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ANOTACE 

Bakalářská práce se zaměřuje na vztah médií malby a fotografie, a to zvláště v 

souvislosti s asociačními technikami. Teoretická část sleduje vztah těchto dvou médií 

především v linii surrealistických, dadaistických i abstraktních metod a jejich 

východisek k pojetí obrazu – technického i malířského. Plán edukačních aktivit bude 

vycházet z objevování nových podnětů ve známém a každodenním prostředí, bude 

rozvíjet imaginativní polohu žáků i technické znalosti kresby či fotografických přístrojů. 

V autorské části bude akcentována fotografie povrchů a struktur v kombinaci s malbou 

a kresbou. S časem, respektive s jeho destrukční stránkou, se zde bude nakládat 

konstruktivně, jako s náznakem prostoru pro představivost, průnikem diskurzů a 

kulturní paměti. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Fotografie, malba, struktura, výtvarná výchova, vizuální kultura 

ANNOTATION 

This bachelors work is focused at the intermedia relation between painting and 

photography, particularly within the perspective of techniques of association. 

Theoretical part analyses those two media, especially their surrealistic and dadaistic 

strategies, and their reflection of image itself. The plan of the educational activities will 

be based on discovering new perceptions in a familiar and everyday environment, will 

develop imaginative ability of students and also technical knowledge of painting or 

photographic instruments. In the practical part, the work will be focused mainly on 

photography. The emphasis will lay on depicting surfaces and structures combined with 

painting and drawing. A phenomenon of time, even in its destructive aspects, will be 

grasped constructively as a possible space of imagination, as an intersection of 

discourses and cultural memory. 
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1   Úvod 

2   Teoretická část: Vztah volného umění a fotografie 

2.1 Úvod 

Na úvod je zapotřebí definovat pojmy „imaginace“ a „imaginativní umění“. 

Nejdříve se podívejme, jak tyto pojmy definuje Jan Baleka: „Pojem „imaginace“ 

pochází z latinského imaginatio, což znamená představivost, imaginaci můžeme pak 

chápat také jako fantazii.“ Pojem „imaginativní“ specifikuje Jan Baleka následovně: 

„termín, který v českém dějepise, teorii a kritice umění označuje grafickou, malířskou, 

kresebnou a sochařskou tvorbu třicátých a čtyřicátých let dvacátého století. Představuje 

tendenci širokého představového rozpětí, za jejíž jádro je považován surrealismus; je 

názorem, který zobrazuje zážitky osobního i společenského bytí fantazijními 

představami. Výtvarný názor se přitom může blížit zrakové zkušenosti, věcnému a 

logickému poznání, ale může také být na tvarosloví, které se běžné empirie vzdává.“1  

Z filosofického pohledu má pojem „imaginace“ hlubokou historii. Tímto termínem 

se během plynutí času zabývali: Aristotelés, Tomáš Akvinský, Immanuel Kant, René 

Descartes, David Hume. Všechny tyto myšlenky jsou vystavěny na základu vnímaní 

imaginace jako „schopnosti reprodukovat určitý předmět či jev podle znaků, jež ho 

vyznačují“2. Vezmeme-li si pojetí stejného termínu od francouzského filosofa, 

spisovatele a představitele existencialismu Jeana Paula Sartra, vidíme, že Sartre staví 

pojem „imaginace“ na jiném základu: „Imaginace je považována za základní vlastnost 

vědomí. Obrazy, které si vědomí vytváří, představují ovšem reálnou věc v její 

nepřítomnosti či dokonce neexistenci, tedy vždycky jako ireálnou. Imaginace je tak 

negativní akt, z čehož plyne, že vědomí se projevuje jako překračování reálna. V každé 

situaci má možnost buď realitu perceptivně přijmout jako danou, anebo ji imaginací 

překročit tím, že ji převede na obraz.“3 V současné filosofii je obecně respektován 

názor, kde je „imaginace spojována se schopností produkovat vize, které jsou pak 

považovány buď za reálná zobrazení jsoucího, nebo za předobrazy chtěného. Toto 

pojetí imaginace bylo postmoderně zprostředkováno esteticky (s dějinně filosofickými 

                                                 
1 BALEKA, Jan, 1997. Výtvarné umění: výkladový slovník (malířství, sochařství, grafika). Praha: 

Academia, s. 143. 
2 HORYNA, Břetislav, ed. Filosofický slovník. 2. rozš. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002, s. 

187. 
3 Tamtéž, s. 187. 
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kořeny u Francise Bacona, považujícího imaginaci za schopnost tvůrčí umělecké 

představivosti).“4  

V této práci nehodlám sledovat imaginativní umění, jak ho chápe ve své definici Jan 

Baleka, ale spíše přejímám výklad pojmu imaginace Francisem Baconem. Po 

prostudování výše zmíněných definic chápu imaginaci jako výjimečnou schopnost 

lidské představivosti, která je přizpůsobena pro vytváření nových myšlenkových 

přístupů, pracovních postupů a v poslední řadě pro realizaci uměleckých děl. 

V následujících kapitolách se budu věnovat imaginativní fotografii, která se neváže 

pouze na české avantgardní umění, ale popisuje české i světové tvůrce, kteří se díky své 

imaginaci zasloužili třeba i malým přičiněním o to, v jaké podobě známe fotografii 

dnes. Zároveň by vývoj fotografického média nefungoval bez reakcí na měnící se 

situace ve volném umění. Volné umění by také nebylo takové, jaké je dnes, bez 

konfrontací s fotografií. Významné situace a představitele světa volného umění či světa 

fotografie dávám do poměrů, ve kterých můžeme shledat podobnost či naopak rozpor 

v jejich uměleckých realizacích, které jsou výsledkem imaginace každého z nich. 

2.2.1 VZNIK A ZAČÁTKY FOTOGRAFIE NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ 

Fotografie vstoupila do světa volného umění koncem devatenáctého století a 

podařilo se jí ho okamžitě narušit. Malíři považovali fotoaparát za technický nástroj a 

nesouhlasili s tím, že by v této fyzikální skříňce mohlo vznikat umění. Fotografie svým 

vznikem zrušila ve světě umění dlouho zažitou tradici napodobování skutečnosti a ve 

světě malířství muselo dojít k nutným změnám, aby malba nezanikla.5  O podrobnějším 

vývoji fotografie, reakcích na ni a o postupném začleňování fotografického média do 

volného umění jsou následující kapitoly.  

2.2.1.1 Počátky fotografie 

Jednou z prvních fotografií byl Pohled z okna v Le Grass. Jejím autorem byl Joseph 

Nicéphore Niépce a vznikla roku 1826 (Obr. 1). Zpočátku byly fotografie některými 

odborníky označovány za tzv. světelné kresby6. Této přezdívky fotografie7 nabyla díky 

ději, který probíhá během jejího vzniku. Při stisknutí spouště je prostřednictvím 

objektivu zaostřeno světlo, jenž vyzařují či odrážejí fotografované objekty. Objektivem 

                                                 
4 Tamtéž, s. 187. 
5 srov. CÍSAŘ, Karel, ed. Co je to fotografie?. Praha: Herrmann, 2004, s. 9-25. 
6 srov. Tamtéž, s. 10. 
7 I samo slovo fotografie obsahuje v sobě význam světla: je složeno z řeckého substantiva fótos a slovesa 

gráfein. Doslovný překlad tedy může být kreslit světlem.  
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dále během expozice prochází světelné paprsky, které následně dopadají na 

světlosenzitivní povrch uvnitř fotoaparátu, kde se formuje finální obraz. Fotografie 

tímto způsobem relativně rychle vytváří obraz realistického zobrazení. Právě rychlostí, 

mírou detailnosti a dokonalým přepisem skutečnosti byly překonány realistické snahy 

v malířství a fotografické médium se stalo pro médium malířské konkurencí. 

V devatenáctém století mnozí malíři vnímali fotografii za nadpřirozenou a až nelidskou 

techniku. Pouze odborníci věnující se v té době technickým jevům chápali, jak může v 

krabičce, kterou byl tehdejší fotoaparát, vzniknout otiskem reality její dvoudimenzální 

obraz. Laická veřejnost vnímala fotoaparát jako tzv. kouzelnou skříňku.8  

Valná většina malířů ale nepovažovala fotografii za svébytnou uměleckou techniku, 

které by byla na stejné úrovni jako malířství. Je nám známo, že toto nové médium mělo 

u umělců úspěch spíše díky jeho reflexivní schopnosti. Umělci si často fotografickým 

médiem při své malířské tvorbě vypomáhali, avšak jen hrstka z nich se ke spolupráci 

přiznala. První možností využití fotografie pro výtvarníky bylo dokumentování své 

vlastní tvorby. Jedním z raných nadšenců dokumentace svých děl byl například sochař 

Constantin Brancusi. Druhou možností, jak využívat fotoaparát jako pomůcku při 

tvorbě, byla tvorba dokumentačních snímků. Tuto metodu si oblíbil například Edgar 

Degas či Eduard Manet. Degas sbíral fotografické záznamy (často hraničily až 

s reportážní fotografií) z baletů a Manet si zase pro inspiraci fotografoval dostihy.9 

 Pokusem o vyrovnání fotografie s malířstvím je fotografické dílo Oscara Gustava 

Rejlandera. Tohoto vystudovaného malíře pohltila fotografie natolik, že se jí nakonec 

oddal. Otevřel si fotoateliér, začal se živit portrétovou fotografií. Zajímavými jsou pak 

pro nás především jeho snímky vztahující se k postavení fotografie v uměleckém světě. 

První fotografie nese název Fotografie ve věku svého dětství podává pomocný štětec 

malíři (Obr. 2). Zde Oscar Gustav Rejlander konstatuje, že malíři, jak již bylo řečeno, 

rádi využívají zrcadlící schopnosti fotografie. Gay-Lussac tvrdil, že: „oku a štětci 

tohoto nového malíře“ nedokáže uniknout žádná maličkost, „byť třebas 

nepostřehnutelná“.10 Právě na této fotografii se nachází dítko podávající umělci štětec. 

Dítě je personifikací malířství (štětec jako znak klasického uměleckého oboru). 

Fotografie a zrcadlo, o nějž se opírá, je symbolem představující hlavní kvalitu 

                                                 
8 srov. SONTAG, Susan. O fotografii. Přeložil Pavel VANČÁT. Praha: Paseka, 2002, s. 10. 
9 srov. ZHOŘ, Igor. Proměny soudobého výtvarného umění. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 

1992, s. 40. 
10 CÍSAŘ, Karel, ed. Co je to fotografie?. Praha: Herrmann, 2004, s. 28. 
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fotografie, tj. reflexivnost. Dále se na fotografii objevuje antická plastika, která sděluje, 

že fotoaparát je pouze jen jednou z využívaných malířských pomůcek. Umělcova 

identita je před námi skryta za závěsem, což pravděpodobně naznačuje absenci 

autorského záměru při využívání fotografie jako pomůcky pro další tvorbu.  Druhá 

fotografie (Obr. 3) Oscara Gustava Rejlandera pojmenovaná První negativ odkazuje na 

mýtus o vzniku prvního obrazu římského přírodovědce a filosofa Plinia z knihy Historia 

Naturalis. Plinius zde popisuje vznik obrazu pomocí obkreslení stínu zobrazované 

postavy.11 Podobně jsou vystavěny motivy ve fotografii od Rejlandera. Tímto počinem 

Rejlander zařadil fotografii mezi ostatní již etablované výtvarné obory.  Ve skutečnosti 

však fotografie o tuto deklaraci ve společnosti musela ještě dlouhé roky usilovat.  

 

Obr. 1 Joseph Nicéphore Niépce: Pohled z okna v Le Grass (1826) 

                                                 

11 Řekové tvrdili, že malířství pochází ze Sikyonu či z Korinthu. Tehdy se obkreslovaly obrysy člověka 

jako stínové siluety (z tohoto postupu vychází pojmenování prvního malířství – tzv. stínové malířství). 

srov. PLINIUS CAECILIUS SECUNDUS, Gaius. Kapitoly o přírodě: z díla Naturalis historiae libri, sv. 

37. Praha: Svoboda, 1974. Antická knihovna (Svoboda), s. 266. 
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Obr. 2 Oscar Gustave Rejlander: Fotografie ve věku svého dětství podává pomocný štětec malíři (1856) 

 

Obr. 3 Oscar Gustave Rejlander: První negativ (1856) 

2.2.1.2 Impresionismus, secese a piktorialismus 

V začátcích se fotografové učili od malířů či grafiků. Přebírali jejich umělecké styly 

a snažili se o dosažení alespoň podobného efektu pomocí fotoaparátu. Tak vznikl 

fotografický směr – tzv. piktorialismus. Těšil se oblibě až do nástupu modernismu roku 

1914. Fotografie byly zhotovovány pomocí procesu zvaného ušlechtilý tisk. V. Birgus a 

J. Mlčoch ho popisují: „umožňoval výrazné zasahování do konečného fotografického 

obrazu (gumotisk, uhlotisk, olejotisk, bromolejotisk aj.) a opětné zavedení jedinečného 

autorského originálu, protože každý ušlechtilý tisk se lišil minimálně v detailech od 

dalších tisků.“12 Piktorialismus se členil na jednotlivá vývojová období: na začátku byl 

anglický piktorialismus, pak následoval impresionistický piktorialismus, dále ho 

                                                 
12 BIRGUS, Vladimír a Jan MLČOCH. Česká fotografie 20. století. Praha: KANT, s. 9. 
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vystřídal secesní piktorialismus a na závěr přišel puristický piktorialismus. V Nové 

encyklopedii českého výtvarného umění najdeme stručnou charakteristiku toho, čeho se 

jednotlivé druhy piktorialismu snažily docílit: „Způsoby k docílení piktorialistického 

účinku byly následovné: tzv. sendvičová montáž (anglický piktorialismus), ušlechtilé 

fotografické tisky (secesní piktorialismus) a využívání měkce kreslících objektivů a 

předsádek (puristický piktorialismus).“13 

Do anglického piktorialismu řadíme již zmíněného fotografa Oscara Gustava 

Rejlandera a jeho alegorická díla, jež byla fotografována objektivem s měkkou kresbou. 

Fotografie totožných výtvarných prostředků (alegorická zobrazení a měkká kresba) 

produkovali i ostatní představitelé prvotního anglického piktorialismu. 

Roku 1890 vytvořil George Davidson fotografii, která postrádala ostré kontury a 

byla vyvolaná na drsně strukturovaném papíře, což budilo dojem, že se nejedná o 

fotografii, nýbrž že se díváme na monochromní malbu (Obr. 4). Tento snímek je 

považován za první impresionistickou fotografii. Od té doby se impresionistický 

piktorialismus těšil velké oblibě. 

Secesní piktorialismus vycházel ze symbolismu a secese. Nikdy se však striktně 

neoddělil od piktorialismu impresionistického. Charakteristické je opět použití měkké 

kresby a ušlechtilých tisků – uhlotisk, gumotisk či olejotisk. Fotografové se v této době 

již nebáli ani ručních zásahů přímo do tvořícího se snímku během vyvolávání. U 

secesního piktorialismu poprvé docházelo k mísení fotografie a grafiky (později 

Warholovo oblíbené propojení technik). Robert Silverio o podobných tendencích píše: 

„Kromě toho kombinace fotografie s jakýmkoliv dalším prvkem dávala autorovi rozměr 

navíc, a tedy větší svobodu. Lze tak vyjádřit dobové pocity: pomocí barvy můžete 

domalovat sentimentální pozadí v olejotisku – jak to dělala řada secesních 

piktorialistů.“14 Z českých fotografů inklinoval k secesnímu piktorialismu například 

František Drtikol. Jeho snímek „Malíř Jakub Obrovský“ (Obr. 6) zhotovený 

olejotiskem ukazuje využití zapojení písma do obrazu. Podobný postup využíval Alfons 

Mucha při tvorbě svých grafik plakátů (Obr. 7). Pro tvorbu secesního piktorialismu 

Františka Drtikola jsou charakteristická zobrazení ženy jako „femme fatale“ inklinující 

k romantismu.  Ženy ještě zobrazoval dle slov V. Birguse a J. Mlčocha jako „vysněné 

                                                 
13 HOROVÁ, Anděla, ed. Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Praha: Academia, 1995, s. 613. 
14 SILVERIO, Robert. Postmoderní fotografie: fotografie jako umění na konci dvacátého století. V Praze: 

Akademie múzických umění, Filmová a televizní fakulta, katedra fotografie, 2007, s. 67. 
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víly symbolismu“15. Ve svých fotografiích využíval secesních motivů – průsvitných 

drapérií, rozpuštěných vlasů, květin. Všechny tyto motivy měly svůj přesně vymezený 

symbolický význam.16 S podobnými výrazovými prostředky se shledáváme v obrazech 

Alfonse Muchy, jenž byl známý pro své knižní ilustrace, grafiky pro periodika, portrétní 

zakázkové olejomalby, designérské návrhy či realizace průmyslově vyráběných 

předmětů, na něž aplikoval secesní motivy. Alfons Mucha však pracoval i s fotografií.  

Nicméně sám Mucha se za fotografa nepovažoval. Fotoaparát využíval pouze jako 

nástroj prodlužující a zpřesňující, a i tak byl postupem času zařazen mezi osobnosti 

historie fotografického média.17 

Puristický piktorialismus se v mnohém podobal opět impresionistickému. Opět byl 

obraz změkčován za využití speciálních objektivů. Dominovala neostrost a světelné 

kontrasty. Posledním významným autorem pocházejícím z českých zemí byl Josef 

Sudek. Ten se dokonce k piktorialismu v průběhu své dlouholeté tvorby průběžně 

vracel. 

  

Obr. 4 George Davison: Cibulová pole (1890) Obr. 5 Claude Monet: Imprese (1873) 

                                                 
15 BIRGUS, Vladimír a Jan MLČOCH. Česká fotografie 20. století. Praha: KANT, s. 10 
16 srov. Tamtéž, s. 10. 
17 srov. MOUCHA, Josef. Obrazy z dějin fotografie české: eseje o umění a klasicitě. Praha: Josef 

Moucha, 2011. Texty (Archiv výtvarného umění), s. 17-20   
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Obr. 6 František Drtikol: Malíř Jakub Obrovský  Obr. 7 Alfons Mucha: Monaco Monte Carlo (1897) 

(1913-1914)  

 2.2.1.3 Pohyb ve fotografii a futurismus 

Významným mužem, jenž svým pokusem vyřešil spor o tom, zda má či nemá kůň 

po dobu běhu alespoň jednu nohu stále na zemi, byl Eadward Muybridge. Zároveň byl 

přelomovou osobností ve fotografii pohybu. Ve stejné době se zabývalo pohybem 

vícero odborníků z různých sfér a vznikaly první pohyblivé obrazy18. V Palo Altu 

fotografoval koně pomocí sady fotoaparátů a podařilo se mu tím zachytit okamžiky 

neviditelné pro běžný lidský zrak. Posléze fotografie překresloval na rotační kotouče a 

promítal je na vytvořenou laternu magiku.19  Jeho série fotografií řazených v okénkách 

za sebou se jmenuje Kůň v pohybu (Obr. 8), avšak Muybridge nezůstal pouze u koňů. 

Podobným způsobem dokumentoval pohyb i ostatních živočichů (ptactvo, sloni či 

šelmy) a nevynechal ani pohyb člověka.  

Jeho princip radikálního rozkladu zdánlivé kontinuity vidění zaujal modernistické 

umělce.20 O rozklad pohybu se snažili futuristé, nespatřené časoprostorové dimenze se 

                                                 
18 Právě v devatenáctém století lze sledovat stoupající oblibu prodeje optických hraček (fenakistiskop, 

zootrop a praxinoskop). srov. THOMPSON, Kristin a David BORDWELL. Dějiny filmu: přehled světové 

kinematografie. 2., opr. vyd. Přeložila Helena BENDOVÁ. V Praze: Akademie múzických umění, 2011, 

s. 21-24. 

19 srov. Tamtéž, s. 21–24.  
20 Nicméně v rozbíjení časoprostorovosti měl větší vliv Étienne-Jules Marey, který vycházel z práce 

Muybridge. Nicméně jeho metoda, která lépe zachycovala pohyb, přispěla více k rozvoji myšlenkových 

proudů a tvorby futuristů a Marcela Duchampa. srov. FOSTER, Hal, Rosalind E. KRAUSS, Yve-Alain 

BOIS, B. H. D. BUCHLOH a David JOSELIT. Umění po roce 1900: modernismus, antimodernismus, 
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pokoušel najít Marcel Duchamp a z umělců 2. poloviny 20. století Muybridge svými 

experimenty uhranul Francise Bacona21.  

Futurismus se vyznačoval důležitým rysem, kterým byla dynamika. Zpočátku 

vycházeli futurističtí umělci z Paula Signaca a jeho pointilistické iluze pohybu. Zároveň 

však futurismus uplatňoval a rozšiřoval kubistické principy transformace. 

