se v rozličných mutacích a interpretacích objevovaly napříč celou surrealistickou produkcí. 

Tyto koncepty nebyly voleny náhodně, vždy se jednalo o určitou transformovanou 

reprezentaci reality, jež využívala surrealistům blízkých prvků, jako byla např. zázračná 

setkání, konvulsivní krása, diktát nevědomí nebo surrealistické hry. Toto znovuobjevování a 

přehodnocování předchozího jen potvrzovalo tezi cyklického, nelineárně plynoucího času, 

která byla v této práci prezentována v první kapitole. 

 

Všechny zde diskutované koncepty se ostatně společně prolínají a navzájem spolu 

souvisí, což potvrzuje magickou povahu fotografického média, o němž hovořil Vilém Flusser. 

Maska má na příklad blízko ke hře, v níž reprezentuje hru s identitou, hra naopak divadelně 

ovládaný svět, k němuž masky neodmyslitelně patří, stejně tak se pojí s motivem dvojníka. 

Princip analogie zde nalézaný se může uplatnit rovněž v motivu tkáně, smrt je přítomna bez 

výjimky v každé fotografii atp. Práce tímto způsobem poukazuje na prolínání motivů, jež 

spolu nějakým způsobem vzájemně koexistují. Jsou kauzálním řetězcem, nekonečně se 

opakujícím okamžikem. Rosalind Krauss mluví v souvislosti se surrealistickou fotografií o 

rozmezeření; je tedy tento jev, k němuž zde dochází, cestou k časové syntéze obrazu? 

 

Téma bylo zvoleno z důvodu, že podobné práce zabývající se blíže surrealistickou 

fotografií – ať už pouze českou či světovou – podobnou kategorizaci podle ve snímcích se 

objevujících motivů opomíjí a soustředí se spíše na surrealistickým hnutím vynalezené a 

praktikované principy, podle nichž surrealističtí fotografové postupovali. Koncepty samotné 

fotografie v surrealismu tedy obvykle nebývají diskutovány samostatně, a pokud ano, neděje 

se tak přímo v rámci média fotografie. Tímto prostřednictvím se tudíž snažím tuto 

vypozorovanou mezeru alespoň částečně zaplnit – slovo „částečně“ používám záměrně, 

neboť jsem si vědoma, že formát bakalářské práce není pro hlubší vhled dostačující a stálo by 

za to se mu věnovat podrobněji. V tomto smyslu tak práce poskytuje zároveň pole i pro další 

a pokročilejší bádání. Zajímavé by bylo též sledovat stejné koncepty i v rámci surrealismu 

světového a poté výsledky navzájem porovnat. 
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Prvotním cílem práce však bylo představení české surrealistické fotografické tvorby na 

základě jejích konceptů, tedy společných prvků, motivů, témat, jež je možné ve snímcích 

vypozorovat, a zamyšlení se nad příčinami, důvody, na jejichž základě se ve fotografiích 

objevují. Jednotlivá témata byla prodiskutována z hlediska jejich původu, případně 

zanalyzována pomocí relevantních teoretických textů a dále představena pomocí 

signifikantních děl konkrétních autorů, u nichž bylo možné daný koncept vysledovat.  

 

Z hlediska dodržení rozsahu práce však samozřejmě nebylo možné představit všechny 

fotografie, jež by si zde své místo zasloužily, stejně tak ne všem uváděným autorům bylo 

uskutečnitelné věnovat se stejnou intenzitou a nedostalo se jim takového prostoru, jakého 

by jejich tvorba zasluhovala.  
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