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a vztah umění k realitě

Máme-li se zbývat reprezentací reality v umění 
a vztahem umění k realitě, je třeba zabývat se také
naší schopností realitu vnímat a vztahem mezi naším 
vnímáním a realitou. 

Člověk po celý svůj život sleduje svět kolem 
sebe. Mimoděk i cíleně jej zkoumá všemi svými 
smysly, ze všech úhlů, v klidu i pohybu. Nikdy 
není strnulým pozorovatelem jakéhosi filmu před fi
sebou, je jeho součástí. Koneckonců dostatek 
informací přicházejících z našich smyslů nám 
umožňuje i tak důležitou věc, jako je přežití. 
Informace sama o sobě však nemá žádnou cenu, 
není-li správně vyhodnocena, k čemuž může dojít
pouze na základě nějaké znalosti. Musíme vědět, co
vidíme, abychom mohli zjistit, co to znamená.

Možná by se na první pohled mohlo zdát, že vidění je 
veskrze jednoduchá záležitost, ale kdy jsme si opravdu 
jisti tím, co vidíme? Od prvního pohledu na předmět 
našeho zájmu k jeho skutečnému spatření proběhne 
celá řada korekcí a doplňujících pozorování, byť se
to celé může odehrát zcela automaticky a ve zlomku 
vteřiny. Výhoda dvou očí nám umožňuje vnímání
prostoru, důležitá je i možnost pohybu, kdy i nepatrná
změna úhlu pohledu může mít pro pochopení viděného 
klíčový význam, což je možné zase jen díky tomu, že 
své pozorování provádíme v čase, a nikoliv zmrazeni
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smysly nám mohou napovědět zrovna tak. Ale záleží 
jen na našem rozhodnutí, jak budeme v pozorování 
pečliví. Někdy nemusíme vidět téměř nic, ale bez obav
se můžeme spolehnout na to, že víme, co (ne)vidíme.
Jsme natolik obeznámeni s pozorovaným předmětem, 
že si do spatřeného tvaru doplníme vizuální informace, 
které jsme nabyli předchozími pozorováními (a zdaleka 
nejen těmi, důležitou roli hrají i informace, které k nám 
přišly jinou než vizuální cestou), a jsme přesvědčeni, že 
to skutečně vidíme, i když to ve skutečnosti není možné. 
Někdy naopak stále nejsme s to pochopit, co vidíme. 
Nevíme, co vidíme, a začneme vidět neexistující. „Díval
jsem se z okna, očekávaje tramvaj, a tu jsem uviděl 
skrz keře u plotu zářivě červené latě důvěrně známého 
nákladního auta; jen skvrny červené barvy, zářivě 
šarlatové. Jak jsem se tak díval, napadlo mě, že to, co
skutečně vidím, jsou mrtvé listy stromu; šarlatová barva
se rázem změnila v mdle čokoládovou. Tuto změnu jsem 
skutečně viděl, tak jako člověk vidí změny v divadle, 
změní-li se osvětlení. (…) Když jsem se pokusil vrátit listy 
na červenou barvu a začal jsem si představovat nákladní
vůz, zjistil jsem, že u listí přibylo červeně. (…) Šel jsem

j p

ven podívat se, jakou barvu listí skutečně má, a zjistil
jsem, že je jasně červenohnědé...“1

Vidění jako sběr informací je pouze prvním 
krokem, ale zásadním krokem je jejich interpretace. 
V extrémním hypotetickém příkladu má vše, co 
vidíme, nekonečně mnoho interpretací. My však 

1 Adams, G. K. In: Gombrich,
 E. H. Umění a iluze. Praha: Odeon, 

1985, s. 260.
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viděné dále ověřovat vybíráme vždy (nebo alespoň 
většinou) tu nejpravděpodobnější. (Můžeme zde
zmínit demonstrace Adalberta Amese ml., které 
se týkají vidění a interpretace perspektivy. Ames
v roce 1952 vybudoval několik prostorových modelů 
uzavřených do boxů, do nichž bylo možné podívat se 
kukátkem. Každý model – právě díky pohledu přes 
kukátko – vypadal jako židle. Při pohledu otevřenou 
horní stěnou boxu však vyšlo najevo, že jen jeden 
model má opravdu tvar židle. Druhý byl zakřivený 
kosý předmět, který nabýval tvaru židle pouze 
z úhlu pohledu kukátka. Třetí nebyl ani souvislý 
předmět, pouze zavěšené části v prostoru doplněné 
namalovaným tvarem na stěně boxu. 

„Iluze spočívá podle mého soudu v přesvědčení, že
existuje jenom jeden způsob interpretace vizuálního 
modelu, který máme před sebou (…). Jeden z faktů,
které Ames a jeho spolupracovníci chtějí názornými
pomůckami dokázat, je, jak říkají, že „percepce 
nejsou žádná odhalení To, co vidíme v kukátku,
neodhaluje přímo a ihned ,co tam je‘; ,co tam je‘
vlastně ani nemůžeme říci; můžeme jen hádat a náš 
dohad bude ovlivněn naším očekáváním.“2)22

Zjednodušeně můžeme říct, že rozhodujícím
bodem pro posuzování vnímání reality je poměr 
mezi tím, co vidíme, a tím, co víme. (A zřejmě by 
bylo poctivé napsat, že přesnější je, co si myslíme,
že vidíme, a co si myslíme, že víme.) Tento poměr 

2 Gombrich, E. H. Umění a iluze.
Praha: Odeon, 1985, s. 290–291.
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reality v umění, s tím rozdílem, že výrazně stoupá
počet činitelů. (A jsem přesvědčen, že to platí i pro 
nepředmětné umění, ačkoliv je třeba vnímat slova 
vidění a vědění v jejich širokých významech.) „Platí
zásada, že žádný člověk nevidí, jak věci jsou, když 
neví, jaké by měly být. Že je tato zásada pravdivá, je

ý j j y

patrné na akademické postavě nakreslené někým, 
kdo nezná stavbu, spojení kostí a anatomii, ve 
srovnání s někým, kdo tomu důkladně rozumí... oba 
vidí stejný svět, ale jinýma očima.“3

Nikdo umělce nenutil, aby „namaloval to, co 
vidí“. Takový nápad se zrodil až v období renesance.
Tento přístup k zobrazování reality se postupně 
prohluboval a radikalizoval, až dramaticky vyústil 
ve „vědecky přesné“ zachycení projekce na sítnici 
oka impresionistů. Měnil se přístup umělců spolu
s konvencemi. Měnilo se však lidské vidění samo
o sobě? 