Charakteristické pro ně bylo vyobrazení technického pokroku, ale nezůstali pouze u 

tohoto motivu. Například Umberto Boccioni se pokoušel postihnout malbou pohyby 

duševních stavů. Nejefektivněji však působí srovnání Muybridgových fotografií Kůň 

v pohybu (Obr. 8) s obrazem Dynamika psa na vodítku (Obr. 9) od futuristického malíře 

Giacoma Bally. Balla ve své rané tvorbě vepsal do obrazu posloupnost kroků a rychlost 

z nich vytvořeného pohybu. Zaměřil se na vyobrazení domácího mazlíčka a dolních 

končetin jeho majitelky. Ani země, po které oba zobrazení jdou, není statická, čímž se 

umocňuje u pozorovatele vnímání simultaneity a dynamiky pohybu v obrazu.     

  

Obr. 8 Eadward Muybridge: Kůň v pohybu (1918) Obr. 9 Giacoma Balla: Dynamika psa na vodítku (1912) 

 

Obr. 10 Francis Bacon: Portrét Petera Bearda (1976) 

                                                                                                                                               
postmodernismus. Druhé, rozšířené vydání. Přeložili Josef HRDLIČKA, Irena ELLIS, Jitka 

SEDLÁČKOVÁ a Jana HLÁVKOVÁ. Praha: Slovart, 2015, s. 94. 
21 „Na studiích portrétu“ (Obr. 10) „je jasně zřetelné, že na počátku spontánního procesu Baconovy 

malby je fotorealistický portrét, který byl inspiračním impulsem k extázi spontánnosti nemilosrdně 

deformující fotorealistické východisko v jakémsi dynamickém fázování simultánního zobrazení, jež 

připomíná z Alba o rozfázování pohybu fotografa Eadwarda Muybridgea.“ BLÁHA, Jaroslav. Výtvarné 

umění a hudba. Praha: Togga, 2013. Musica viva (Togga), s. 96. 
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2.2.2 VZTAH VOLNÉHO UMĚNÍ A FOTOGRAFIE V 1. POLOVINĚ 20. 

STOLETÍ 

 Popularita fotografického média se pomalu zvyšovala. Nicméně oblibě se těšil 

spíše žánr portrétní či krajinářské fotografie. Umělecká fotografie se snažila nekopírovat 

přístupy volného umění a spíše se pokoušela využít svých kvalit, které ostatní média 

postrádala. Fotografické snímky byly vystavovány ve speciálních fotografických 

galeriích, a naopak v galeriích zaměřených na volné umění svůj prostor stále neměly. 

Na počátku dvacátého století vznikalo zbrusu nové umělecké médium, které vzešlo 

právě z fotografie (viz Eadward Muybridge). Tímto novým uměleckým nástrojem se 

stal film. Roku 1902 byl v prvních kinech divákům promítnut filmový snímek od 

George Meliése Cesta na Měsíc. Karel Císař se vyjadřuje o vzniku kinematografie jako 

o: „završení fotografické objektivity v čase“22. Vyslovuje se tím k jedné ze schopností 

fotografie, kterou je konzervace minulosti, a zároveň vyzdvihuje specifickou vlastnost 

filmu, kterou je časová stopáž. Tak vzniklo médium, které bylo schopno zachytit věrný 

obraz skutečnosti, jenž nemělo statickou podobu, čímž se stalo pro diváka ještě 

autentičtějším obrazem než samotná fotografie. 

2.2.2.1 Abstraktní expresionismus 

V obrazovém vyjádření duševních stavů člověka (viz Bocciony, s. 14) pokračoval 

průkopník abstraktního malířství Vasilij Kandinskij. Traduje se, že s abstraktní malbou 

začal po návratu z výletu, když přišel do svého ateliéru, kde stál vzhůru nohama jeho 

obrácený rozpracovaný obraz (trik na ujištění se ve zvolené kompozici). Tehdy se 

Kandinskij rozhodl opustit předmětné malířství a přejít k abstrakci. Ovšem i za jeho 

abstraktními díly stálo mnoho dnů příprav. Kandinskij praktikoval proces spontánního 

hledání, což spočívalo ve vytvoření zhruba třiceti skic, mezi kterými byl náčrt, 

analytická kresba, akvarelové skici a další různé studie. Ani výběr barev pro něj nebyl 

nahodilý. Zastával názor, že s barvami je možné zacházet svobodně, avšak jejich výběr 

by měl být motivován psychologií. „Kandinskij využíval tři typy či metody zobrazování: 

„imprese“, „improvizace“ a „kompozice“. „Imprese“ označovala odraz přímého 

působení vnější přírody. „Improvizace“ byla pojmenování pro díla vytvořená zvnitřku, 

nevědomky a nenadále, tyto dvě metody byly Kandinským považovány za nejsvobodnější 

typ vyjádření. Poslední byly tzv. „kompozice“, což byl název pro díla s vyobrazeným 

odrazem, jenž se krystalizuje u umělce pomalu a vědomě. Kompozice (Obr. 12) by se 

                                                 
22 CÍSAŘ, Karel, ed. Co je to fotografie?. Praha: Herrmann, 2004, s. 24.  
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dala připodobnit k vědomému ohraničení výseku určité reality. Při všech těchto 

metodách Kandinskij upozorňoval na fakt, že se divák musí naučit chápat v těchto 

dílech autorovo vyjádření určitého duševního stavu, nikoli vnímat je jako pouhé 

vyobrazení předmětů.“23 Obdobně jako Vasilij Kandinskij přistupoval ke své tvorbě 

fotograf Alfred Stieglitz. U fotografie zdůrazňoval jednu z jejích vlastností, kterou byl 

výřez reality. Již toto je prvním společným znakem s jednou z Kandinského metod 

zobrazení, a to tzv. „kompozicemi“. Stieglitzův cyklus Ekvivalent (Obr. 11) využívá 

výseky z mračen, v jejichž snových tvarech může divák ztrácet či v nich nacházet 

prakticky cokoliv. Především by však měl opět v obrazu hledat autorovy pomíjivé 

emoce. Sám Stieglitz se k fotografickému cyklu mraků v roce 1925 vyjadřuje: „Mé 

fotografie vznikají z vnitřní potřeby – zkušenosti ducha.“24 Neboli Stieglitzovi fotografie 

jsou výpověděmi jeho pocitů, zkušeností a myšlenek podobně jako Kandinského tzv. 

„imprese, improvizace a kompozice“. Slovy Kandinského: „Abstraktní tvary a linie 

mohou znázorňovat vnitřní stav a myšlenky člověka. Jsou to tzv. „vibrace duše“.“25 

Stieglitzovy fotografie jsou určeny jako první abstraktní fotografická díla, jelikož 

Stieglitz jako první z fotografického světa osvobodil své fotografie z cyklu Ekvivalent 

od doslovné interpretace.26 V jeho fotografiích se navíc z důvodu absence horizontu 

pomalu až ztrácíme a díky vertikalitě fotografií pochybujeme o zobrazení mraků a 

vnímáme je spíše jako zobrazení seskupení monochromních skvrn. 

 

    

Obr. 11 Alfred Stieglitz: Ekvivalent (1923-31) Obr. 12 Vasilij Kandinskij: Kompozice VII (1913) 

                                                 
23PIJOÁN, José. Dějiny umění 9. Přeložila Miloslava NEUMANNOVÁ. Praha: Odeon, 1983, s. 275. 
24HODGE, Susie. Proč to je umění: 100 moderních děl od Muncha po street art. [1. vyd.]. Přeložila 

Renáta SOBOLEVIČOVÁ. Praha: Slovart, 2014, s. 144.  
25 Tamtéž, s. 145. 
26 srov. Tamtéž, s. 144. 
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2.2.2.2 Nová fotografie, konstruktivismus, funkcionalismus 

Zanedlouho od vyumělkovaného piktorialismu přišla doba (1918-1939), ve které 

postupně začalo docházet k očištění fotografie. Umělci využívající fotoaparát jako 

nástroj pro svou tvorbu uplatňovali ve svých snímcích objektivitu, realističnost, jasnost 

a mnohdy až dokumentárnost. Zároveň si při tom pohrávali s odvážnými a neotřelými 

výřezy skutečnosti (velké detaily, změny měřítka). V oblibě byla tvorba dynamických 

kompozic do diagonály, soustředění se na nezvyklé úhly pohledu (např. ptačí či naopak 

žabí perspektiva). Tvůrci se tedy stavěli proti piktorialistickým přístupům 

(sentimentalita, vyumělkovanost) k fotografii a svou tvorbou poukazovali na 

schopnosti, kvality a dominantní rysy fotografie. Objektem jejich zájmu se staly často 

průmyslové či technické předměty. Někteří z tvůrců se však i přes svůj odpor 

k romantismu nevyhýbali metaforickým významům či vybírání motivů poukazujících 

na magičnost reality.27 

Výrazným mezníkem pro vznik nové fotografie byl Paul Strand a další 

představitelé americké přímé fotografie. Strand již v roce 1917 tvrdil, že objektivita je 

jádrem fotografie a současně s tím vyzdvihoval i výše zmíněnou čistotu fotografického 

média. Pozdější tvůrci vycházeli především z názorů Stranda a ty následně rozvíjeli. 

Inspirace přicházela i z východu. Na představitele nové fotografie měl vliv ruský 

konstruktivismus28 a funkcionalismus29. České představitele výrazně ovlivnila škola 

Bauhaus, na které řada z nich studovala30. Čechům se zde povedlo vybudovat si 

kontakty s významnými světovými tvůrci. Jedním z těch, co dlouhá léta udržoval 

kontakt s českou avantgardou, byl László Moholy-Nagy.  

Na fotografii Jaromíra Funkeho s příznačným názvem Spirála (Obr. 14) 

sledujeme zobrazení základních tvarů a linií předmětu technického charakteru. Při 

zachování specifických rysů fotografie dochází na snímku k potlačení prostorové 

perspektivy. Nevšední podobu má obrazová skladba fotografie (velký detail poměrně 

nezajímavého předmětu). Díky využití světla, které vrhá na pozadí stín fotografovaného 

                                                 
27 srov. BIRGUS, Vladimír a Jan MLČOCH, 2010. Česká fotografie 20. století. Praha: KANT, s. 59-80.  
28 Jeho zakladatelem byl Vladimir Tatlin. Konstruktivismus se soustředí na prostor, světlo a formu. Řeší 

vztah materiálu k reálnému prostoru, vlastnosti reálných materiálů a jediným jejich obsahem je vztah 

mezi jednotlivými materiály. Dokonalý příkladem je Tatlinův Kontrareliéf (Obr. 13). 
29 Funkcionalismus představuje nový architektonický směr, který se nejčastěji pojí se školou Bauhaus. 

Jeho znaky jsou: důraz na funkci, respektování požadavků průmyslu, geometrická čistota tvarů a 

posledním a nejdůležitějším rysem funkcionalismu je forma následovaná svou funkcí.  
30 Studovali zde například Jindřich Koch, Zděnek Rossman a Marie Rossmanová, Ladislav Foltyn či Irena 

Blühová. O studiích na Bauhausu uvažoval i Jaromír Funke. Ten však nakonec dal přednost jiné pracovní 

nabídce (pedagog na Škole uměleckých řemesel v Bratislavě). 
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objektu, dochází k abstrahování reality. Nicméně i přesto je objekt zachycen s 

maximální ostrostí a autor při jeho aranžování či zachycení nepopírá, že jde o 

průmyslový předmět, který jindy může na pozorovatele působit poněkud nevábným 

dojmem. Funke však pomocí světelných her dělá z tohoto objektu cosi magického a 

krásného. 

László Moholy-Nagy na snímku Eiffelova věž (Obr. 15) upíná pozornost na 

architekturu. Tu fotografuje z perspektivy pohledu, který je umožněn leda tak 

technikovi, který vykonává výškové práce. Tím nám předkládá fotografii, která má až 

reportážní rysy. Fotografie je čistá a kompozice je dynamická (diagonála jednoho 

z trámů, který pomyslně rozpuluje celý snímek). Magičnost obrazu se v tomto případě 

skrývá v nevšedním pohledu na tuto architektonickou perlu. Nepochybně již v této době 

existovalo mnoho fotografických zobrazení Eiffelovy věže, avšak na těch byla 

zobrazena v celé své velikosti. Moholy-Nagy nás však dostává do nitra tohoto 

pařížského klenotu, poukazuje na jeho technický vzhled, a kdyby nebylo popisku, 

jistojistě nerozpoznáme tuto dominantu od prosté nádražní budovy.  

    

Obr. 13 Vladimir Tatlin: Kontrareliéf (1914)  Obr. 14 Jaromír Funke: Spirála (1924) 
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Obr. 15 László Moholy-Nagy: Eiffelova věž (1925) 

 

2.2.2.3 Nová fotografie, nová věcnost 

Jednalo se o styl nové fotografie, který se nejvýrazněji uplatňoval v Německu. 

Jeho pojmenování pochází z německého „Neue Sachlichkeit“31. Představitelé nové 

věcnosti tvořili fotografie s bohatou tonalitou, kterým opět dominuje maximální ostrost. 

V nich se snažili o co nejkvalitnější vyjádření charakteristických rysů zobrazovaného 

objektu. 

Nová věcnost je umělecký směr vzniklý v Německu po první světové válce. 

Těsně po válce se německý lid zastal uvědomělosti proti slepé poslušnosti. Revoluce se 

však nezdařila a došlo k zavraždění vůdce proletariátu a ke zničení tehdejšího 

feudálního režimu tudíž nedošlo. Z toho pramenil velký pocit zklamání a rezignace, 

který vystřídal velkou naději ve vznik nové společnosti. Tím byl ovlivněn i tento nový 

směr. Jeho znaky byly: cynismus a rezignace, nadšení pro bezprostřední skutečnost, 

objektivnost, materiálnost, skutečnost a neidealizování. Představiteli v malířství byli 

Georg Grosz, Otto Dix (Obr. 16) a Max Beckmann.  

Na Portrétu žurnalistky Sylvie Von Harder Otto Dix zobrazuje podobu nové 

ženy. Jedná se o ženu s cigaretou, která je sebevědomá, má krátké vlasy a vlastní 

společensky uznávané povolání. Zobrazená Sylvie nám však krom nové ženy připomíná 

se svými bledými androgynními rysy karnevalovou masku - viz fotografie Jaromíra 

Funkeho Po karnevalu (Obr. 17) - a má podobně expresionistické rysy jako postavy 

z filmu Kabinet dr. Caligheriho (Obr. 18). 

                                                 
31 Jedná se o termín, který poprvé použil umělecký kritik G. F. Hartlaub v roce 1925. 



20 

 

     

Obr. 16 Otto Dix: Portrét žurnalistky Sylvie Von Harder  Obr. 17 Jaromír Funke: Po karnevalu (1924) 

  (1926) 

 

Obr. 18 Robert Weine: Kabinet dr. Calighariho (1920) 

2.2.2.4 Dadaismus a vznik fotomontáže 

Výjimečnou uměleckou technikou, která v sobě propojila různorodá umělecká 

média, byla fotomontáž. V ní dochází k propojení kresby, malby, tištěného textu a 

psaného slova s fotografickým obrazem. Předznamenání jejího vzniku můžeme 

pozorovat již v kubismu (konkrétně v syntetickém kubismu), kdy Pablo Picasso 

v pokročilé etapě své tvorby začal využívat techniky koláže. Své obrazy tvořil 

z nesourodých materiálů (tapeta, papír, tiskoviny) a propojoval je s kresbou a malbou 

(např. dílo Kytara a sklenice na víno viz Obr. 19). Koláž tedy byla tvořena předměty 

z reálného světa. Došlo tím k porušení čistoty malířského přístupu. Již v tomto díle byl 

praktikován rozpad a rozklad. Tato slova byla klíčová pro Guillauma Apollinaira a jeho 

obrazové básně zvané Kaligramy (Obr. 20).   Techniku koláže praktikovali dvě skupiny. 

První z nich vznikla v devadesátých letech devatenáctého století v Sovětském svazu. 

Fotomontáž zde plnila funkci komerční techniky sloužící pro návrhy reklam. 
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Představitelem byl například Alexandr Rodčenko. Druhou skupinou tvořili umělci 

sdružující se v německém Berlíně. Průkopníkem fotomontáže zde byl John Heartfield.32 

První dílo vytvořené metodou fotomontáže se objevilo roku 1920 na berlínském 

Dada veletrhu. Dadaistické umění vystupovalo proti tehdejším společenským 

ideologiím. Ohrazovalo se proti myšlenkové logice, která přivedla svět do války. Své 

dílo zde prezentovala i německá umělkyně Hannah Höchová. Ta ve své fotomontáži 

s názvem Řez dadaistickým kuchyňským nožem poslední německou výmarskou kulturní 

epochou pivního břicha (Obr. 21) paroduje Picassovu formu koláže. Kritizuje 

kubistický estetický a apolitický přístup k tvorbě.33 

Fotomontáž se nakonec stala klasickou propagační technikou. Využívala se pro 

tvorbu ilustrací knih, plakátů a dalších reklamních materiálů.  

     

Obr. 19 Pablo Picasso: Kytara a sklenice na víno (1912) Obr. 20 Guillaume Apollinaire: Kaligramy 

(1880-1918) 

                                                 
32 srov. BLÁHA, Jaroslav a Jan SLAVÍK. Průvodce výtvarným uměním: [kapitoly k učebnici dějepisu pro 

9. r. ZŠ]. 2. vyd. Úvaly: Albra, redakce SPL - Práce, 2007. Pomocné knihy pro učitele a žáky (Albra, 

redakce SPL - Práce), s. 82-88. 
33 srov. HODGE, Susie. Proč to je umění: 100 moderních děl od Muncha po street art. [1. vyd.]. Přeložila 

Renáta SOBOLEVIČOVÁ. Praha: Slovart, 2014, s. 58-59. 
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Obr. 21 Hannah Höchová: Řez dadaistickým kuchyňským nožem poslední německou výmarskou kulturní epochou 

pivního břicha (1920) 

2.2.2.5 Surrealismus 

 Surrealismus je založen na intuici, snech, fantazii a podvědomí. Výtvarné 

realizace byly vytvářeny spontánně, nekontrolovaně a automaticky. Proudy vjemů 

z podvědomí byly vyjadřovány bez logických souvislostí. Tvůrci se co nejvíce snažili 

oprostit od svých rozumových zábran. Ve svých dílech propojovali snové či fantazijní 

představy s reálným světem. Časté bylo zobrazování motivů strachu a naděje či se 

sexuální tématikou. Surrealismus byl úzce propojen s psychologií. Stěžejní se staly pro 

surrealisty nejrůznější teorie psychologa Sigmunda Freuda. Surrealismus zasáhl 

všechny umělecké obory. Ovládl literaturu (např. báseň Pásmo Guillauma Apollinaira), 

film (např. film Luise Buñuela Andaluský pes), sochařství, výtvarné umění i fotografii.34  

Právě fotografie měla pro vyjádření surrealistických myšlenek tvůrců tohoto 

směru ideální vlastnosti. Schopnost dokumentace byla populární při fotografování 

sochařských objektů (například loutek). Objekty v těchto případech nebyly veřejností 

spatřeny, jelikož byly bezprostředně po fotografování rozebrány a existoval pouze jejich 

záznam, na kterém byl způsob jejich instalace podtržen ještě patřičným nasvícením 

objektu a výsledným uměleckým produktem byla vzniklá fotografie – např. Hans 

Bellmer a jeho dílo La Poupée (Obr. 23). Dále se těšila oblibě manipulace obrazu: 

docházelo k práci s negativy, malování barvou přímo na fotografický obraz (např. série 

obrazů George Hugneta viz Obr. 24), využívalo se zmnožené expozice (vyjádření 

iluzivnosti) či opakovaného přenosu obrazu na papír (snaha docílit efektu montáže). 

                                                 
34 srov. BLÁHA, Jaroslav a Jan SLAVÍK. Průvodce výtvarným uměním: [kapitoly k učebnici dějepisu pro 

9. r. ZŠ]. 2. vyd. Úvaly: Albra, redakce SPL - Práce, 2007. Pomocné knihy pro učitele a žáky (Albra, 

redakce SPL - Práce), s. 82-88. 
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Jeden z nejvýznamnějších surrealistických fotografů Man Ray přinesl do světa 

fotografie pořizování snímků bez použití fotoaparátu. Tento postup byl pojmenován dle 

svého průkopníka rayograf. Tyto obrazy byly označovány z psychologického pohledu 

jako „duchové věcí či věci snů“35. Práci se solarizací předmětů si později v druhé 

polovině dvacátého století oblíbila například i československá tvůrkyně Běla Kolářová. 

Forma tvorby, která je více popsána v kapitole výše, a kterou si zalíbili především 

surrealističtí básníci, byla fotomontáž (viz ilustrace Jindřicha Štýrského v jeho knize: 

Emilie přichází ke mně ve snu Obr. 25). Surrealisté se také zasadili o prosazení 

fotografických ilustrací v publikacích. Využívali ji jako vizuální součást svých periodik 

(např. La Révolution surréaliste).36 

    

Obr. 22 Joan Miró: Žena (1934)   Obr. 23 Hans Bellmer: La Poupée (1938-1949) 

                                                 
35 CÍSAŘ, Karel, ed. Co je to fotografie?. Praha: Herrmann, 2004, s. 222. 
36 srov.Tamtéž, s. 209-233. 
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Obr. 24 Georges Hugnet: Milostný život   Obr. 25 Jindřich Štyrský: Emilie přichází ke mně ve snu 

spumiferů (1948)       (1933) 

 

 

2.2.3 VZTAH VOLNÉHO UMĚNÍ A FOTOGRAFIE V 2. POLOVINĚ 20. 

STOLETÍ 

 Od šedesátých a sedmdesátých let dvacátého století docházelo v uměleckém 

světě k obrovské oblibě kombinace fotografie s jinými výtvarnými technikami (řeč je o 

situaci v západní Evropě a Spojených státech amerických). Při využívání fotografie 

v propojení s jinými výtvarnými prostředky docházelo k její postupné legitimizaci. 

Fotografie byla převáděna do grafických poloh (prvně již v secesním piktorialismu a 

v tomto období zejména v pop-artu). Docházelo ke kombinování slov a fotografie (např. 

Obr. 36). Na povrch se dostávala olejová, akrylová barva či tužka (např. tvorba 

představitele slovenské nové vlny Petera Župníka či olejovými barvami přemalovávané 

fotografie Gerharda Richtera). Někteří tvůrci využívaly fyzické deformace 

fotografických snímků. Další kombinovali fotografii s jinými materiály. Z fotografie se 

také mohl stát trojrozměrný objekt. Pro všechny tyto počiny se usneslo souhrnné 

označení „mixed media“. Manipulovaná fotografie v sobě nesla novou dimenzi tvorby a 

nabízela umělcům, díky rozměru navíc, větší volnost.37 

 Protipólem jí byla nemanipulovaná fotografie. Její autoři nedbali na formální 

zpracování. Činili tak z důvodu přesvědčení, že mnohem důležitější u fotografie je 

                                                 
37 srov. SILVERIO, Robert. Postmoderní fotografie: fotografie jako umění na konci dvacátého století. V 

Praze: Akademie múzických umění, Filmová a televizní fakulta, katedra fotografie, 2007, s. 59-89. 
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intelektuální obsah uvnitř ní. Tito tvůrci tedy tvořili fotografie odpoutané od požadavků 

estetických a řemeslných (viz tvorba konceptuálních umělců). S tímto druhem 

fotografie jsme se mohli setkat v uměleckých galeriích (nevyhraněných pouze na 

fotografii) převážně v devadesátých letech minulého století, kdy byla v kurzu „čistá“ 

fotografie. 38 

 Nesmí se opomenout ani vznik digitální fotografie39, která se stala velkým 

oblíbencem ve století jednadvacátém. Nicméně rané počiny v sobě v převážné většině 

případů nenesly intelektuální přesah a digitální fotografie měly spíše primitivní podobu.  

2.2.3.1 Konceptuální umění, minimalismus 

Minimal art, který nastoupil jako nový umělecký směr zhruba v padesátých letech 

dvacátého století, lze dělit na dva druhy. Prvním je tzv. plošný minimal art, který se 

dříve v Evropě označoval také termínem „radikální abstrakce“. Mezi jeho představitele 

se řadí například Ad Reinhardt a jeho dílo Červená pole (1953). Minimalistická tvorba 

tohoto tvůrce nakonec vrcholí sérií černých čtverců. Druhým proudem je pak tzv. 

prostorový minimal art. Charakterizuje ho opakování téhož tvaru a invariabilní tvar. 

Mezi představitele sochařsky orientovaného druhu minimal artu patří Carl Andre, 

Donald Judd, Robert Morris, Sol LeWitt a další. Obecnou snahou minimalistů je snaha 

o odstranění všeho nepodstatného, s čímž se váže úsilí o co možná největší 

zjednodušení. Dominuje zde využití elementárních tvarů a jednoduchých geometrických 

forem.40  

Fotografové, jejichž tvorba je nejvíce připodobitelná svou výtvarnou formou právě 

k prostorovému minimal artu, jsou manželé Bernd a Hilla Becherovi, jež představovali 

konceptuální směr fotografie (Obr. 26). Znaky, které umožňují toto srovnání, jsou 

centrální kompozice, neutrálnost, objektivita a tvorba v sériích. Díky sériím je možná 

komparace struktur a systémů mezi těmito fotografiemi. Podobně jako v prostorovém 

minimalismu je patrná snaha Becherových o opakování téhož tvaru budovy (například u 

těžebních věží se zaměřili na jejich kulovitý tvar nad obdélníkovými konstrukcemi). 

Vybraný typ stavby je fotografován vždy ze stejného úhlu pohledu a v centrální 

kompozici, a i přesto že se mění lokace, fotografie si tímto způsobem udržují 

v jednotlivých cyklech jednotu, soustředěnost na elementární tvar budov a svou 

                                                 
38 srov. Tamtéž, s. 59-89. 
39 Vznik se datuje na začátek osmdesátých let dvacátého století. K největšímu rozšíření však došlo až 

v druhé polovině let devadesátých.  
40 srov. BLÁHA, J. Základy výtvarné kultury IV. (přednáška) Praha: PEDF UK, 22. 11. 2016. 
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jednoduchost.41 Pravidelně se opakující fotografie v monochromních tónech pomalu 

vybízí ke srovnání například s plastikou Donalda Judda Bez názvu (Obr. 27). Zde se 

opakují na stěnu připevněné čtyři krychle v monochromní šedé barvě, kterou nese přímo 

materiál, ze kterého jsou tyto stavební prvky instalace Bez názvu vytvořeny. Prvním 

podobným znakem je opakování. Druhým stejným rysem je vyzdvižení technické 

syrovosti. U Becherových se to projevilo samotným výběrem fotografovaného motivu a 

dále zaměřením se na samotnou formu industriální architektury. U Donalda Judda se 

zaujetí surovostí a elementárností ukazuje při výběru a následném neupravení (například 

barevným nátěrem) povrchu materiálu u jednotlivých krychlí. Dále soustředěním se na 

jeden a tentýž tvar v opakující se shodné velikosti.  

   

Obr. 26 Bernd a Hilla Becherovi: Těžební věže (1966-68) Obr. 27 Donald Judd: Bez názvu (1965) 

2.2.3.2 Konceptuální umění, sémiotika a strukturalismus 

 V roce 1967 publikoval Sol LeWitt významnou esej Paragrafy konceptového 

umění, ve které se snažil formulovat konceptuální umění. Přišel se základním tvrzením, 

že: „Myšlenka, i když nebyla převedena do podoby obrazu, je sama uměleckým dílem. 

Myšlenkový proces umělce bývá často zajímavější než výsledná realizace.“42. Myšlenka 

od pradávna opravdu stojí za vznikem každého díla, ať už se jedná o sochu, malbu, film 

či hudební kompozici. Konceptuální umělce uchvátily právě koncepty, jež stojí za díly a 

tyto myšlenkové proudy se staly předmětem jejich tvorby. Nicméně principem 

konceptuálního umění není vymyslet nápad, ze kterého vznikne výsledné umělecké 

                                                 
41 srov. GRYGAR, Štěpán. Konceptuální umění a fotografie. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 

Fakulta filmová a televizní, Katedra fotografie, 2004, s. 26, 45, 48, 61 – 64, 72, 90. 
42 ZHOŘ, Igor. Proměny soudobého výtvarného umění. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992, s. 

111. 
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dílo. Přístup je jiný; soustředění se převádí přímo a pouze na myšlenku nápadu. 

Respektive pozornost je věnována již zmíněnému tzv. „myšlenkovému plánu 

(konceptu)“43.  Zrození konceptuálního umění se pro mnohé nachází v dopisu Marcela 

Duchampa, který adresoval své sestře. „Byl v něm sepsán návod, aby si Suzanne koupila 

učebnici geometrie a posléze ji nainstalovala na balkón tak, aby si v ní mohl vítr 

listovat, který „v ní bude vyhledávat problémy a vystavovat je dešti a vytrhávat listy 

jako okvětní plátky sedmikrás“.“44 Pro jiné (například pro Josepha Kosutha) se teorie 

konceptuálního umění vztahuje také k dílu Duchampa, avšak tentokráte je v hlavní roli 

Duchampův ready made45.  

 Teď si uvedeme ikonickou realizaci pro konceptuální umění. Řeč je o Kosuthově 

díle Jedna a tři židle (Obr. 28). V publikaci Umění po roce 1900 se můžeme dočíst, že: 

„Kosuth rozšířil ready made rozložením na tři vztahy – předmětu, jazykového znaku a 

fotografické reprodukce (…).“46 Kosuth tedy odhaluje zraku diváka tři roviny významu, 

v nichž může chápat existenci jednoho objektu (v tomto případě židle).  První podoba je 

reálná (materiálně prostorová). Kosuth využívá skutečnou židli (oblast konkrétní 

skutečnosti). Druhé zobrazení židle je obrazové (plošné). Vedle stojící židle je na stěnu 

pověšena její fotografie (oblast uměleckého zobrazení). Třetí vyobrazení téhož 

předmětu má podobu pojmovou. Z druhé strany reálně umístěné židle v místnosti je na 

zeď natisknuta definice předmětu židle z naučného slovníku (oblast vědy).47 Kosuth 

v této realizaci dochází ke stejnému závěru jako Sol LeWitt (viz začátek této kapitoly). 

Tudíž i pouhá definice předmětu může být uměleckým dílem, jelikož je schopna vzbudit 

reakci.  

Sémiotika je věda o znakových systémech. V umění v tomto směru docházelo 

k přirovnávání obrazu k systému znaků, které v sobě nesou svůj vlastní jazyk. Každý 

znak se dle průkopníka této nauky Ferdinanda de Saussura skládá ze dvou částí. První 

částí je tzv. signifikát (označující) a tou druhou je tzv. signifikant (označované). 

                                                 
43 BLÁHA, Jaroslav a Jan SLAVÍK. Průvodce výtvarným uměním: [kapitoly k učebnici dějepisu pro 9. r. 

ZŠ]. Praha: Práce, 1997. Pomocné knihy pro učitele a žáky (Práce), s. 88. 
44 Tamtéž, s. 96. 
45 „Pro Kosutha je Duchampův ready made „počátkem ‚moderního‘ umění, protože změnil pojem umění 

„ze ‚zdání‘ na ‚koncepci‘‘‘.“ FOSTER, Hal, Rosalind E. KRAUSS, Yve-Alain BOIS, B. H. D. 

BUCHLOH a David JOSELIT. Umění po roce 1900: modernismus, antimodernismus, postmodernismus. 

Druhé, rozšířené vydání. Přeložili Josef HRDLIČKA, Irena ELLIS, Jitka SEDLÁČKOVÁ a Jana 

HLÁVKOVÁ. Praha: Slovart, 2015, s. 576. 
46  Tamtéž, s. 577.  
47 srov. BLÁHA, Jaroslav a Jan SLAVÍK. Průvodce výtvarným uměním: [kapitoly k učebnici dějepisu pro 

9. r. ZŠ]. Praha: Práce, 1997. Pomocné knihy pro učitele a žáky (Práce), s. 96. 
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Význam těchto pojmů je možné vysvětlit na díle Kosutha Jedna a tři židle (Obr. 28). 

Skutečná židle představuje signifikant. Jedná se o část znaku, jenž reprezentuje předmět, 

který si představíme, když se slyšíme či řekneme pojem židle. Naopak vytištěná 

definice ze slovníku, která se nachází na pravé straně od skutečné židle, je signifikát. Je 

to znak, který zastupuje reálné židle, ale ve skutečnosti jimi není. U fotografie je tento 

vztah mezi označujícím a označovaným dle Filipa Lába a Pavla Turka mnohem bližší. 

Autoři o něm píší: „Fotografie má kauzální vztah k tomu, co označuje.“48 Jinými slovy 

říkají, že bez existence skutečné židle by nemohla vzniknout její fotografie, která jí 

následně zastupuje. Dle Charlese Sanderse Pirce můžeme znaky rozdělit na pojmy: 

ikona, index a symbol. Ikonou je například obrázek dýmky od René Magritta (Obr. 29). 

Magritte na obraze humorně dodává: „Ceci n´est pas une pipe.“ (česky: „Toto není 

dýmka.“) a má pravdu. Obraz dýmky je znak, který je založen na blízké podobnosti ke 

skutečnému předmětu, ale opravdovou dýmkou není.  Za index můžeme považovat 

Kosuthovu fotografii židle (Obr. 28). Jedná se o znak, který má velmi blízký vztah ke 

skutečné židli. Nicméně skutečnou židlí není, je pouze příznakem její existence. 

Posledním pojmem je symbol. Symbolem v díle Kosutha je slovo „židle“ a v díle 

Magritta slovo „une pipe“ (česky: „dýmka“). Je to tedy znak, který má se skutečnou 

židlí či dýmkou (signifikanty) vztah pouze náhodný, jelikož slovo označující reálný 

předmět má proměnlivou podobu. V každém jazyce má slovo označující daný předmět 

jinou podobu (viz francouzské slovo „une pipe“ a české slovo „dýmka“), i přesto 

všechna tato slova označují jeden konkrétní předmět (v tomto případě dýmku či židli).49 

  

Obr. 28 Joseph Kosuth: Jedna a tři židle (1965)  Obr. 29 René Magritte: Zrada obrazů: To to není dýmka 

(1926) 

                                                 
48 LÁB, Filip a Pavel TUREK. Fotografie po fotografii. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství 

Karolinum, 2009, s. 35. 
49 srov. Tamtéž, s. 31-45. 
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2.2.3.3 Multiply 

„Pop-art a konceptuální umění jsou první poválečné směry, které dokázaly 

zhodnotit fotografii, přestože to většinou nebylo jejich původním záměrem.“50 Vznik 

pop-artu předznamenalo v Anglii roku 1952 sdružení vědecké instituce Independent 

Group. Ze stejné doby pochází také označení pro směr, který svou největší slávu zažil o 

zhruba o deset let později ve Spojených státech amerických. Námětem pop-artu se stalo 

vizuální prostředí velkoměst. Zásluhou pop-artistů se umění vymanilo z odloučení od 

reálného světa a vkráčelo do každodenního života lidí.51 Zároveň se mu podařilo 

naprosto zpochybnit zavedené mýty a stereotypy o umění. Došlo k proboření pomyslné 

zdi mezi tzv. nízkým a vysokým uměním. Z ordinérních objektů se po zaměření zájmu 

umělců stávají neobvyklá díla, v nichž se ztrácí původní význam zobrazovaného.52  

Důležitým představitelem tohoto směru z pohledu zkoumání vztahu malby a 

fotografie byl Andy Warhol, který se podobně jako později Gerhard Richter zasadil 

svým přístupem a využitím fotografie ve své tvorbě o to, aby se fotografické médium 

etablovalo mezi ostatní autonomní oceňované umělecké obory. Ačkoli by se mohlo 

zdát, že má fotografie již v době padesátých let rovnoměrný význam jako malba, není 

tomu tak.53 Ne nadarmo si Warhol zvolil práci právě s tímto médiem. K. Honnef se 

vyjadřuje o stavu fotografie v době šedesátých let, kdy s ní Warhol začal pracovat, 

takto: „(…) svět fotografie, svět, který ještě hlouběji než comicsy, značky spotřebního 

zboží a obrazy „vysokého“ umění určuje obraz fenoménu hmatatelné společnosti. 

Fotografie odráží autentičtěji, než kterýkoli obraz předtím to, co vidíme na vlastní oči, 

do jisté míry zvěčňuje viditelnou skutečnosti.“54 To byl první důvod, proč Warhol zvolil 

toto médium při své tvorbě. Druhým důvodem byla již zmíněná nízká hodnota 

                                                 
50 GRYGAR, Štěpán. Konceptuální umění a fotografie. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 

Fakulta filmová a televizní, Katedra fotografie, 2004, s. 19. 
51 Příkladem může být dílo Andyho Warhola: 200 Campbellových polévek z roku 1962. Warhol využitím 

serigrafie přenesl motiv vyskytující se na pultech v obchodech s potravinami a tvorbou vysoce ceněných 

obrazů přiměl lidi, aby se zamysleli nad otázkou, co dělá předměty kolem nás uměním a zdali nejsou 

doposud vytvářená umělecká díla kolem nich idealizovaná. srov. HODGE, Susie. Proč to je umění: 100 

moderních děl od Muncha po street art. [1. vyd.]. Přeložila Renáta SOBOLEVIČOVÁ. Praha: Slovart, 

2014, s. 31. 
52 „Warholovo zmnožené „zboží“ nic nenabízí. Oldenburgovy dorty či salámy s majonézou se nedají jíst. 

Lichtensteinovy „comics“ jsou vytrženy ze souvislostí vyprávění, příběhu…“ BLÁHA, Jaroslav a Jan 

SLAVÍK. Průvodce výtvarným uměním: [kapitoly k učebnici dějepisu pro 9. r. ZŠ]. Praha: Práce, 1997. 

Pomocné knihy pro učitele a žáky (Práce), s. 44. 
53 srov. HONNEF, Klaus. Andy Warhol: 1928-1987 : umění jako byznys. Přeložil Jaroslav DUDA. Köln: 

Benedikt Taschen, c1992, s. 45. 
54 Tamtéž, s. 45. 
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fotografie.55 Podobně jako Richter využíval Warhol často novinových fotografií, jež 

v sobě konzervují pomíjivé události. Oba umělci přetvářením dokumentace událostí 

z novinových listů na umělecké artefakty zmírňovali jepičí efekt masmédií. Warhol 

nastavoval svými obrazy americké společnosti zrcadlo, ve kterém se ukazoval stinný 

pohled na její tvář. Chtěl nabídnout divákovi podívanou na produkty masové výroby 

z jiné perspektivy. V některých dílech zobrazoval všední motivy spotřebních výrobků či 

notoricky známé tváře amerických celebrit, které přenášel na plátna obrazů se stejnou 

důležitostí, kterou vkládali do svých „ikon“56 dávní mistři. V jiných dílech pak 

poukazuje na neduhy společnosti, která je schopna kupříkladu prezentovat letecké 

neštěstí estetickou kompozicí a do očí bijícím titulkem, jež je sestaven z efektních 

rozměrných písmen57. Warhol sám pronesl větu: „To je neuvěřitelné, kolik lidí si do 

pokoje pověsí obraz elektrického křesla – zvlášť když barva obrazu ladí s barvou 

závěsu.“58 Do série s tematikou smrti zařadil i realizaci Dvacetpět barevných Marilyn 

Monroe (Obr. 31), a to z důvodu, že její zmnožená podobizna byla Warholem 

vyhotovena pár dní po hereččině smrti, kolem jejíž příčiny se rojily mnohé fabulace. 

Toto dílo nám zároveň reprezentuje nejtypičtější Warholův námět – portréty. 

Charakteristickým výtvarným nástrojem se pro Warhola stala technika serigrafie 

(aplikovaná na papír) či uplatnění sítotisku spolu s akrylovými barvami (aplikováno na 

plátno). Konkrétně pracoval v mnohých dílech speciální formou sítotisku tzv. 

fotosítotiskem, který umožňoval pomocí přímého fotochemického přenesení 

fotografické předlohy na síto vytvořit obraz oproštěný od subjektivního výrazu 

malířského rukopisu. Tato technika produkuje jako výsledek strojově identické kusy, 

jež nám při pohledu na ně mohou připomenout reklamní obrazy59. Igor Zhoř o 

Warholovi a jeho práci s fotografickým obrazem uvádí, že: „(…) objevil řadu způsobů, 

                                                 
55 „(…) fotografie byla v uměleckých kruzích v 50. letech pravděpodobně ještě zapovězenější než 

obrazová řeč comicsů a reklamy. Rauschenberg sice „vmontovával“ fotografie do svých obrazů, ovšem 

jen jako citát v malířském okolí. Fotografie měla v uměleckých kruzích v podstatě velmi slabou pozici na 

žebříčku hodnot, ale to bylo příčinou, proč ji Warhol považoval za ideální médium pro své účely.“ 

Tamtéž, s. 45. 
56 „(řecky:obraz) Přenosný kultovní obraz ve východní církvi, na němž je namalován Kristus, Panna 

Maria, jiný svatý nebo biblický výjev. Typ ikony vznikl v návaznosti na pozdně antickou tradici pamětních 

obrazů zemřelých.“ ALTMANN, Lothar, ed. Lexikon malířství a grafiky. V Praze: Knižní klub, 2006, s. 

260. 
57 Příklad Warholových děl s motivem smrti či násilí: 129 mrtvých v proudovém letounu (letecké neštěstí) 

(1962), Dvacetpět barevných Marilyn Monroe (1962), Bílá autonehoda 19krát (1963), Oranžová 

autonehoda 10krát (1963), Zelené hořící auto (1963), Červený rasový nepokoj (1963), Stříbrná zkáza 

dvakrát (1963), Velké elektrické křeslo (1967, viz Obr. 32), Zatykačem hledaný muž č. 11(Louis M. 

zepředu a z profilu) (1963), Atomová bomba (1965). 
58 Tamtéž, s. 58. 
59 Andy Warhol byl původní profesí reklamním návrhářem. 



31 

 

jak fotografii výtvarně zhodnotit: uplatnil ji mnohonásobně zvětšenou a ve shodně 

opakovaných expozicích, využil ji v pozitivu i v negativu, tvrdým grafickým „klíčem“ 

rozložil její měkkou kresbu do přesně konturovaných ploch, poukázal na barevnou 

inverzi a použil také vlastních kresebných zásahů do upraveného pozitivu.“60 Ve 

využitém prvku strojovosti a tvorby sérií u Warholových děl můžeme shledat podobnost 

s objekty tzv. minimal artu. Další shodu najdeme u fotografií Petera Roehra, který se 

podobně jako Warhol ve svém díle dle slov Štěpána Grygara: „(…) snažil negovat 

kompozici zmnožením stejných prvků v obraze. V jeho fotografických sériích však nešlo 

o zbavení obrazu „aury“ multiplikací, jako tomu bylo u Warhola, ale naopak o její 

navrácení do díla vytvořeného z nemanipulované fotografické reprodukce.“61 Zároveň 

si můžeme povšimnout, že na rozdíl od Warhola se Roehr nezaměřoval na populární 

tváře či produkty masmédií, ačkoli se na jeho fotografiích vyskytují portréty a 

průmyslově vyráběné objekty. Jeho snímky nesou název Bez názvu, což nám může 

připomenout pojmenování objektů v minimal artu, ve kterém byla pro umělce 

důležitější forma než obsah.  

   

Obr. 30 Peter Roehr: Bez názvu (1966)  Obr. 31 Andy Warhol: Dvacetpět barevných 

Marilyn Monroe (1962) 

                                                 
60 ZHOŘ, Igor. Proměny soudobého výtvarného umění. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992, s. 

42. 
61 GRYGAR, Štěpán. Konceptuální umění a fotografie. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 

Fakulta filmová a televizní, Katedra fotografie, 2004, s. 48. 
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Obr. 32 Andy Warhol: Elektrické křeslo (1964, 1967)  Obr. 33 Peter Roehr: Bez názvu  (1966) 

2.2.3.4 Earthworks, land art 

Snažit se najít vazbu mezi fotografickou tvorbou a uměleckými počiny z oblasti 

landartu, body artu, performancí a happeningů je velmi složité, protože fotografie se 

v těchto odvětvích využívá jako dokumentační prostředek. Kolikrát bylo i v době 

vzniku možné spatřit výsledná díla pouze na fotografiích. Pokud se soustředíme na land 

art, tak je na místě zmínit, že umělci si najímali či spolupracovali s profesionálními 

fotografy, kteří jim pořizovali občas fotografie dokonce i z ptačí perspektivy. Někdy 

však za realizací díla i jeho zdokumentováním stály celé týmy umělcových 

spolupracovníků. Samozřejmostí je i opak, proto byla řada land artistů, jež se o 

dokumentaci svých děl starala sama.  Jedním z umělců, který zachycoval pomocí 

snímků svou tvorbu ze vzduchu, byl Robert Smithson. Jeho díla byla natolik 

monumentální (speciální pojmenování tzv. earthworks), že jinak zachytitelná v celku 

lidským okem ze zemského povrchu ani nebyla možná. Smithson si pro tyto potřeby 

zakoupil svoji osobní helikoptéru, avšak jeden z letů za dokumentací jeho vlastních děl 

se mu stal nakonec osudným. 

Land art neboli tzv. zemní umění navazuje na minimal art. Mnozí z umělců 

opouštějí prostor galerií a odcházejí tvořit do přírody. Ztvárňování krajiny malbou je 

v druhé polovině dvacátého století minulostí, a naopak přichází radikálnější akt tvorby, 

při kterém se tvář krajiny, kterou známe, mění.  

Jak již bylo zmíněno oddělovat od sebe fotografy tvořící v duchu land artu a 

samotné land artisty prakticky není možné, jelikož se tyto dva umělecké světy prolínají. 
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Nicméně i tak lze zmínit jméno umělce Jana Dibbetse a jeho dílo Perspective 

Correction (Obr. 34). Před pořízením fotografie Dibbets vyryl v travnaté ploše čtverec, 

avšak dbal na to, aby z úhlu, z něhož bude pořizovat fotografii, působil čtverec plošně 

v rovině s fotografií, čímž přetvořil naše perspektivní vnímání odkryté plochy v trávě. 

Fotografii ponechal v černobílých tónech, jež nám deformaci perspektivy umocňují. 

Jedná se o inscenovanou fotografii, jelikož sám fotograf si musel půdu upravit. Není to 

tedy objekt, který by ve městě pouze našel a vyfotografoval. Každopádně je tento počin 

považován více za fotografický než land artový. Dibbets si pohrával s perspektivou 

nejen v exteriéru, ale i v interiéru a lze říci, že nebyl zaujat přetvářením krajiny jako 

takové, ale spíše byl fascinován možnostmi podmanění si perspektivních zákonů. Proto 

je od něj známý celý cyklus těchto fotografií, při kterých často využívá i doplňkových 

materiálů (například bílého provázku), které citlivě instaluje na vybraná místa, a ne 

vždy dramaticky zasahuje do prostředí vlastní silou.62 Podobný princip tvorby můžeme 

najít u tvorby současného francouzského umělce Georgese Rousse. 

V souvislosti s perspektivní hříčkou v díle Perspective Correction připomeneme 

dílo českého zemního umělce Ivana Kafky Skutečnost a sen (Obr. 35). Kafka vytvořil 

objekt z bílého a žlutého mramoru, který byl záměrně podobný pyramidě. Našel pro něj 

místo u hranic České Republiky a umístil ho tak, aby z určité perspektivy odříznutý 

vrchol objektu jehlanovitého tvaru vyplnil rakouský vrchol hory. Pro pozorovatele se 

při výběru vhodného místa vytváří spojení masivního mnohohranu přímo před ním a 

vrcholu rakouské hory v pozadí. V divákových očích se z těchto dvou prvků skládá 

jeden celek. Přičemž hřeben hory vytvářející vrchol pyramidy působí dojmem jako by 

vystupoval ze snu. Ivan Kafka tímto vizuálním klamem komentoval stav v České 

republice po revolučním roku 1989, kdy nastal pád komunistického režimu. 

    

Obr. 34 Jan Dibbets: Korekce perspektivy (1968) Obr. 35 Ivan Kafka: Sen a skutečnost (1990) 

                                                 
62 srov. GRYGAR, Štěpán. Konceptuální umění a fotografie. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 

Fakulta filmová a televizní, Katedra fotografie, 2004, s. 72-82. 
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2.2.3.5 Body art 

Termín „body art“ byl prvně použit kritikem Willougbym Sharpem roku 1970 

v eseji Body works publikované v časopisu Avalanche. Významné postavení v rozvoji 

body artu měl především tanec a divadlo. Body art akce navazovaly na dadaistické 

kabarety a surrealistické slavnosti, v nichž se nacházela i živá těla performerů, aby 

došlo k zmatení diváka ve vnímání rozdílů mezi umělou figurínou a člověkem.63 Body 

art akce rozdělujeme na veřejné a neveřejné. Veřejné akce charakterizuje notná dávka 

exhibicionismu, jde o určitou formu seberealizace a performer by měl disponovat i 

hereckými schopnostmi. Pro ilustraci takové veřejné body art akce uvedeme 

představitele prvopočátků body artu Yvese Kleina. Ten jako první nahradil štětec 

lidským tělem najatých modelek a namočené v modré barvě je nechal malovat vlastními 

těly po plátně. Akce byly proslaveny doprovodným hudebním program a autorovým 

pojetím body art akce jako velkolepé divácké show. Oproti tomu akce neveřejné, u 

kterých je přítomen pouze fotograf pro vytvoření dokumentačních snímků z 

performance, jsou typické intenzivnějším vnitřním prožitkem pro performera a mnohdy 

mu přinášejí i duchovní prožitek. Aktér při neveřejných akcích se povětšinou zaobírá 

hledáním cesty sám k sobě.  Pro příklad neveřejné akce uveďme realizaci v českém 

prostředí, a to od tehdejšího umělce Jana Mlčocha, který v současnosti působí jako 

vážený teoretik umělecké fotografie a kurátor fotografických sbírek 

Uměleckoprůmyslového muzea. Mlčoch v roce 1974 prožil extrémní námahu a trýzeň 

při realizaci své akce Velký spánek. Tehdy byl se zalepenýma ušima a zavázanýma 

očima zavěšen za ruce a nohy v půdním prostoru, kde s ním byl přítomen pouze 

fotograf. Zůstal v této pozici až do krajního vyčerpání. Tato akce nebyla cílená na zrak 

diváků, za to v ní hrála významnou roli prožitková sféra autora.  

 Podobně jako u land artu a earthworks je hranice mezi body artem a fotografií 

více méně neviditelná. Zajímavými protipóly, které si zaslouží být zmíněny, jsou akce 

Vita Acconciho Mrknutí z roku (Obr. 37) a „fotoakce“ Jiřího Valocha Vyslovování slova 

hrouda (Obr. 36). V obou případech jde o díla, jež by se dala nazvat body artem, 

„fotoakcí“ či konceptuální fotografií. Vito Acconci při svém konceptuálním 

fotografickém projektu Mrknutí eliminuje estetickou stránku snímků. Při každém svém 

mrknutí oka zmáčkne spoušť a pořídí fotografický obraz. Tímto přístupem propojuje 

své tělo a fotoaparát v jeden mechanismus. V práci Jiřího Valocha Vyslovování slova 

                                                 
63 srov. ZHOŘ, Igor. Proměny soudobého výtvarného umění. Praha: SPN, 1992, s. 74-85. 



35 

 

hrouda můžeme shledat podobnost s Muybridgeovými studiemi pohybu (Obr. 8). Jen 

v tomto případě se autor zaměřuje na pohyb úst při vyslovování konkrétního slova. Na 

snímcích dochází k zmražení mimiky tváře při běžné každodenní činnosti – mluvení. 

Tím propojuje slovo, obraz a své vlastní tělo. Podobně jako u Acconciho Valochovi 

snímky nevykazují technickou dokonalost a estetičnost. Oba autoři jsou zaměřeni na 

koncept, ve kterém více prozkoumávají své tělo než fotografii samotnou.   

 

Obr. 36 Jiří Valoch: Vyslovování slova hrouda (1970) 

 

Obr. 37 Vito Acconci: Blinks (1969) 

2.2.3.6 Hyperrealismus 

Již v druhé polovině devatenáctého století malba přestala být jediným a současně 

nenahraditelným nástrojem pro ztvárnění skutečnosti. Fotografie od té doby čím dál tím 

více konkurovala této klasické technice. Mezi výhody fotografického média patří 

schopnost multiplikace, rychlost při pořizování záznamu, snadný přenos zařízení, 

možnost fotit v jakýchkoliv podmínkách. Představitelé malířského světa se ovšem od 

fotografů přiučili spoustě nových věcí. Inspiraci fotografií výtvarníci přiznávají druhou 

variantou pojmenování tohoto uměleckého směru – fotorealismus. Fotografie 

kupříkladu nabídla nové pohledy na svět a naučila výtvarníky zobrazovat neobvyklé 
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výseky skutečnosti, čehož asi nejvýrazněji využil hyperrealista Domenico Gnoli, jenž 

maloval výřezy detailů předmětů každodenní potřeby (například špička boty, výřez 

podprsenky, uvázaná kravata či knoflík na kabátu)64. Někteří malíři začali pod vlivem 

fotografického záznamu skutečnosti pozorovat a následně ve svých obrazech malovat 

tvrdé a ostré stíny, reflexy a lesky, třpyt a blyštění či zrcadlení v osvětlených skleněných 

plochách. Mezi tyto autory se řadil původně představitel pop-artu a posléze 

hyperrealista David Hockney, jenž byl fascinován vodní hladinou bazénů. Dále Don 

Eddy, jehož motivem obrazů byly karoserie aut, na nichž se tvoří odlesky působením 

přímého slunečního světla či zrcadlení ve vitrínách naplněnými sklem všeho druhu. 

Následujícím představitelem, který reagoval na nově objevené vnímání světa, jež 

přinesla fotografie, byl Richard Estes, který tvořil řadu až neskutečně přesných 

malířských záznamů ulic, při jejichž malování nevynechal jediný lesk či odraz například 

kovových materiálů. Mnozí umělci (mezi nimi i další představitel hyperralismu Chuck 

Close), jak popisuje Igor Zhoř, používali tzv. „kombinovanou metodu malby“: „Ta je 

vytvářena štětcem, barevnými tužkami, stříkací pistolí a je dokončována seškrabováním 

a rytím tak, aby přesná kresba zůstala zachována i tehdy, když se formát natolik zvětší, 

že i v nejdokonalejší projekci (fotografické předlohy) dochází k rozostření.“65 

K malířskému „fotorealismu“, „hyperrealismu“ či „radikálnímu realismu“ se později 

připojilo také tzv. veristické sochařství. Dle slov I. Zhoře je založeno na: „vytvoření 

věrné kopie lidského těla (nahého i oblečeného) pomocí tvorby odlitku.“66 Představiteli 

tohoto proudu byli John de Andrea a Duan Hanson. 

Ze současného pohledu se jedná o směr, který je mnohými laiky automaticky 

obdivován pro svůj naturalistický realismus. Obecně lze říci, že má své příznivce i 

odpůrce. Díla spadající do tohoto proudu produkují tvůrci kvalitní (propojení 

s poselstvím, tvorba neobvyklých kompozic, propojení předmětů do zajímavých 

vztahů), i nekvalitní (pouhý přepis skutečnosti, imitace fotografie). Jedním z autorů, 

                                                 
64 srov. ZHOŘ, Igor. Proměny soudobého výtvarného umění. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 

1992, s. 43. 
65 ZHOŘ, Igor. Proměny soudobého výtvarného umění. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992, s. 

48. 
66 srov. Tamtéž, s. 43. 
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který ve své tvorbě kombinuje rozmanité směry a nenechává se strhnout doslovnou 

transkripcí reality je český výtvarník Theodor Pištěk. 67 

I hyperrealismus ovlivnil tvorbu mnoha pozdějších tvůrců. Zajímavým příkladem, 

ve kterém osobně nacházím synapsi s veristickým sochařstvím, je fotografická tvorba 

Radky Salcmannové v cyklu Přes. Studentka sochařství, která se však vyjadřuje 

fotografií, připomíná ve svých dílech z cyklu Přes extrémně realistické sochy ženských 

figur Johna De Andrey. Obalená v slizu se podobá lakovaným plastikám a své tělo tím 

pro zrak diváka transformuje v objekt. Při pohledu na ni prožíváme opačný pocit než u 

děl Andrey. Při setkání se sochami Andrey se nemůžeme ubránit pocitu, zda nejsou 

opravdu skutečné, a naopak u fotografií Salcmannové prožíváme okamžik, kdy si 

říkáme, že snad ani nejde o živou lidskou bytost, ale že se díváme na precizně 

provedenou plastiku ženského těla v plavkovém oděvu, kterou autorka pro nás zvěčnila 

na fotografický snímek.  

2.2.4 PROUDY OD KONCE 20. STOLETÍ DO SOUČASNOSTI VE 

VZTAHU VOLNÉHO UMĚNÍ A FOTOGRAFIE 

 Po dlouhém období, ve kterém docházelo k vytváření jednoznačně 

pojmenovaných a od sebe oddělených uměleckých směrů, přichází období, ve kterém 

již tato diferenciace neprobíhá. Termínem, který zastřešuje následující okruhy (netýká 

se kapitoly Světlo v uměleckých médiích) a mnohé další, které jsem však nevyužila, 

jelikož nemají takový význam pro téma této práce, je „umění postmoderny“.   Dle 

Roberta Silveria je pro postmodernu typický model plurality jazyků. Vícejazyčnost, 

která se ukrývá v dílech současných tvůrců. Silverio popisuje odlišnost postmoderní 

myšlenkové plurality v jednom díle od poselství děl avantgardních následovně: „Leckdo 

namítá, že pluralita postmoderny je přítomna již v rámci modernistických avantgard 

jako celku. Připusťme, že již v avantgardách existuje pluralita pohledů. Tyto úhly 

pohledů jsou však navzájem vůči sobě často agresivní. Kupříkladu surrealismus, 

konstruktivismus, nová věcnost atd. existují zhruba ve stejné době, ale někteří jejich 

                                                 
67 Jeho obrazy tvoří malované koláže a díky kombinaci iluzionismu (tzv. „trompe l’oeil“), který též 

uplatňuje, může dílo působit na hraně mezi hyperrealismem a surrealismem. Nicméně sám sebe autor 

zařazuje do proudu romantického, a to kvůli nespoutanosti lidského ducha, která je mu vlastní. srov. 

FOTOGRAF, časopis pro fotografii a vizuální kulturu: /fotografie a malba/. Praha, 2010, devátý(16), s. 

20. 
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představitelé dokážou být vůči sobě skeptičtí až nepřátelští.“68 Dále píše: „Navíc se 

myšlenková pluralita obvykle u avantgard neobjevuje v jednom díle, což je naopak pro 

postmodernu typické. Je to pluralita vnější, nikoli vnitřní.“69 Postmoderní umělci 

vytváří ve svých dílech mnohovýznamové kontradikce. Rozpor se nachází i v estetice 

děl (například propojení klasičnosti a kýče). Konkrétní příklady budou popsány 

v následujících podkapitolách. 

 Díky již zaběhlého trendu digitální fotografie dochází v tomto oboru k některým 

změnám. Jak se vyjadřuje V. Birgus a J. Mlčoch: „Fotografický obraz v digitální éře 

definitivně ztratil auru pravdivosti a závislosti na zobrazené realitě, která ale ve 

skutečnosti byla už dříve mnohokrát porušena. Fotografové začali zcela zásadním 

způsobem měnit zobrazenou realitu.“70 Digitální postprodukce přináší 

fotografické tvorbě nové možnosti71. Její příchod v sobě nese víceméně výhody pro 

výtvarnou fotografii, ale přináší naopak nevýhody pro mediální svět a reportážní 

fotografii v něm. Vybrané případy a jejich popis najdeme například v publikaci Filipa 

Lába a Aleny Lábové Soumrak fotožurnalismu ? Manipulace fotografií v digitální éře72. 

2.2.4.1 Světlo v uměleckých médiích 

Důležitým rysem fotografie je práce se světlem. V dějinách malířství je možno se 

setkat s využitím nejrůznějších druhů osvětlení. Využívalo se světla umělého, 

přirozeného, impresívního, tajuplného sfumata (tzv. kouřmo), kontrastního temnosvitu, 

osvětlení denního či nočního. Co do této doby nebylo zužitkováno, byl žár přímých 

slunečních paprsků, jež vytvářejí tvrdé a ostré stíny, reflexy a lesky, třpyt a blyštění či 

kouzlo zrcadlení v osvětlených skleněných plochách.73 Teprve v předešlé podkapitole 

na téma hyperrealismu se setkáváme s autory, jež jsou těmito vlastnostmi okouzleni 

(např. David Hockney, Don Eddy, Richard Estes či Theodor Pištěk). 

                                                 
68 SILVERIO, Robert. Postmoderní fotografie: fotografie jako umění na konci dvacátého století. V Praze: 

Akademie múzických umění, Filmová a televizní fakulta, katedra fotografie, 2007, s. 10. 
69 Tamtéž, s. 10. 
70 BIRGUS, Vladimír a Jan MLČOCH. Česká fotografie 20. století. Praha: KANT, s. 311. 
71 Výborné využití možností, které nabídla digitální éra fotografie, jsme mohli vidět na výstavě Miloty 

Havránkové: MILOTA v roce 2015-2016 v Domě U Kamenného zvonu. Zde byla vystavena autorčina 

tvorba z let šedesátých až po současnost. Sama M. Havránková na jedné doprovodné diskuzi řekla, že 

digitálně manipulovaná fotografie jí nabízí řadu možností, které se sice daly v mnohých případech 

vykonávat i před jejím nástupem, ale bylo to fyzicky a časově náročnější. 
72 LÁBOVÁ, Alena a Filip LÁB. Soumrak fotožurnalismu?: manipulace fotografií v digitální éře. Praha: 

Karolinum, 2009. 
73 srov. ZHOŘ, Igor. Proměny soudobého výtvarného umění. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 

1992, s. 47. 
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Obrazy Edwarda Hoppera jsou známy svým jediným námětem, kterým je po celou 

dobu Hopperovo zaujetí světlem. Když se díváme na jeho obrazy, vidíme jeho brilantní 

snahu obsáhnout do jednoho obrazu každý světelný detail, který se objevil v 

zobrazované scenérii. Předměty, části měst a figury modeluje pomocí kontrastů od 

nejvyššího jasu po tmu.  

S podobným zaujetím světlem v obrazu se můžeme setkat u představitele tzv. off-

hollywoodského směru filmu Davida Lynche.74 V jeho filmech Modrý samet, 

Mulholland Drive, Lost Highway, Mazací hlava či seriálu Twin Peaks vidíme 

vytříbenou práci se světlem a stínem, skrze které můžeme pozorovat vývoj v dějové 

části filmu. Mnohdy je síla světla v jeho filmech až spalující. 

Fotografickým tvůrcem, jenž pracuje s výraznými světelnými kontrasty je Gregory 

Crewdson. Na jeho instalovaných fotografiích, u kterých vyvstává otázka, z jakého 

filmu je snímek vyjmut, hraje významnou roli výrazné umělé osvětlení scény. Jeho 

fotografie v sobě skrývají příběh, který si můžeme představovat, ale jeho pravou 

podobu se nikdy nedozvíme. Jedná se o velmi náročně pořizované fotografie (zvláště po 

finanční stránce), které přebírají filmovou stylistiku.  

   

Obr. 38 Edward Hopper: Ranní slunce (1952) Obr. 39 David Lynch: Mulholland Drive (2001) 

 

Obr. 40 Gregory Crewdson: Untitled, Twilight (2004) 

                                                 
74 srov. THOMPSON, Kristin a David BORDWELL. Dějiny filmu: přehled světové kinematografie. 2., 

opr. vyd. Přeložila Helena BENDOVÁ. V Praze: Akademie múzických umění, 2011, s. 724. 
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2.2.4.2 Politika identity – osvobození identity 

 Od druhé poloviny dvacátého století docházelo k rozvolňování představ o 

tradiční podobě role ženy a muže. Dále pomalu nastávala detabuizace sexuálních témat, 

a to především těch týkajících se sexuální orientace. V americké společnosti se začínalo 

snít o společnosti, která si ve všech vrstvách bude rovna (s důrazem na rovnost mezi 

odlišnými rasami). Po první a následně druhé světové válce dochází k vyrovnávání se 

s osobní či rodinnou historií a skutky, které nikdo z minulosti již nevymaže.  

 Česká fotografka Dita Pepe v cyklu Autoportréty (Obr. 41) vytváří pomocí 

stylizace sebe samé dvojnici/dvojníka osoby, se kterou se fotografuje. Zobrazuje téma 

proměny identity. Její snímky na nás působí věrně, je v nich setřen rozdíl mezi 

skutečností a klamem. Umělkyně se metamorfuje do vizuální identity vybraných žen či 

dívek.  Najdeme ji na jednotlivých fotografiích bok po boku ženám a dívkám 

nejrůznějších věkových skupin, sociálního postavení a profesí. Fotografuje se v jejich 

přirozeném prostředí, čímž je obraz pro diváka autentičtější. Mnohdy ani 

nerozpoznáme, kterou z osob je umělkyně. Vystupuje vedle osob ženského pohlaví 

v proměnlivých rolích. Jednou je jejich sestrou nebo vnučkou a jindy babičkou, matkou, 

přítelkyní či kamarádkou. Cyklus Autoportréty pro pozorovatele až sociologický 

nádech. Jednotlivé snímky se pohybují mezi dokumentární a inscenovanou fotografií. 

Autorka nám tímto projektem ukazuje křehkost vlastní i cizí identity.75 

V roce 2011 proběhla v pražské galerii Rudolfinum výstava na téma identit 

s názvem Já, bezesporu. Na ni představil kurátor práce zahraničních umělců. Byli zde 

vystaveny: monochromní fotografie z rodinných archivů Christiana Boltanského; 

videoart Fiony Tan komentující ztrátu identity při propuknutí Alzheimerovy choroby; 

fotografie v převlecích do hollywoodských hvězd filmu od Cindy Shermanové (Obr. 

45); uhlová kresba novorozeněte, které je na prvopočátku s tvorbou vlastní identity a je 

v něm skryta pouze řada genetických predispozic a rysů od Roberta Longa; práce 

vyrovnávající se s kulturní minulostí Gerharda Richtera a Gottfrieda Helweina; identitu 

skrz bydliště, pracoviště, vlastní teritorium, rodinu, přátele a známé hledali návštěvníci 

v díle Viktora Pivovarova; existencionální performanci umělce Garryho Hilla, který 

                                                 
75 BIRGUS, Vladimír a Jan MLČOCH. Česká fotografie 20. století. Praha: KANT, s. 311-357. 
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pátrá po místu pro své bytí a mnohé další76. Výběr těchto autorů vyčerpávajícím 

způsobem poskytl řadu pohledů na problematiku lidské existence.  

  

   

Obr. 41 Dita Pepe: Autoportréty (1999-2014)  Obr. 42 Cindy Sherman: Bez názvu, Filmová zátiší (1978)   

2.2.4.3 Umění inscenace 

 Filip Láb a Pavel Turek píší: „Bude-li divák ochoten v každém snímku 

zahlédnout svébytné jeviště se zvlášť vyhotovenými kulisami a zrežírovaným pohybem 

herců, pochopí tak nejen práci fotografa, ale také každou fotografii jako inscenaci a hru 

svého druhu. Zjistí, že na rozdíl od plně fiktivního malířství má fotografie stejně jako 

divadlo či film schopnost nadnášet těžkopádnou skutečnost k lehounké neskutečnosti a 

přitom stále klamat a utvrzovat, že není víc než pouhým otiskem události.“77 Pokud se 

oprostíme od tohoto vnímání, při kterém při samotném výběru fotografovaného objektu 

dochází ve hledáčku fotografa k režírování hmotné reality, tak zjistíme, že i přesto není 

inscenovaná fotografie ve fotografickém světě novinkou. K nejčastějšímu umělému 

vytváření reality docházelo a stále dochází v reklamní fotografii a ve fotografické tvorbě 

v časopisech. Při tomto fotografickém rekonstruování skutečnosti se využívá retuše a 

umělého osvětlení, které vytvoří obraz, jenž bude kulisy běžného světa dělat pro oko 

čtenáře líbivější a naláká ho tím na svůj obsah. Pro vnímání tohoto žánru fotografie je 

důležitá vizuální gramotnost čtenáře, při které je schopen či neschopen (dle schopnosti 

                                                 
76 Práce Adrieny Šimotové, Rineke Dijkstra, Marlene Dumasové, Richarda Billinghama, Elizabeth 

Peytonové, Thomase Ruffa, Andrease Gurského, Bruce Naumana, Jiřího Davida, Isy Genzkenové. 
77 LÁB, Filip a Pavel TUREK. Fotografie po fotografii. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství 

Karolinum, 2009, s. 101. 
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čtenáře) rozpoznat zobrazovaný objekt, který ve skutečném světě může existovat, od 

toho, který ve skutečnosti neexistuje (např. podoba ženského těla).78 

 Ačkoliv existuje řada fotografií, jež byly vytvořeny pro stránky časopisů, 

s uměleckou hodnotou (např. fotografie Annie Leibovitz pro Vogue), tak je 

v současnosti výrazněji převyšují ty neumělecké. Inscenovaná fotografie se však ujala i 

v ryze umělecké sféře. Například fotograf Jeff Wall ve svých snímcích zpochybňuje 

tradiční fotografii, kterou je momentka. Na jeho fotografiích se nachází scény, u kterých 

často pochybujeme, že jsou reálné. Dle slov Filipa Lába a Pavla Turka: „Momentka ve 

své zdánlivé naivitě představuje dokonalé mimikry fotografie jako média. Redukuje svět 

na kolekci věcí, které se dají vidět, místo aby reprezentovala způsoby vidění. Fotograf 

své záměry může vždy ukrýt v alibi, že tak se to přeci stalo, on výjev pouze zachytil. A 

bude mu uvěřeno, jeho komentář může zůstat implicitní.“79 Autorovi, kterému však 

existenci scény na fotografii neuvěříme je další představitel inscenované fotografie 

Gregory Crewdson. Jeho fotografie mají stejně jako snímky Walla kinematografickou 

stylizaci80. Wall však pracuje také s estetikou tzv. street photography a tím jsou jeho 

fotografie autentičtější. U Crewdsona okamžitě vyrozumíme, že jde například díky míře 

umělého nasvícení scény o uměle vytvořený obraz (viz Obr. 40, s. 39). U Walla si však 

jisti nejsme, ačkoli některé fotografie můžou působit podobným zrežírovaným dojmem. 

 Režírování obrazu je znám již z malířství. Pro příklad můžeme uvést Édouarda 

Maneta (Obr. 43) či Johannese Vermeera (Obr. 45). Oba dva si uměle inscenovali 

scény, které následně přenášeli malířským štětcem na plátno. V těchto případech je však 

pro diváka uvěřitelnější, že malíř zachycoval skutečný moment. Ačkoli podíváme-li se 

na fotografii Walla The Giant (Obr. 44) a Manetovu malbu Snídaně v trávě (Obr. 43), 

shledáme rozdíl? 

                                                 
78 srov. Tamtéž, s. 99-104. 
79 Tamtéž, s. 94. 
80 „Od sedmdesátých let se tedy mezi fotografy objevuje snaha nikoli přetvářet realitu pomocí imaginace, 

ale realitu samotnou vytvářet, tak jak to dělají příslušníci nejprestižnějších uměleckých povolání – 

režiséři a spisovatelé. Fotografie se dostává z oblasti non fiction do oblasti ficton.“ SILVERIO, 

Robert. Postmoderní fotografie: fotografie jako umění na konci dvacátého století. V Praze: Akademie 

múzických umění, Filmová a televizní fakulta, katedra fotografie, 2007, s. 115. 
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Obr. 43 Édouard Manet: Snídaně v trávě (1863)  Obr. 44 Jeff Wall: The Giant (1992) 

2.2.4.4 Aluze a citace 

 Elekticismus, který je postmodernímu způsobu myšlení vlastní, je projeven 

nejvýrazněji v tomto způsobu tvorby. Umělci, ať už jde o malíře - Gerhard Richter 

(Obr. 47) či fotografy (Tom Hunter (Obr. 46), David La Chapelle (Obr. 49) a Sam 

Taylorová-Woodová (Obr. 50) - si vybírají jako předmět svého zájmu již vytvořené 

umělecké dílo - v prvním případě obraz Johanna Vermeera Dívka čtoucí dopis u okna 

(Obr. 45) - a v druhém případě ikonickou Poslední večeři od Leonarda da Vinciho (Obr. 

48). Posléze ho replikují, avšak nejde zde o plagiátorství, jelikož výše zmínění autoři 

dávají díla starých mistrů do nových souvislostí.  

Například Tom Hunter ve své fotografii s názvem Žena čtoucí příkaz 

k vystěhování (Obr. 46) kopíruje scenérii z obrazu Vermeera (Obr. 45). Nicméně 

pozměnou některých prvků (místo ovoce na sofa leží nemluvně a autor modernizuje 

stylizaci interiéru i oděv ženy) vkládá do díla najednou sociální téma, které se váže 

k současným problémům v soudobé společnosti. Jinými slovy dílo aktualizuje a dává 

mu novou významovou rovinu. Zároveň se nám jako divákům zajisté vynoří v mysli 

otázka: „Proč si autor vybral právě dílo Vermeera? Přebírá do svého díla i jeho 

poselství? Chce nám autor propojit dobový jev, jenž se v současnosti opět opakuje?“ 

Harmoničtější rovinu pohledu na tentýž slavný obraz nám poskytuje Gerhard 

Richter v díle Čtenářka (Obr. 47). Tentokrát se však jedná o hyperrealistické provedení 

malířskou technikou. Gerhard Richter je mimo jiné známý svými parafrázemi 

novinářských fotografií, které přenáší na plátno za pomocí bílé a černé olejové barvy. 

Činí tak z podobných důvodů jako Andy Warhol (více popsáno v podkapitole 2.2.3.4 

Multiply). Z českého prostředí dle mého názoru odpovídá způsob tvorby (využívání 

fotografií z novin či magazínů jako skic) Gerharda Richtera tvorbě Tomáše 
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Císařovského. Oba autoři už s fotografií nepracují a v současné době každý z nich 

využívá odlišné postupy. Tomáš Císařovský se na své přednášce na FAMU v roce 2012 

vyjádřil, že již používá fotografii čím dál tím méně, jelikož má pocit, že již vyčerpal 

práci s tímto médiem. Dále poukázal na schopnost kresby, kterou je zachycení emocí 

v hlavě, které následně „projdou“ i rukou kreslíře. Císařovský na to dodal, že tuto 

schopnost fotografie zatím nemá. 

Unikátním autorem, který pochází rovněž z České republiky, věnující se citacím 

jiných uměleckých počinů je Daniel Pitín. Ten na výstavě konané v únoru roku 2018 

v galerii v Českých Budějovicích představil svou výstavu s názvem Okno do dvora. Jak 

již název výstavy napovídá, jeho autorská konfrontace probíhala s filmovým dílem 

Alfreda Hitchcocka z let padesátých. Pitín zde vystavoval soubor děl, která sice 

kopírovala statický obraz z filmového plátna, ale navíc byla obohacena o kolážové 

prvky z výstřižků z novin a o hutné nánosy barev. Ještě zajímavějším počinem byl 

Pitínův videoart s názvem Broken Windows (video 6.36 min, 2018, režie a animace 

Daniel Pitín, zvuk Džian Baban), který tvořila němá smyčka scén z Hitchcockova filmu. 

Jednotlivé sekvence byly opět principem koláže demontovány z prostředí, ve kterém 

Hitchcock svůj film natočil (prostředí jednoho domu, resp. pokoje a výhledu z jeho 

okna na protější stranu domu, na které se prostřednictvím oken nacházely průhledy do 

bytů ostatních nájemníků). Pitín z lepenky rekonstruoval tentýž pohled, jaký se nabízel 

ústřední postavě filmu, kterou si zahrál James Stewart. Prostředí videa, které bylo 

tvořeno lepenkou, na níž byly opět jako na plátnech ve zbytku galerie expresionistické 

abstraktní nánosy barev, které nám připomínaly malířské počiny akčních malířů (např. 

dripping Jacksona Pollocka) či tvorbu francouzských tašistů. Pitínovi se zde zcela 

originálně povedlo propojit filmové médium s malbou a v doprovodu zvukového 

podkresu od Babana vytvořit video, jenž nám klade nové otázky o osudu či roli 

jednotlivých postav v daném díle.   
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Obr. 45 Johannes Vermeer: Dívka čtoucí Obr. 46 Tom Hunter: Žena čtoucí příkaz k vystěhování (1997) 

 dopis u okna (1657-1659) 

 

Obr. 47 Gerhard Richter: Čtenářka (1994) 

  

Obr. 48 Leonardo da Vinci: Poslední večeře (1495-1498) Obr. 49 David La Chapelle: Poslední večeře (2003) 

 

Obr. 50 Sam Taylorová-Woodová: Rozbitý (1996) 
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2.2.4.5 Deformace 

 V roce 1959 Lucio Fontana razantním malířským gestem otevřel otázku o 

prostoru v malbě81.82 Teď se zaměříme na podobně odvážné a svobodné projevy i ve 

fotografii. V krajinách Vojtěcha Fröhlicha z cyklu Bez názvu se díky perforaci 

monochromní fotografie dostává do snímku skutečné světlo. Fröhlich pracuje 

s přirozeným osvětlením, které se však nepodepisuje pouze na stavu kontrastů uvnitř 

fotografie, ale díky perforaci proniká skrz její povrch a ovládá její podobu dle 

světelných podmínek daného okamžiku. Jednotlivé snímky se díky Fröhlichovým 

zásahům stávají originály, které není možné reprodukovat. 83  

 Experimenty se nevyhnuly ani filmovému médiu. Jejich popularita zesílila 

v šedesátých letech (např. nová vlna). V šedesátých letech přichází nový umělecký obor 

pracující s formátem videa, kterým je tzv. videoart. Ve videoartu dochází ke 

kombinování záběrů pořízených digitální či analogovou kamerou s výtvarnými 

technikami. Mezi české představitele videoartu se řadí Petr Skala či Radek Pilař. Právě 

videoartová tvorba Petra Skaly je způsobem deformace negativů připodobitelná 

k fotografickému cyklu z roku 2010 s názvem Oshidori od autorky Terezy Příhodové. 

Podobně jako Skala s nimi také Příhodová manipulovala. Dle slov Heleny Musilové do 

nich: „ryla, kreslila na ně, perforovala je, leptala a lepila na ně průhledné průsvitné 

předměty.“84 Podobnou stylistiku můžeme spatřit i ve videích na DVD s názvem Petr 

Skala – Utajený experimentátor (NFA; výběr 26 filmů z let 1969-1980). 

2.2.4.6 Umění apropriace, plagiátorství 

 Problematika autorství poprvé vyvstala u ready mades Marcela Duchampa, který 

je často označován za postmodernistu uprostřed moderny. V díle Fontána (Obr. 51) 

převzal předmět každodenní potřeby, uvedl ho do jiného kontextu a podepsal se na něj. 

                                                 
81 Fontana definoval na konci čtyřicátých let dvacátého století tři prvky nového umění: námět, barva a 

zvuk v pohybu. Krom této teorie proslul nařezávanými plátny obrazů (např. Prostorový koncept, Čekání 

z roku 1960). Při nařezávání zkoumal především pohyb, čas a nekonečno. srov. HODGE, Susie. Proč to 

je umění: 100 moderních děl od Muncha po street art. [1. vyd.]. Přeložila Renáta SOBOLEVIČOVÁ. 

Praha: Slovart, 2014, s. 114-115. 
82 srov. FOSTER, Hal, Rosalind E. KRAUSS, Yve-Alain BOIS, B. H. D. BUCHLOH a David 

JOSELIT. Umění po roce 1900: modernismus, antimodernismus, postmodernismus. Druhé, rozšířené 

vydání. Přeložili Josef HRDLIČKA, Irena ELLIS, Jitka SEDLÁČKOVÁ a Jana HLÁVKOVÁ. Praha: 

Slovart, 2015, s. 449-452. 
83 srov. FOTOGRAF, časopis pro fotografii a vizuální kulturu: /fotografie a malba/. Praha, 

2010, devátý(16), s. 90-93.   
84 FOTOGRAF, časopis pro fotografii a vizuální kulturu: /fotografie a malba/. Praha, 2010, devátý(16), 

s. 88. 
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Ještě zřetelnější je apropriace v Duchampově díle L.H.O.O.Q. (Obr. 52), ve kterém 

přetvořil jiné, již existující umělecké dílo.  

 Dalším umělcem, který problematicky zacházel s autorstvím, byl Andy Warhol. 

Pro svoji sérii sítotisků Květiny (Obr. 53) využil fotografií žijící nepříliš známé 

fotografky Patricie Caulfieldové z časopisu Life. Učinil tak bez svolení autorky, 

sítotisky začal prodávat a vydělával na nich velké sumy peněz. Caulfieldová se začala 

po zjištění této „krádeže“ s Warholem soudit. V tomto přejímacím způsobu tvorby by 

bylo možné k Warholovi připodobnit i dalšího pop-artistu Roye Lichtensteina. Ten sice 

nepracoval s fotografiemi jiných autorů, ale využíval pro svou tvorbu komiksové 

předlohy.   Z dnešního pohledu je vidno, že všichni doposud zmínění umělci, kteří 

využívali při své tvorbě apropriaci, svým způsobem předběhli dobu. 85 

 Mohli bychom říci, že v postmoderním umění jsou v oblibě různé formy 

vizuálních her. Dále došlo během druhé poloviny dvacátého století k odklonu od důrazu 

na estetickou formu, kterou nahradila v uměleckých dílech nadřazenost sociální 

tématiky.86 Budeme-li pamatovat na právě zmíněné body, pak pochopíme umělecká díla 

od řady autorů, kteří měli společný objekt zájmu. Tím se stala fotografie Walkera 

Evanse Žena námezdního z roku 1936 (Obr. 55). První přebrala fotografii Evanse 

Sherrie Levine. Ta okopírovala fotografii Evanse, která byla publikovaná v katalogu 

výstavy First and Last. Její výsledné dílo zobrazuje veškeré detaily (i nedostatky 

způsobené reprodukováním), které se v reprodukci objeví po přenosu do mediálních 

materiálů, plakátů, katalogů. Nejedná se tedy o plagiát autorského díla, ale o kopii jeho 

reprodukce. Levine tento svůj umělecký počin, který signovala svým jménem, 

pojmenovala AfterWalkerEvans (Obr. 56).87  Zajímavostí je, že v současné době je 

snazší sehnat originál Evansovy fotografie než reprodukci jeho fotografie od Sherrie 

Levine. Ty byly totiž programově zničeny. Levine se svou apropriační tvorbou snažila 

vyvolat diskuze o genderové nevyváženosti v umění a lze říci, že se dílem 

AfterWalkerEvans zasadila o emancipaci kopie od originálu (proces, který probíhal od 

                                                 
85 srov. LÁB, Filip a Pavel TUREK. Fotografie po fotografii. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 

nakladatelství Karolinum, 2009, s. 43-67. 
86 srov. SILVERIO, Robert. Postmoderní fotografie: fotografie jako umění na konci dvacátého století. V 

Praze: Akademie múzických umění, Filmová a televizní fakulta, katedra fotografie, 2007, s. 132-135. 
87 srov. LÁB, Filip a Pavel TUREK. Fotografie po fotografii. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 

nakladatelství Karolinum, 2009, s. 43-67. 
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sedmdesátých let dvacátého století).88 Klíčovým textem, se kterým pracují teoretici 

umění apropriace a odkazují se na něj i samotní umělci, je esej Waltera Benjamina 

Umělecké dílo v době své technické reprodukovatelnosti89.  

S příchodem internetové doby a digitalizace se dílo Sherrie Levine dále 

rozvíjelo. V roce 2001 na ni navázal Michael Mandiberg. Ten vytvořil dvě naprosto 

stejné webové stránky: www.aftersherrielevine.com a www.afterwalkerevans.com (Obr. 

57). Nevystavoval díla v galeriích, tak jako to dělala Levine, ale nabízel je volně ke 

stažení na výše zmíněných webových stránkách. Uživatel, který se rozhodl si stáhnout 

reprodukce děl, byl instruován podrobnými pokyny k tisku. Zároveň získal při stažení 

certifikát o autorství díla, které se v tomto případě přisuzuje Michaelu Mandibergovi. 

Mandiberg tím poukázal na aktuální problémy autorství, které přinesla digitální doba.90 

Nejaktuálnějším uměleckým počinem, který navázal na tento řetězec, je práce 

AfterMichaelMandiberg Phila Hacketta (Obr. 58). Ten roku 2014 vytvořil limitovanou 

edici tisků, které prostřednictvím internetu začal prodávat. Peníze z prodeje posílal na 

charitu chudým lidem v Alabamě, ve které byla původní fotografie Walkera Evanse 

pořízena. Hackett tím vrátil do celého procesu sociální dimenzi.  

Podobné řetězení můžeme najít ve volném umění v díle Roberta Rauschenberga 

Erased de Kooning Drawing z roku 1953. Rauschenberg v době, kdy ještě nebyl 

známým umělcem, vygumoval originální kresbu, kterou obdržel od Willema de 

Kooninga a prohlásil ji za své dílo. Dostalo se mu velké kritiky a byl označován za 

vandala. Na jeho práci v jednadvacátém století navázala řada umělců. V roce 2006 Mike 

Bidlo vytvořil dílo NOT Erased de Kooning Drawing, ve kterém rekonstruoval původní 

de Kooningovu kresbu. Na něj navázal o rok později Peter Baldes, který vytvořením 

videa převedl problematiku spojenou s dílem Erased de Kooning Drawing do 

digitálního světa. Dále následovali reakce od Adama Crucese a dále od Chadwicka 

Gibsona s Hanou Weissovou.  

                                                 
88 srov. CÍSAŘ, Karel. Abeceda věcí: poznámky k modernímu a současnému umění. Praha: UMPRUM, 

2014, s. 103-114. 
89 Zabývá se zde aurou uměleckého díla.  
90 srov. LÁB, Filip a Pavel TUREK. Fotografie po fotografii. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 

nakladatelství Karolinum, 2009, s. 43-67. 
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Obr. 51 Marcel Duchamp: Fontána (1917)   Obr. 52 Marcel Duchamp: L.H.O.O.Q. (1919) 

   

Obr. 53 Andy Warhol: Květiny (1964)   Obr. 54 Patricia Caulfield: Hibicus flowers (1964)  

      

Obr. 55 Walker Evans: Žena námezdního (1936)  Obr. 56 Sherrie Levine: AfterWalkerEvans (1979) 

   

Obr. 57 Michael Mandiberg: After Sherrie Levine (2001) Obr. 58 Phil Hackett: After Michael Mandiberg (2014) 
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2.3 Závěr teoretické části 

 Bjarne Våga v šestnáctém čísle časopise Fotograf píše: „Fotografie je dnes zcela 

legitimní umělecká činnost na stejné úrovni jako malba. Dokonce by snad leckdo – 

s přihlédnutím k tomu, jak se technologie stává každým dnem pružnější a výkonnější – 

mohl tvrdit, že je ještě důležitější než malba. Jiní by zase prohlásili, že porovnávat a 

oddělovat tyto dvě umělecké disciplíny nemá v dnešní době smysl, jelikož se staly zcela 

komplementárními.“91 Tento citát naprosto vystihuje stav, kam se fotografie po čas 

jednoho století dostala. Ověřit si to můžeme návštěvou nejprestižnějších uměleckých 

přehlídek – mezinárodního bienále umění v Benátkách či Kasselské Documenty. Na 

obou exhibicích, které výběrem vystavovaných děl udávají aktuální tendence 

současného umění, se můžeme setkat i s výstavami ryze fotografickými92. 

 Podobně jako se „zjevilo“ na konci devatenáctého století člověku neznámé 

fotografické médium, můžeme dnes na začátku století jednadvacátého stále častěji 

slyšet o zbrusu novém světě, kterým je virtuální realita93. Technologický pokrok jde 

nezastavitelně kupředu. Nová média si už dávno našla své místo v uměleckém světě. 

Uvidíme, jaká média se budou vzájemně propojovat v dalších letech.  

3   Praktická část 

3.1 Úvod 

 Nápad na vznik projektu tohoto typu vznikl v průběhu letního semestru ve 

druhém ročníku bakalářského studia na předmětu Malba III pod odborným vedením 

doc. ak. mal. Zdenka Hůly. Tehdy jsem se rozhodla upřít pozornost na pražské omítky. 

Osobně jsem cítila potřebu experimentovat s prolínáním fotografického média a malby. 

Souběžně s tím jsem chtěla zanechat fotografování monochromní fotografie, jíž jsem se 

věnovala předchozí roky. Z barevné fotografie jsem měla strach, a tak jsem si vymyslela 

tento projekt, abych se v tomto směru uvolnila. Rozhodla jsem se zaměřit pozornost na 

barevné omítky, které mohou připomínat samy o sobě rozpracovaná malířská plátna. 

                                                 
91 FOTOGRAF, časopis pro fotografii a vizuální kulturu: /fotografie a malba/. Praha, 2010, devátý(16), 

s. 80. 
92 Kupříkladu fotografická expozice českého fotografa Josefa Koudelky v pavilonu Vatikánu na bienále v 

Benátkách roku 2013. 
93 V roce 2017 proběhl experiment, ve kterém tři vybraní významní současní umělci (Marina Abramović, 

Jeff Koons a Olafur Eliasson) vytvářeli s dopomocí patřičných expertů nové umělecké počiny právě ve 

virtuální realitě. Vznikla tím videa, která jsou dostupná veřejnosti na internetu. V souvislosti s tím se 

začalo také více mluvit o galeriích, ve kterých si návštěvníci nemohou prohlédnout vystavovaná díla na 

stěnách či v prostoru budovy, ale pro zhlédnutí musí využít speciálních zařízení, aby se do virtuální 

reality, v níž jsou realizace vytvořeny, „přemístili“.  
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Mým úkolem pak bylo malířskou technikou obrazce ze stěn, které vytvořil zub času, 

dokončit.   

3.2 AUTORSKÁ TVORBA 

Vzhledem k tomu, že se jedná o dlouhodobě zpracovávaný soubor děl, se 

podoby úprav štětcem a zaměření pozornosti objektivu na fotografovaný obraz v 

průběhu dvou let značně měnil. Zezačátku jsem neměla stanovené ani téma. Až po 

vytvoření širšího souboru děl (cca 30 fotografií) jsme došly s Mgr. MgA. Markétou 

Magidovou k poznatku, že se v mé práci nacházejí tři motivy: zobrazení zvířat, strachu 

a parafráze a reinterpretace uměleckých děl (literárních, výtvarných, filmových, 

divadelních či hudebních). Rozhodla jsem se pro jednotlivé ilustrace samostatných děl. 

Do budoucna by bylo zajímavé se soustředit spíše na jedno konkrétní dílo (např. 

literární) a vytvořit soubor ilustrací k němu či se zaměřit na převedení fotografií do 

krátkých animací. Nicméně v současné době jde pouze o ilustraci ústřední postavy 

vytržené z díla a doprovodnou atmosféru na fotografii. Pro pojmenování děl jsem 

zvolila textové citace, které dokreslují obraz a velmi často odkrývají divákovi 

multimediální stránku některých děl. Dohromady se jedná o koherentní soubor deseti 

děl formátu A4 a dva barevností vybočující obrazy formátu A3.  

3.2.1 Metody práce 

 Soubor vzniklých děl by se postupem práce dal připodobnit k prvnímu 

výtvarnému námětu v didaktické části s názvem Mimikry. Stejně jako u tohoto námětu 

je zde výchozím bodem celého budoucího úsilí právě fotografie. Jediným rozdílem je, 

že žáci dostali již připravený obraz, který jim nabídl mnoho možností pro jejich osobité 

ztvárnění a nebyl jim nucen jediný možný motiv. Oproti tomu já hledala motivy, které 

jsem později dotvářela pro oko diváka, sama v ulicích pomocí hledáčku fotoaparátu. 

Zároveň s tím jsem si i sama dle možností terénu určovala kompozici každého snímku.  

 Ze souboru pořízených snímků jsem si každý obraz v počítači libovolně otáčela 

a snažila se v něm nalézt později zobrazovaný motiv pomocí proudu představ, asociací a 

uplatnění fantazie. U některých fotografií jsem v postprodukci s citem upravila jas a 

kontrast. Při vyvolávání jsem volila formát A4 (cca 210 × 297 mm) a matný povrch 

výsledné fotografie. 

 V momentě, kdy jsem držela hmotné fotografie v rukou, přišla fáze, ve které 

docházelo k dotvoření obrazu pomocí kresebných či malebných tahů štětcem černou a 
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bílou akrylovou barvou. Barvy nesměly být ředěny vodou, aby nedošlo k chemickému 

poškození fotografie. Každý z tahů byl tím pádem nevratný.  

Dochází zde k narušení významných vlastností, pro které byla, jak popisuji na 

začátku teoretické části, fotografie odborníky a nadšenci obdivována a malířskou 

komunitou zároveň spíše nenáviděna. První touto vlastností je možnost reprodukce. 

Každá z fotografií pomalovaných akrylem se najednou stává nereprodukovatelným 

originálem. Vrstvu barvy nejsme schopni nanést na povrch snímku ani pomocí kopírky 

či skeneru. Stejnou fotografii můžeme sice vyvolat opětovně, avšak i při důkladném 

snažení se nebude domalovaný efekt nikdy stejný. Druhou vlastností, která je v tomto 

díle narušena, je rychlost a hbitost vzniku. Samotná fotografie je sice pořízená tzv. 

magickou skříňkou, jak byly fotoaparáty na přelomu devatenáctého a dvacátého století 

nazývány, a její vznik je po objevení motivu na městských stěnách rychlý. Nicméně 

tímto vznik celého díla nekončí a trvá ještě dlouhé hodiny či dny, než je dílo 

dokončeno. 

 Poslední etapou bylo nalezení vhodné textové citace, jež se stane názvem díla. 

Tuto textovou složku jsem vybírala se záměrem, aby dokreslila zobrazovanou atmosféru 

díla a zároveň poodkryla mezioborové přesahy, jenž s některými z ilustrovaných děl 

souvisí. 

 Můj projekt pracuje s podvědomím, s proudem volných asociací a fantazií. 

Zároveň je to cyklus nejen malebný, ale důležitá a neopomenutelná je i fotografická 

činnost. Při té nedochází pouze k dokumentaci při procházkách pražskými ulicemi, ale 

také je nezbytné se zamýšlet nad vhodnou kompozicí94 a s citem provést úpravy 

v následné postprodukci95. 

                                                 
94 Například obraz kuny by nebyl tolik přitažlivý, kdyby byla při pořizování snímku zvolena centrální 

kompozice.  
95 U mnohých u fotografií byl snižován jas, aby se docílilo zkompletování koherentního souboru děl, 

z nichž se nebude žádný obraz svou barevností vymykat. 
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3.2.1.1 Dílo č. 1 

 

Obr. 59 Andrea Huňáčková: cyklus Omítky 1/12 (2016-2018) 

„Je schopen dohnat umělec pokrok umění?“ 96 

    (Takeši Kitano – Achilles a želva) 

3.2.1.2 Dílo č. 2 

 

Obr. 60 Andrea Huňáčková: cyklus Omítky 2/12 (2016-2018) 

„Kuna v kurníku  

Když mne to vejce tak drze provokovalo!“97 

(Karel Čapek – Bajky a podpovídky) 

                                                 
96 V návaznosti na logický paradox Achilles a želva Zenóna z Eleje. 
97 Karel Čapek: Bajky a podpovídky, Karel Čapek BAJKY A PODPOVÍDKY: kompletní kniha (e-book) 

[online]. [cit. 2018-04-04]. Dostupné z: http://ld.johanesville.net/capek-04-bajky-a-podpovidky?page=17 
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3.2.1.3 Dílo č. 3 

 

Obr. 61 Andrea Huňáčková: cyklus Omítky 3/12 (2016-2018) 

„Kdo je zaopatřen a v bezpečí, ať si dá pozor, aby nebyl poškozen špatnou radou.“98 

       (Ezop – O orlu, hlemýždi a vráně) 

3.2.1.4 Dílo č. 4 

 

Obr. 62 Andrea Huňáčková: cyklus Omítky 4/12 (2016-2018) 

„Alenka neviděla nic než dlouhý tunel, který byl nekonečný. V temnu zahlédla, že Bílý 

Králík běží před ní. „Pane Králíku! Pane Králíku! Počkejte na mne, prosím vás!“ 

volala. Ale Králík se neohlédl.“99 

                                                 
98 Ezop - O orlu, hlemýždi a vráně, BAJKY - EZOP [online]. [cit. 2018-04-04]. Dostupné z: 

http://bajky.tumblr.com/page/11 

99 Disney's nejoblíbenější pohádky. Montreal: Brimar, 1999, s. 414. 
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         (Alenka v říši divů) 

3.2.1.5 Dílo č. 5 

 

Obr. 63 Andrea Huňáčková: cyklus Omítky 5/12 (2016-2018) 

Indián:  

„Every night and every morn  

 Some to misery are born  

Every morn and every night  

Some are born to sweet delight“ 

(William Blake – Auguries of Innocence) 

„Some are born to sweet delight  

some born to the endless night“100 

       (The Doors – End Of The Night) 

       (Jim Jarmusch – Mrtvý muž) 

                                                 
100 Dead Man [film]. Directed by Jim JARMUSCH. 
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3.2.1.6 Dílo č. 6 

 

Obr. 64 Andrea Huňáčková: cyklus Omítky 6/12 (2016-2018) 

Zlá královna: „Řekni mi zrcadlo, kdo je na světě i v zemi zdejší, kdo je nejkrásnější?“101 

       (bratři Grimmové – Sněhurka) 

3.2.1.7 Dílo č. 7 

 

Obr. 65 Andrea Huňáčková: cyklus Omítky 7/12 (2016-2018) 

Otesánek: „Jedl jsem, snědl jsem: (…) - a tebe taky sním!“102 

       (Karel Jaromír Erben –  Otesánek) 

                                                 
101 BRATŘI GRIMMOVÉ, Pohádka Sněhurka. Www.pohadky.org: server plný pohádek pro malé i velké 

[online]. [cit. 2018-04-04]. Dostupné z: http://www.pohadky.org/index.php?co=pohadka&pohadka=332 
102 České lidové pohádky - Karel Jaromír Erben, Otesánek, LingQ [online]. [cit. 2018-04-04]. Dostupné z: 

https://www.lingq.com/cs/lesson/otesanek-230644/ 
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3.2.1.8 Dílo č. 8 

 

Obr. 66 Andrea Huňáčková: cyklus Omítky 8/12 (2016-2018) 

„Jeden, dva, tři – 

my jsme bratři; 

kterej je to mezi námi, 

co si zalez do tý slámy: 

ten, ten, nebo ten, 

vyhoďme ho z kola ven. “103 

      DĚTSKÉ ROZPOČITADLO   

      (Ken Kesey – Vyhoďme ho z kola ven) 

 

                                                 

103 KESEY, Ken. Vyhoďme ho z kola ven. Vyd. 3. Přeložil Jaroslav KOŘÁN. Praha: Odeon, 1988, s. 6. 
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3.2.1.9 Dílo č. 9 

 

Obr. 67 Andrea Huňáčková: cyklus Omítky 9/12 (2016-2018) 

„If the dream is a translation of waking life, waking life is also a translation of the 

dream.“104 

- René Magritte 

3.2.1.10 Dílo č. 10 

 

Obr. 68 Andrea Huňáčková: cyklus Omítky 10/12 (2016-2018) 

„Jeden hlas 

"Teď pravý čas! - připravte stán - 

neb zítra strašný lesů pán 

                                                 
104 Rene Magritte Quotes, BrainyQuote [online]. [cit. 2018-04-04]. Dostupné z: 

https://www.brainyquote.com/quotes/rene_magritte_381779 
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mezi nás bude uveden."“ 105 

    (Karel Hynek Mácha – Máj: Intermezzo I Půlnoc)106 

3.2.1.11 Obrazy formátu A3 

 

Obr. 69 Andrea Huňáčková: cyklus Omítky 11/12 (2016-2018) 

„Moře ztmavlo do sytě modré tak temného odstínu, že vypadalo téměř fialové. Když do 

něj pohlédl, spatřil v něm rozptýlené červené tečky planktonu, který se v těch neobvykle 

zbarvených vlnách podobal zrníčkům jemného písku. Sledoval, jak se mu kolmo visící 

šňůry ztrácejí z očí, a měl radost, protože hojnost planktonu slibovala, že by tady mohly 

být i velké ryby.“107 

      (Ernest Hemingway – Stařec a moře) 

 

                                                 
105 Při práci jsem vycházela především z divadelní inscenace Máj režírované Davidem Prachařem a 

Václavem Kunešem, které bylo představeno na Nové scéně Národního divadla v Praze 5. 9. 2016. 

Klasická lyricko-epická báseň je zde transformována do podoby taneční (soubor 420PEOPLE), hudební 

(Pavel Fajt a Ondřej Anděra z hudební skupiny WWW), činoherní, ale je ponechána i v podobě literární, 

při které zazní předčítání originálního Máchova díla Janem Kačerem a Davidem Prachařem.   

106 MÁCHA, Karel Hynek. Máj. Ilustroval Pavel RŮT. Praha: Dokořán, 2011. Mocca.  

107 HEMINGWAY, Ernest. Stařec a moře. Přeložil Šimon PELLAR. Praha: Odeon, 2015, s. 31. 
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Obr. 70 Andrea Huňáčková: cyklus Omítky 12/12 (2016-2018) 

„Dívka se ohlédla, odkud ten hlas přichází a tu uviděla žábu, jak vystrkuje z vody 

ošklivou tlustou hlavu.“108 

    (bratři Grimmové – Žabí král aneb železný Jindřich) 

3.2.2 Inspirační zdroje 

 Krom inspirace jinými ilustrátory, jež doprovodili texty obrazem, pokud se tak 

vůbec stalo, jsem se z českých vod inspirovala především pracemi Vladimíra Boudníka. 

Kolem roku 1950, kdy se Boudník stavěl před zubem času zdeformované pražské zdi, 

se zapojením představivosti se nad nimi zamýšlel a posléze jejich pukliny a skvrny 

v doprovodu náhodných kolemjdoucích přetvářel pomocí kresby v obrazy, které 

nakonec jako přiložením třešničky na vrcholek dortu „dozdobil“ přiložením rámu. 

Tehdy přetvářel uliční zdi na galerie a lidem z obyčejné procházky či cesty do práce 

nebo na nákup dopřával kulturní zážitek.109 Boudník nazýval myšlenkové proudy, ve 

kterých jsou uváděny skvrny do podoby obrazu, tzv. „pohyblivou fantazií“110. Dále mi 

                                                 

108 BRATŘI GRIMMOVÉ, Pohádka Žabí král aneb železný Jindřich. Www.pohadky.org: server plný 

pohádek pro malé i velké [online]. [cit. 2018-04-04]. Dostupné z: 

http://www.pohadky.org/index.php?co=pohadka&pohadka=396 

109 srov. ZHOŘ, Igor. Proměny soudobého výtvarného umění. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 

1992. s. 57. 
110 Tamtéž, s. 57. 
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byla blízká tvorba Emily Medkové, Čestmíra Krátkého, Pavla Nešlehy a hravost a 

experimentální stránka tvorba fotografů slovenské nové vlny (např. kresebné zásahy do 

fotografií Petera Župníka). 

 Ze světového umění mě ovlivnil především soubor fotografií pod názvem 

Graffiti od maďarsko-francouzského umělce známého pod pseudonymem Brassaï. Dále 

jsem vycházela z tvorby o několik desítek let později narozeného amerického tvůrce 

Jeana-Michel Basquiata. V naivitě kresby na některých fotografiích můžeme spatřovat 

prvky podobné s pracemi francouzského umělce Jeana Dubuffeta (např. Obr. 69). 

V poslední řadě je na místě zmínit také provázanost s graffiti stylizací (viz korunka 

žabího prince na Obr. 70). Připomenuta by měla být také street art tvorba umělce, který 

svou identitu záměrně ponechává v anonymitě a představuje se veřejnosti jako Banksy. 

Jeho citlivé „promluvy“ se zdmi se vyznačují převážně zapojením některého 

komponentu z ulic (např. hydrantu, telefonní budky, květiny, mechu), který přiléhá ke 

zdi či stěně budovy. Posléze Banksy maluje na plochu zdi za pomocí šablon a spreje 

motivy, které komentují aktuální společenské dění. Díky propojení s prvky ulic je celý 

význam autentičtější. Podobný způsob tvorby můžeme shledat u parafráze fotografie 

René Magritta (Obr. 70). Obdobně jako Banksy nacházím na zdi motiv siluety lidského 

torza stvořeného z vystupujících cihel. Tiskátky kolem něj kladu siluety mužů 

s klobouky, a tím vytvářím nový význam tohoto výseku reality. 

3.3 Závěr praktické části 

Vzhledem k tomu, že jsem pracovala způsobem, při kterém byl nejprve zachycen 

fotografický obraz, a až po něm byly ze snímků selektovány ty, které mi díky asociacím 

nabídly téma pro malířské zpracování, tak jsem ve výsledku byla zaskočena tím, že mé 

podvědomé představy mi nabídly díla povětšinou notoricky známá (také byla velmi 

často citována či parafrázována jinými autory) a dále díla, jež mi byla vypravována 

v dětství (pohádky, bajky, povídky). Toto zjištění se váže k faktu, že jsem si nestanovila 

před fotografováním díla, která bych si přála v omítkách najít. Párkrát jsem se i o tento 

postup pokusila, avšak výsledky nebyly kvalitní a v konečném výběru děl 

prezentovaných v této bakalářské práci se neobjevily. Je zajímavé pozorovat, jaké 

odkazy nám vlastní mysl nabídne. Byla jsem překvapena při zjištění, že skoro polovinu 

celku tvoří parafráze pohádek či bajek. Jsou to příběhy, které jsem si detailně již ani 

nepamatovala, ale i přesto mi je mé podvědomí nabízelo nejčastěji. Velmi by mne 
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zajímal experiment, při kterém by jiný tvůrce dostal ty samé fotografie a měl by v nich 

hledat vlastní odkazy, které by se mu nabízely.111 

4   Didaktická část 

4.1 Úvod 

 V následujících podkapitolách jsou popsány náměty pro vyučovací hodiny, jež 

jsou založeny na teoretické části mé práce.  

 Vztah mezi malbou a fotografií je velice široké téma samo o sobě a náměty pro 

tvorbu s žáky tudíž mohou mít také velmi různorodou podobu. Každá z podkapitol by se 

dala zpracovat na námět, který by vysvětloval žákům poměr uměleckých tendencí ve 

volném umění a fotografii. Žákům by se v přímé praxi odkrývala spojitost či naopak 

jejich rozdílnost. Hledala jsem, v jaké roli fotografie primárně vystupuje, a po 

konzultacích jsem došla k názoru, že jsou dvě klíčové role a na ty jsem se zaměřila: 

první polohu tvoří fotografie, z jejíž existence se vychází při tvorbě uměleckého 

artefaktu.112 Tento přístup se stal motivací pro tvorbu mého prvního námětu (VN1). 

Druhou polohu lze najít v případech, kdy je fotografie cílovým produktem tvorby a 

obraz vzniká při tvorbě jí samotné.113 Z tohoto pojetí vycházím při tvorbě námětu 

druhého (VN2). Více bude rozvedeno v nadcházejících kapitolách.  

4.2 PŘÍPRAVA NA VYUČOVACÍ HODINU 

4.2.1 Vyučované téma a jeho obsah 

 V obou případech budou mít děti za úkol pracovat s fotografickým médiem. 

První problém, který mi s touto technikou vyvstal a který byl patrný především při 

zpracovávání děl pro praktickou část mé práce, byla cenová nákladnost. Tato 

problematika byla řešena především u VN1, kdy je potřeba, aby každý z návštěvníků 

lekce dostal jednu fotografii o minimálních rozměrech formátu A4.  Zde byl problém 

vyřešen tvorbou černobílé xerokopie, která je levná a lze ji namnožit i ve školních či 

domácích podmínkách. 

                                                 
111 Tuto aktivitu jsem si nakonec vyzkoušela se skupinou dětí při aktivitě s názvem Mimikry (viz VN1). 
112 Jsou to fotografie, ze kterých je vytvářeno výsledné dílo až po zkombinování s dalšími výtvarnými 

technikami. Fotografie tedy není výsledkem, ale pouze prvním krokem v tvorbě. Do této kategorie se řadí 

například tvorba manipulované fotografie, ve které dochází ke kombinování technik (kresby, malby, 

grafiky atd.).  
113 Umělec se soustředí na tvorbu obrazu před zmáčknutím spouště. Po pořízení snímku dochází 

k úpravám maximálně v postprodukci. Jinak není do obrazu už nijak zasahováno.  
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 4.2.1.1 Výtvarný námět č. 1 

Téma: Mimikry 

Motivační hra: 

 Hráči si sednou do kruhu a každý před sebe dostane list papíru a vybere si svou 

barvu fixu. Poté každý nakreslí hlavu. Pokud chtějí být hráči kreativní, mohou se 

zaměřit i na okolí kolem postav tvorů a během svého tahu na danou část papíru mohou 

přikreslit i jiné objekty, které mají vazbu k jimi kreslenému motivu (např. kreslím místo 

hlavy úl a kolem úlu poletují vzduchem včely). Rozhodně není žádoucí se držet reality a 

je na místě být odvážný, pak teprve z kresebných skupinových koláží vznikají opravdu 

humorné a originální díla, které by člověk běžně nevymyslel. Po dokončení kresby se 

papír přehne dozadu, aby nebyla kresba vidět. Přehnutý papír každý hráč pošle 

sousedovi, který sedí po jeho pravici. Pokračuje se s kresbou horní poloviny těla, dále 

dolní poloviny těla a končí se závěrečnou částí, ve které je oblast chodidla. Po 

dokončení poslední části opět papír pošleme svému sousedícímu hráči. Každý hráč 

rozbalí papír, který obdržel. Prohlédneme si vzniklé výsledky.  

Zadání:  

 Každý před sebe dostane xerokopii, kterou zhotovil/a lektor/ka pomocí kladení 

různorodých materiálů (např. bavlnka, pomačkaný alobal, svinutá potravinářská fólie 

apod.) na kopírovací plošinu a jejich následným oskenováním a upravením do 

černobílých tónů v grafickém editoru. Zároveň může vylepšit obraz manipulací s jasem 

a kontrastem. Žáci se zadívají do tohoto obrazu. Mohou si ho otočit o libovolný úhel. 

Nejprve se prostřednictvím pozorování snaží ve změti čar a obrazců odhalit výjev, který 

jim nabídne jejich vlastní já (představí si, že jsou objevitelé v tomto světě čar a tvarů a 

snaží se odhalit objekty, které jsou maskovány ochranným zbarvením a maskováním). 

V této části je vhodné dětem připomenout motivační hry, kdy nám ze skupinové kresby 

vzešly kresby tvorů, které měly od toho, co nacházíme ve skutečném světě velmi 

daleko. Snažíme se tím motivovat děti k podobně odvážným krokům. Pak už jsou žáci 

připraveni si vzít kresebný nástroj (bílá a tmavě hnědá rudka) a pomalu jemnými a 

drobnými zásahy dokreslovat svou představu do papíru, aby ji byli schopni spatřit i 

ostatní pozorovatelé. Je však nutné pamatovat na to, že jsou v tomto světě v roli 

predátorů a že by mohli velmi snadno jimi zobrazovaný objekt vystrašit ukvapeným 
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zásahem. Mohlo by tedy dojít k tomu, že by se původně viditelné objekty mohly 

nadobro ztratit pod vrstvami stop kresebného nástroje.   

    

   Obr. 71 Mnou vytvořená xerokopie (čistá, bez kresebných zásahů) 

Reflexe: 

 Po dokončení práce jednotlivé výtvory vystavíme na stůl a necháme žáky si 

všechna díla detailně prohlédnout. Zajisté se vyvolá horlivá diskuze nad tím, co kdo 

v tajemném světě čar a tvarů našel. Autoři ke svým dílům krátce pohovoří (co je to, co 

je vedlo k zobrazení tohoto motivu, nechat autory vymyslet pojmenování jejich díla). 

Nakonec jim lektor ukáže reprodukce děl surrealistických tvůrců například automatické 

kresby André Massona (Obr. 72) či obraz Ranní hvězda od Joana Miró (Obr. 73) a zeptá 

se, zda vidí podobnost mezi tím, co dnes vytvářeli oni a mezi díly těchto tvůrců a 

případně v čem konkrétně vidí spojitost.  
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Obr. 72 André Masson: Automatická kresba (1924) Obr. 73 Joan Miró: Ranní hvězda (1940) 

 4.2.1.2 Výtvarný námět č. 2 

Téma: Zmrazeni v čase 

Motivační hra:  

 Tentokrát se jedná o pohybovou hru. Každé z dětí si vylosuje činnost, kterou má 

bez přestání vykonávat, dokud se neřekne slovo STOP. Na lístcích budou rozkazy typu 

„Skákej!“ či „Házej si s gumou!“. Dále zde budou také rozkazy na práci s mimikou 

(např. „Škleb se jako kdybys právě snědl nejkyselejší citrón na světě!“, „Zajíkej se při 

záchvatu smíchu!“). V případě, že by u dětí převládl stud, je třeba jim ukázat příklady 

umělců věnujících se podobným činnostem (Obr. 74, 75). Tím ukážeme, že i někdo jiný 

je schopen zkoumat podobné aktivity a dále to, že není nutné se chovat seriózně.  

  

Obr. 74 Vito Acconci: Krok (1970)  Obr. 75 Vito Acconci: Mýdlo a oči (1970) 

Zadání: 

 Z věcí v místnosti využijte cokoliv jako rekvizitu a vytvořte scénu, ve které vy 

budete nehybnými herci. Vše konstruujte na podlaze čelem ke štaflím. Dbejte na to, 

abyste opravdu budovali ze sebe a rekvizit obraz, jež bude splňovat následující pravidla: 

v obrazu bude popřena perspektiva nebo v něm budou popřeny gravitační zákony. 
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Vymyslete pohyb, jenž není v některé své fázi zastavitelný. Zinscenujte právě část této 

činnosti, kterou nelze zmrazit a prohlédnout si ji po delší čas. Vzpomeňte si přitom na 

naši počáteční hru. Nezapomeňte pracovat i s mimikou a gestikulací! Vydržte nehybně 

v určených pózách, dokud Vám fotograf ze štaflí nesdělí, že můžete vstát.  

Reflexe: 

Oproti předchozímu úkolu (VN1) je v tomto případě závěrečná diskuze nad dílem 

poněkud složitější, jelikož nebudeme držet v rukou výsledné produkty naší práce. 

Nicméně to nebrání tomu, aby si lektor sedl s dětmi do kruhu a neprobral s nimi pocity 

z tvorby. Zejména by se měl soustředit na shrnutí jevů, ke kterým se nám v každé 

fotografii povedlo dojít. Nejvhodnějším postupem by bylo promítnout dětem jimi 

vytvořené fotografie na PC či notebooku. Při absenci techniky budeme pracovat pouze 

s displejem fotoaparátu. Každopádně je velmi důležité, abychom si prohlédli každou z 

fotografií a pojmenovat cíle, kterých bylo či nebylo dodrženo. V této fázi by měl 

pedagog spíše směrovat žáky k výběru vhodných pojmů, avšak žáci by již o své práci 

měli mluvit souvisle sami. Nakonec by bylo vhodné žáky seznámit s inspiračními 

zdroji, nechat je opět projevit u děl těchto autorit svůj názor a postřehy týkající se shod 

či rozdílů ve vztahu k fotografiím vzniklým během hodiny. Lektor by neměl opomenout 

seznámení žáků s manipulacemi v novinářské fotografii. V opozici ke kontroverzním 

snímkům Alexandera Gardnera (Obr. 80, 81) by měl dětem promítnout korektní 

reportážní fotografii českého fotografa Josefa Koudelky (více viz s. 72). 

  

Obr. 76 Jeff Wall: Milk (1984)  Obr. 77 Gregory Crewdson: Untitled 

(Overturned bus) (2001-2002) 
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Obr. 78 Miro Švolík: Keď som vyrástol (1986) 

  

Obr. 79 Alexander Gardner: Sharpshooter´s Last Sleep Obr. 80 Alexander Gardner: Home of Rebel Sharpshooter 

(1863) 

    

   Obr. 81 Josef Koudelka: Václavské náměstí 21. 8. 1968 

4.2.2 Výukový (vzdělávací) cíl a záměr 

4.2.2.1 Výtvarný námět č. 1 

Cíl a záměr VN1: 

1) Cvičit spontaneitu a rozvázání obrazotvornosti 

2) Vyzkoušet si práci s volnými asociacemi 

3) Vytvořit v obrazu nelogické vztahy  
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4) Odpoutat mysl od stresu a paniky z čistého papíru 

5) Seznámit žáky s díly vybraných surrealistických a dadaistických tvůrců a 

seznámit je se základní charakteristikou jejich tvorby 

4.2.2.2 Výtvarný námět č. 2 

Cíl a záměr VN2: 

1) Popřít ve výsledné fotografii perspektivu 

2) Vytvořit fotografii vymykající se zákonům gravitace 

3) Vyfotografovat nainstalovanou iluzi pohybu, jehož děj v určité části nelze 

zastavit (zobrazit právě tento mžik) 

4) Nebát se uvolnit a oprostit se od zajetých schémat, co dělat a jak se tvářit na 

fotografii 

5) Uvědomit si jednu z vlastností fotografie, a to možnost inscenace snímaného 

obrazu (lze využít pro umělecké, ale také i pro manipulativní účely) 

6) Seznámit žáky s pracemi vybraných fotografických tvůrců a nechat je vyjádřit 

své postoje k nim 

7) Cvičit mediální gramotnost 

4.2.3 Klíčová slova 

4.2.3.1 Výtvarný námět č. 1 

Klíčová slova: fotografie, imaginace, surrealismus, linie, plocha, světlo, stín, fantazie 

4.2.3.2 Výtvarný námět č. 2 

Klíčová slova: inscenovaná fotografie, živý obraz, pohyb, perspektiva, gravitace, 

scenérie, mediální gramotnost 

4.2.4 Organizační forma vyučovací jednotky 

Náměty byly realizovány v únoru roku 2018 se skupinou dětí (10-15 let) 

navštěvujících kroužek Malování II. v Domě dětí a mládeže Praha 12-Monet, jehož 

vedoucí je Mgr. Anna Engelmannová.   

Specifikem neformálních vzdělávacích institucí je, že v kroužcích či táborech 

jsou sdružovány děti rozličných věkových skupin. Věkový rozdíl byl značný i u dětí, se 

kterými jsem pracovala. Řada z nich stojí dle E. H. Eriksona před důležitým vývojovým 



69 

 

úkolem dospívání, a to hledáním své identity a nacházením své role ve společnosti.114 

Zvláště při VN2 je třeba s dětmi pracovat citlivě a očekávat, že mnohdy v nich 

převládne stud a v extrémním případě se může stát, že budou úkol odmítat. Celá akce by 

však mohla mít i opačný dopad, a to, že se sociální vztahy mezi jednotlivými 

návštěvníky kurzu prohloubí a kolektiv se stmelí i přes rozdílný věk a rozdílné 

problémy, které k danému věku patří. 

Časová dotace by měla odpovídat dvěma dvouhodinovým vyučovacím hodinám 

(2 x 90 minut).  

4.2.5 Pomůcky a materiály 

4.2.5.1 Výtvarný námět č. 1 

Pomůcky a materiály pro VN1: 

 Pedagogem předem vytvořená xerokopie v minimálním počtu jako je dětí ve 

třídě 

 Bílá rudka či mastný pastel 

 Tmavě hnědá rudka či mastný pastel 

 Kancelářské papíry 

 Tužky, pastelky 

 Reprodukce děl André Massona a Joana Miró (Obr. 72, 73, s. 65) 

4.2.5.2 Výtvarný námět č. 2 

Pomůcky a materiály pro VN2:  

 Lístečky s aktivitami pro losování před zahájením motivační hry 

 Vytištěné reprodukce děl Vita Acconciho (Obr. 74, 75, s. 65), Miro Švolíka 

(Obr. 78, s. 67), Gregory Crewdsona (Obr. 77, s. 67), Jeffa Walla (Obr. 76, s. 

67), Josefa Koudelky (Obr. 81, s. 68) a Alexandera Gardnera (Obr. 79, 80, s. 67) 

 Vybavení třídy (gumy, štětce pastelky, židle, stoly atd.) 

 Kartóny pro případné vyhotovení rekvizit, které se nenacházejí v prostoru třídy 

(např. křídla) 

 Nůžky 

 Temperové barvy 

                                                 
114 srov. LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. 2., aktualiz. vyd. Praha: 

Grada, 2006. Psyché (Grada), s. 238-251.  
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 Barevné papíry 

 Štafle 

 Digitální fotoaparát 

 Stativ 

4.2.6 Vazba na Rámcový vzdělávací program pro základní školy 

Očekávané výstupy, průřezová témata a klíčové kompetence stanovené RVP 

jsou níže uváděny šipkou a kurzívou115.  

4.2.6.1 Výtvarný námět č. 1 

VN1 a očekávané výstupy z něj: 

Žáci cvičí motivační hrou a následnou prací na xerokopii svou obrazotvornost. 

Dle základních principů surrealismu se snaží dojít k osvobození své mysli a pracovat s 

volnými asociacemi, které jim nabízí jejich podvědomí. Ve své práci mohou dojít až k 

oproštění věcí od jejich obvyklých vztahů a následné položení obrazců do vztahů zcela 

nových a neočekávaných.  

 „Žák užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností, 

zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a 

fantazie“ 

Žáci se po dokončení jejich prací seznámí s prací surrealistů i dadaistů. Budou 

mít za úkol pojmenovat, v čem se domnívají, že si jejich práce stvořené v průběhu 

hodiny (xerokopie i skupinové skládačky z motivační hry) mohou být podobny s díly 

slavných tvůrců.  

 „Žák porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně 

obrazného vyjádření; vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, 

společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů“ 

 „Žák ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně 

vytvořených vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá vhodnou 

formu pro jejich prezentaci“ 

Klíčové kompetence u VN1: 

 kompetence k učení  

                                                 
115 Vždy citováno z: Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Národní ústav pro 

vzdělávání [online]. [cit. 2018-03-13]. Dostupné z: http://www.nuv.cz/uploads/RVP_ZV_2017.pdf, s. 10-

14, 82-84, 87-92, 126-141. 
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a) „žák se učí samostatně pozorovat, experimentovat, učí se získané 

výsledky porovnávat a cvičí se v kritickém posuzování svého díla a zkouší 

si vyvozovat závěry pro využití v budoucnosti“ 

 kompetence k řešení  

a) „žák se učí ověřovat prakticky správnost řešení problémů a osvědčené 

postupy se učí aplikovat při řešení obdobných nebo nových 

problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů“ 

 kompetence komunikativní 

a) „žák se učí naslouchat promluvám druhých lidí, snaží se jim porozumět a 

vhodně na ně reagovat, snaží se účinně zapojovat do diskuse, učí se 

obhajovat svůj názor a vhodně argumentovat“ 

 kompetence sociální a personální 

a) „žák přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe 

potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, 

oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá 

poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají“ 

 kompetence občanské 

a) „žák se učí k respektu, ochraně a ocenění kulturního a historického 

dědictví, učí se projevovat pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro 

kulturu a tvořivost“  

 kompetence pracovní 

a) „žák se učí používat bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, 

dodržovat vymezená pravidla, plnit povinnosti a závazky, adaptovat se 

na změněné nebo nové pracovní podmínky“ 

Průřezová témata ve VN1: 

Ve vazbě na VN1 je rozvíjena zaprvé tzv. „osobnostní a sociální výchova“.  Při 

zadaných úkolech se rozvíjí smyslové vnímání a kreativita (pružnost nápadů, originalita, 

schopnost vidět věci jinak, citlivost, schopnost dotahovat nápady do reality).  

Zadruhé se v této hodině aktivity zlehka dotýkají průřezového tématu tzv. 

„výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech“. Děti se seznamují se 
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základní charakteristikou dvou evropských avantgardních směrů – surrealismu a 

dadaismu. Při tom se prohlubuje jejich porozumění evropským kulturním kořenům.116 

4.2.6.2. Výtvarný námět č. 2 

 VN2 a očekávané výstupy z něj: 

 Žáci mají za úkol dle své fantazie vymyslet scény, do kterých poskládají sebe, 

své spolužáky a rekvizity. Tvorba obrazů by měla naplnit alespoň některá z předem 

vyřčených pravidel zadání. Všichni účastníci budou vycházet ze zkušeností získaných 

během motivační pohybové hry, kdy jim budou rozdány lektorem sepsané lístečky s 

činností. Neznamená to však, že musí nutně inscenovat vylosovanou činnost. Nicméně 

mohou se jimi nechat inspirovat a vyhrát si kreativně se zbylou tvorbou fotografované 

scény.  

 „Žák užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností, 

zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a 

fantazie“ 

Žáci sice nedostanou do rukou sami fotoaparát (fotografovat z bezpečnostních 

důvodů bude lektor, který bude stát na štaflích), ale budou mít za úkol cvičit své 

fotografické myšlení. Budou se učit inscenovat fotografii. Zároveň se při této činnosti 

dozví od lektora o možné dekonstrukci současné dokumentární fotografie. 

 „Žák užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích; 

k tvorbě užívá některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a 

digitálních médiích – počítačová grafika, fotografie, video, animace“ 

Žáci se po dokončení činnosti shromáždí nad lektorem vytištěnými fotografiemi, 

které využívají princip inscenavaného fotografického obrazu. Mezi fotografiemi se budou 

nacházet fotografie umělecké (Miro Švolík (Obr. 78, s. 67), Gregory Crewdson (Obr. 77, 

s. 66) či Jeff Wall (Obr. 76, s. 66), ale také fotografie dokumentární pořízené 

reportážními fotografy (kontroverzní aranžovaná fotografie Alexandera Gardnera (Obr. 

79, 80, s. 67) z americké občanské války117 a proti tomu slavné momentky Josefa 

Koudelky (Obr. 81, s. 67).  Necháme vyjádřit žáky k fotografiím své postoje a soudy. 

                                                 
116 srov. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Národní ústav pro vzdělávání [online]. 

[cit. 2018-03-13]. Dostupné z: http://www.nuv.cz/uploads/RVP_ZV_2017.pdf, 126-141. 
117 Fotograf se při pořizování snímku dopustil neetického aranžování mrtvého těla vojáka i s jeho zbraní 

na jiné místo, než na kterém byl zabitý ostrostřelec nalezen. Alexander Calder tak činil pro větší 
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 „Žák porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně 

obrazného vyjádření; vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, 

společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů“ 

Nakonec budou mít žáci za úkol pojmenovat vizuální prvky, kterých se jim v 

jejich pořízených fotografiích povedlo vytvořit (jednotlivých i skupinových – dle jejich 

výběru). Sami tím zhodnotí, jak byl úkol pro ně složitý a jak jsou se svým výsledkem 

spokojeni. Lektor ocení jednotlivé dosažené kvality v pracích žáků. Zároveň by se mělo 

povést zhodnotit i průběh práce samotné a žáci by měli vyjádřit, jak fungovala či naopak 

nefungovala kooperace v jejich skupině, pokud si nevybrali práci samostatnou. 

 „Žák ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně 

vytvořených vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá vhodnou 

formu pro jejich prezentaci“ 

Klíčové kompetence u VN2: 

 kompetence k učení  

a) „žák se učí samostatně pozorovat, experimentovat, učí se získané 

výsledky porovnávat a cvičí se v kritickém posuzování svého díla a zkouší 

si vyvozovat závěry pro využití v budoucnosti“ 

 kompetence k řešení problémů  

a) „žák se učí ověřovat prakticky správnost řešení problémů a osvědčené 

postupy se učí aplikovat při řešení obdobných nebo nových 

problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů“ 

 kompetence komunikativní  

a) „žák se učí naslouchat promluvám druhých lidí, snaží se jim porozumět a 

vhodně na ně reagovat, snaží se účinně zapojovat do diskuse, učí se 

obhajovat svůj názor a vhodně argumentovat“ 

b) „žák se učí využívat získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů 

potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními 

lidmi“ 

 kompetence sociální a personální 

a) „žák se učí účinně spolupracovat ve skupině, podílet se společně s 

pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo 

                                                                                                                                               
dramatizaci obrazu. srov. LÁBOVÁ, Alena a Filip LÁB. Soumrak fotožurnalismu?: manipulace 

fotografií v digitální éře. Praha: Karolinum, 2009, s. 38, 39. 
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přijetí nové role v pracovní činnosti se učí pozitivně ovlivňovat kvalitu 

společné práce“ 

b) „žák se podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě 

ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování 

dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o 

ni požádá“ 

c) „žák přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe 

potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, 

oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá 

poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají“ 

 kompetence občanské 

a) „žák se učí respektu přesvědčení druhých lidí, vážit si jejich vnitřních 

hodnot, učí se být schopen vcítit se do situací ostatních lidí“ 

b) „žák se učí chápat základní principy, na nichž spočívají zákony a 

společenské normy, je si vědom svých práv a povinností v DDM i mimo 

DDM“ 

c) „žák se učí k respektu, ochraně a ocenění kulturního a historického 

dědictví, učí se projevovat pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro 

kulturu a tvořivost“  

 kompetence pracovní 

a) „žák se učí používat bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, 

dodržovat vymezená pravidla, plnit povinnosti a závazky, adaptovat se 

na změněné nebo nové pracovní podmínky“ 

Průřezová témata ve VN2: 

Ve vazbě na VN2 je rozvíjena zaprvé tzv. „osobnostní a sociální výchova“.  Je 

rozvíjeno smyslové vnímání a kreativita stejně jako u VN1. Oproti VN1 je více cvičena 

schopnost komunikace, a to především ta neverbální. Zároveň se při tomto úkolu žák učí 

chápat umění jako prostředek komunikace (uvědomuje si mravní rozměry různých 

způsobů lidského chování). Při skupinové práci dochází k tréninku sociálních dovedností 

pro kooperaci (jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a 

organizování práce skupiny).  Nakonec dochází k morálnímu rozvoji žáků. Žáci si při 

závěrečné diskuzi formují své hodnoty a postoje.  
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Dalším průřezovým tématem, jež se váže na VN2 je tzv. „mediální výchova“. 

Dochází k vnímání specifické „řeči“ znakových kódů, jež média užívají při novinářské 

fotografii.118 

4.3 REALIZACE VE VZDĚLÁVACÍM ZAŘÍZENÍ 

4.3.1 Výtvarný námět č. 1 

 Do kroužku Malování, který navštěvuje deset dětí, v den realizace dorazily děti 

čtyři. Jednalo se o tři dívky a jednoho chlapce. S dětmi jsem byla v učebně sama. Po 

prvotních seznamovacích frázích jsem přešla k motivační kreslící hře. Rozhodla jsem 

se, že by v rámci našeho úplně prvního kontaktu bylo vhodné, abych se do hry také 

zapojila. Myslela jsem si, že by to mohlo uvolnit atmosféru ve třídě. Bohužel před 

popisováním dalšího děje z lekce musím poznamenat, že děti po celou dobu vyučovací 

jednotky prakticky vůbec nemluvily. Na tento fakt jsem byla již předem jejich lektorkou 

upozorněna, avšak i přesto mne velmi šokovalo, když jsem musela zajít až tak daleko, 

že jsem děti pobízela k odpovědím pomocí posunků hlavy (odpovědi ano či ne) nebo 

zvednutí ruky na znamení. Ačkoliv jsem se již v dětských kolektivech setkala se 

studem, zamlklostí či se střetem s introvertními jedinci, se situacemi, jaké se odehrávaly 

v této vyučovací hodině, jsem ještě nikdy konfrontována nebyla. Důležité je také zmínit, 

že přítomné děti společně navštěvují tento kroužek minimálně čtyři měsíce, tudíž se 

nejedná o nově přihlášené účastníky v druhém školním pololetí. Na dotaz, zda tuto 

výtvarnou hru znají, se mi po dlouhém tichu dostalo odpovědi v podobě záporu 

vyjádřeným kroucením hlav. Po dohrání hry jsme si prohlédli výsledky. Snažila jsem se 

jich ptát na to, zda je hra zaujala, a které obrázky jim připadají nejvíc humorné. Bohužel 

se mi nedostalo v tomto případě žádné odpovědi. Plynule jsem tedy přešla na aktivitu 

se xerokopií.  

 Každému jsem rozdala po jednom kuse a seznámila je s pokyny k práci. 

Odkázala jsem je na výsledky naší výtvarné hry (Obr. 82) a snažila se je tím 

namotivovat k zobrazování nevšedních obrazů, s nimiž se nemůžeme setkat v reálném 

světě.  Děti otáčely kopie různými směry a dlouhou dobu se upřeně dívaly do čar 

vyskytujících se na papíře (Obr. 71, s. 64). Mezitím jsem jim sdělila, že sice nechci 

ovlivňovat jejich volné představy, ale kdyby s tímto typem práce měl někdo z nich 

problém, tak ať mě osloví či na sebe upozorní zvednutou rukou, a já jim poskytnu 

                                                 
118 srov. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Národní ústav pro vzdělávání [online]. 

[cit. 2018-03-13]. Dostupné z: http://www.nuv.cz/uploads/RVP_ZV_2017.pdf, 126-141. 
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patřičnou pomoc. Nikdo nic neřekl a ani se nezvedla žádná ruka. S potěšením jsem 

shledala, že první z odvážlivců si berou do ruky rudku a začínají kreslit. Po čase, když 

už bylo možné spatřit v kopiích zásahy, jsem žáky obešla a individuálně jsem se jich 

dotazovala, co v tomto světě čar objevili za výjevy. Naštěstí se mi konečně dostávalo 

odpovědí, které sice byly nejisté, tiché a strohé, ale konečně mezi mnou a jednotlivými 

žáky docházelo k interakci. U jedné z dívek (Sabina) jsem začala pozorovat, že jí práce 

tohoto typu činí značné potíže. Když jsem se jí optala, jak se jí na jejím díle pracuje a 

zda jí tento postup vyhovuje, zamručela a vyhýbavě mi sdělila, že prý fajn. Nicméně 

v průběhu hodiny se její práce nikam neposouvala, tak jsem za ní přišla s novou kopií a 

otázkou, zda chce s prací pomoc. Dívka odvětila, že teda asi ano. Zjistila jsem, že má 

velké problémy s obrazotvorností a část obrázku jsem nakreslila za ní v domnění, že 

pouze nechápe pracovní postup, se kterým možná doposud nesetkala. Mnou rozkreslený 

obraz nakonec úspěšně dokreslila podle svého (Obr. 84-08). Ke konci hodiny jsme se se 

Sabinou shodli na názoru, že každý nemusí mít bujaře rozvinutou představivost, ale i 

tak může být kvalitním tvůrcem a disponovat jinými schopnostmi (např. analytickými). 

Někteří z žáků si vzali pro vypracování další kopie.  

 Lekci jsem ukončila vytvořením výstavy žákovských prací. Děti se shromáždily 

před kopiemi, ke kterým jsem přidala reprodukce děl André Massona a Joana Miró 

(Obr. 72, 73, s. 65). Nejprve jsem se snažila vyvolat diskuzi nad tím, co v autorských 

počinech vidí. K dílům svých spolužáků se vyjadřovat nijak nechtěly a mlčely i přes má 

pobídnutí. Na otázku, jak by pojmenovaly obraz Joana Miró, chlapec (David) 

odpověděl: „Hmyzí svět“. Na to jsem jim prozradila pravý název - „Ranní hvězda“. 

Posléze jsem je vyzvala, aby ostatním prozradili názvy pro svá díla, dle kterých se my v 

pozici diváků zorientujeme ve světě, který pomocí kresby stvořily. David (14 let): 

„Kentaur s postiženou zadní nohou (Obr. 83-01) a Japonská houbičková dívka se 

sochou Moai za zády (Obr. 84-06).“. Sabina (13 let): „Něco (Obr. 87-08).“.  Dominika 

(11 let): „Čarodějnice a její oběť (Obr. 83-02), Žralok (Obr. 83-04), Tvář (Obr. 84-

07).“. Alisa (11 let): „Žralok a vesmírná loď (Obr. 83-03), Rybka, nůžky, bota a hruška 

(Obr. 83-05), Souboj tvorů (Obr. 84-09).“. 
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Obr. 82 Výsledky motivační hry (David-oranžová barva, Sabina-červená barva, Dominika-černá barva, Alisa-žlutá 

barva, já-zelená barva) 

 

Obr. 83 Výsledky „Mimikry“ 1/2 

 

 Obr. 84 Výsledky „Mimikry“ 2/2 
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4.3.2 Výtvarný námět č. 2 

Tento výtvarný úkol byl s mým velkým překvapením realizován v příjemnější 

atmosféře než VN1. Dětí nepřibylo ani neubylo. Jen místo jedenáctileté Alisy přišel její 

starší bratr Matvey. Změnou oproti předchozímu týdnu bylo, že mi tentokrát 

vypomáhala Mgr. Anna Engelmannová, která je oficiální vedoucí tohoto kroužku. Byla 

zde přítomna především proto, aby mi pomohla děti korigovat v momentě, kdy je budu 

ze štaflí fotografovat.  

Lekci jsem opět zahájila krátkou motivační hrou, která měla tentokrát pohybovou 

podobu. Každé z dětí si vylosovalo lístek, na kterém byl popsán pohyb, který mají 

nepřetržitě od počátku hry vykonávat. Dle mých očekávání došlo k vyhýbavým 

reakcím, které vypovídaly o nervozitě dětí. Na podobnou reakci jsem byla připravena a 

přichystala jsem si obrazové ukázky konceptuálních umělců, kteří využívali jako 

pracovní nástroj své vlastní tělo (viz Obr. 74, 75, s. 65). S odkazem na ně jsem jim 

vysvětlila, že i práce s tělem může být uměleckou činností. Reakcí na fotografie body 

art akcí Vita Acconciho byl smích. V ten moment byly děti připraveny na hru, jelikož se 

jejich pocit trapnosti zmírnil. Zároveň jsem se opět rozhodla do hry přidat a ukázat jim 

tím, že i mě uvidí v neseriózní roli a nebudou ve stydné situaci samy. Po hře jsem 

poukázala na typy pohybu, který jsme vykonávaly a který nelze v určité části kvůli 

gravitaci zastavit. Dále jsem jim krátce představila inscenovanou fotografii. Jako 

vizuální příklady jsem použila fotografie Miro Švolíka, Gregory Crewdsona a Jeffa 

Walla (viz Obr. 76, 77, s. 66; Obr. 78, s. 67). U každé z fotografií jsme si řekli, jak 

dochází k porušení fyzikálních pravidel či k popření perspektivy. U snímku Crewdsona 

jsem dětem vysvětlila, že se nejedná o pozastavený film či seriál (jak si samy myslely), 

ale že jde pouze o jeden fotografický snímek, jehož náklady na pořízení se pohybují ve 

stejné finanční výši jako u filmových scén.  

Po tomto úvodu dostaly děti pokyn vymyslet svou inscenovanou fotografie. Mohly 

pracovat ve dvojicích, avšak každý z nich si vybral samostatnou práci. Jelikož jsem byla 

po minulé zkušenosti (viz realizace VN1) obeznámena s tím, že děti z této skupiny mají 

problémy v komunikaci, rozhodla jsem každému z nich dát za úkol jednoduchou kresbu 

skici, abych věděla, co bude nutné připravit za rekvizity. Rekvizity si děti připravovaly 

z barevných papírů. Dále jsme použili na některé snímky větve, stužky a látky.   
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Po nachystání všech rekvizit jsme začali tvořit na podlaze obrazy, v nichž 

vystupovali jednotliví žáci. V této části mi pomáhala Mgr. Engelmannová. Já jsem stála 

na štaflích a říkala instrukce, kam se mají rekvizity či fotografovaný žák posunout, aby 

se celý obraz vešel do snímku a Mgr. Engelmannová pomáhala dětem tyto pokyny 

splnit.  

Na konci lekce jsem dětem ukázala na monitoru fotoaparátu snímky, které byly 

pořízeny (Obr. 84, 85, 86, 87). Dále jsme si na fotografiích ukázaly, v kterých bodech 

zadaný úkol splnily a děti byly pochváleny. Před ukončením lekce jsem jim řekla pár 

vět o inscenované reportážní fotografii a ukázaly jsme si opět pár positivních a 

negativních případů (viz Obr. 79, 80, 81, s. 67). Nakonec byli žáci krátce poučeni, o 

možném upravování reality (o instalování obrazu ve skutečném světě a o digitálních 

úpravách v grafických editorech) a publikování těchto snímků v médiích.   

 

Obr. 84 Dominika (11 let) 
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Obr. 85 Sabina (13 let) 

 

Obr. 86 Matvey (15) 
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Obr. 87 David (14 let) 

4.4 Závěrečná evaluace 

Po zhlédnutí výtvarných výstupů z lekcí jsem s výsledky spokojena. Myslím si, 

že přes potíže způsobené nedostatečnou komunikativností ze strany dětí se nám 

nakonec podařilo dosáhnout předem stanovených cílů. VN1 byl naplánován s větším 

podílem komunikačních částí, což dle mého názoru způsobilo mé zklamání 

z průběhu hodiny, která probíhala velmi křečovitě a v napnuté atmosféře. 

Hodnocení prací probíhalo individuální formou v průběhu každé lekce. Co mi 

v obou lekcích (VN1 i VN2) chybělo, bylo závěrečné hodnocení lekce a prací, které 

jsem zvyklá dělat prostřednictvím skupinové diskuze či autorskou prezentací a 

sebehodnocením. Proběhla sice skupinová prohlídka prací, ale k diskuzi jsme se 

bohužel přes blok v komunikaci se mnou i s jejich obvyklou pedagožkou nedostali. 

Kdybych pracovala se skupinou dětí, které by byly výřečnější, myslím si, že by si 

samy děti odnesly z lekcí více poznatků. V tomto případě se domnívám, že to pro ně 

byla vítaná změna v běžném programu a nadchla je především náplň druhé lekce. 
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Důvodem dle mého názoru bylo, že se pracovalo s technikou a oni si nedokázali 

předem představit, jak výsledná fotografie bude vypadat. Ponaučením pro mne do 

příště je, že zejména při aktivitách, ve kterých je řeč o podvědomí a vnitřních 

světech, je vhodné pracovat se skupinou žáků, se kterými se setkáváme pravidelně. 

Naopak u tvorby fotografické jsem byla překvapena ochotou a nízkým studem při 

vykonávání aktivity, při které je nutné, aby se z každého dítěte stal fotografický 

objekt. Evidentně se děti bály více odhalovat svůj svět myšlenek a představ než 

svou vlastní tvář. 

5   Závěr 

Teoretická část bakalářské práce v každé podkapitole odkrývá vztahy mezi 

světem fotografie a uměleckou oblastí volného umění. V každé z podkapitol by 

mohl být definován jeden ze dvou modelů vztahu malby a fotografie, které popisuji 

v didaktické části. Jeden z těchto modelů lze aplikovat i na mou autorskou část. Je to 

model, ve kterém vystupuje fotografie jako výchozí bod tvorby (viz VN1). 

Domnívám se, že z každého vztahu, který jsem popsala v teoretické části, by mohl 

být vystavěn program, na němž by se žáci učili charakteristikám uměleckých směrů 

či přístupům k současnému umění. Hlavní doménou je zde sice fotografické 

médium, které je pro současnou generaci dětí velmi atraktivní podobně jako tvorba 

videí. Nicméně nevynechávám ani ostatní umělecké techniky. Myslím si, že výuka 

standardních témat, která je však dětem předávána v patřičných multimediálních 

konexích, poskytuje žákům rozhled a oni se při ní učí přemýšlet ve spojitostech, což 

je pro život v současném světě nezbytné. 

6   Seznam použitých zkratek 

Obr. - Obrázek 

DDM - Dům dětí a mládeže 

VN - Výtvarný námět 

RVP - Rámcový vzdělávací program  
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