Konzervativní realismus v malířství se počátkem 
19. století dostal do fáze, kdy se zdá, že není kam 
pokračovat. Dokonalost řemeslného provedení 
a naprostá tvarová přesnost a maximální 
propracovanost v detailech však paradoxně
vylučovala možnost něco takového opravdu ve 
skutečnosti spatřit. Ano, obraz splňoval zásadní
požadavek – vypadal jako příroda. Příroda, o které,
díky nabytým zkušenostem, víme, že takto vypadá, 
nikdy ji však takovou neuvidíme.  

3 Richardson, J. In: Gombrich, E. H. Umění 
a iluze. Praha: Odeon, 1985, s. 28.
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scéně stojí snaha jiných malířů podat dokonalou
zprávu o zobrazeném okamžiku a jeho atmosféře jiným 
způsobem. Snaha zobrazit scénu tak, aby bylo vidět, 
jak ji autor viděl. Doktrínu impresionistů předvídá 
v roce 1856 John Ruskin: „Vnímání pevného tvaru je 
zcela věcí zkušenosti. Vidíme pouze ploché barvy; a jen 
díky řadě pokusů přicházíme na to, že tmavá nebo
šedivá skvrna naznačuje tmavou stranu pevné hmoty 
anebo že mdlý odstín naznačuje, že předmět, na němž
se objevil, je vzdálený. Veškerá technická moc malířství 
závisí na našem opětném získání toho, co by se dalo 
nazvat nevinností oka; to znamená jakéhosi dětinského
vnímání plochých barevných skvrn jako takových, 
bez vědomí toho, co znamenají – tak jako by je viděl 
slepec, kdyby byl náhle obdařen zrakem. (...)“4

(A víme také, že velice podobné názory na vnímání 
měl již více než sto let před ním biskup Berkeley ve
svém pojednání New Th eory of VisionTh : „Svět, jak ho
vidíme, je konstrukcí, kterou každý z nás pomalu 
stavěl za dlouhá léta experimentování. Naše oči
se pouze podrobují stimulacím na sítnici a z toho
vyplývají takzvané ,barevné vjemy‘. Naše mysl pak 
tyto vjemy vetká do vnímání, do prvků našeho 
vědomého obrazu světa, který je založen na našich 
zkušenostech, na znalostech.“5)55

Obrazy, které vznikly díky této teorii, lze chápat 
jako vrchol realismu, kdy malíř není jaksi vyčleněn 
mimo přírodu jako absolutní pozorovatel, ale jako

4 Gombrich, E. H. Umění a iluze.
Praha: Odeon, 1985, s. 340.

5 Tamtéž, s. 341.
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a teď. Neměli bychom však přes to pominout fakt, že
myšlenka, na níž se tato teorie zakládala, byla ideou,
kterou nelze cele naplnit.

Jsme totiž schopni takového vidění docílit?
Jsme schopni nějak „vypnout“ dosažené vědomosti
a zkušenosti a pohledět na svět nevinným okem 
(abychom pak vědecky přesně zaznamenali na plátno 
projekci sejmutou z naší nevinné sítnice)? Je otázkou, 
lze-li brát přání impresionistů zcela doslova. Zřejmé 
však je, že nevinné oko je mýtus. Živý člověk nedokáže 

p p j

pouze registrovat (natož se schopností okamžitého 
přepnutí na zaznamenávání, které nezbytně vyžaduje 
zpětné hodnocení – nehovoříme zde o ničem 
takovém, jako je automatická kresba apod.) Vidění 
je reakcí celého organismu na obrazce světla, které 
stimulují naši sítnici. Navíc, máme-li hovořit v pravdě
o fyziognomii, je třeba brát v potaz relevantní 
výzkumy, které hovoří o tom, že sítnici nelze brát jako
orgán, který reaguje na individuální stimuly světla, tak 
jak tvrdil Berkeley, ale na jejich vzájemné vztahy.

Podívejme se také v této souvislosti na systém 
funkce fotografi ckých strojů, které měří intenzitu fi
světla. (Nakonec často vysvětlujeme naše, lidské
postupy pomocí postupů, které jsou vlastní strojům.) 
Jde o to, že přístroj na měření intenzity světla (nebo 
např. i teploty chromatičnosti světla) zkrátka neví,íí
co měří. Je obvykle zkalibrován tak, aby vždy to, 
co změří, odpovídalo (např. odrazu od) tzv. střední 
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sněhobílé, nebo černočerné. Je na nás, abychom
jakožto uživatelé přístroje byli s to interpretovat 
informaci, kterou jsme obdrželi, a díky tomu zajistit 
měřenému výsledku relevanci. My to provedeme, 
umíme-li stroj ovládat. 

To samé musíme provést my sami, máme-li 
porozumět tomu, co vidíme. Povšimněme si např. 
naší „automatické“ barevné korekce, dokonale
spolupracující se zásobárnou našich nabytých 
informací o barevnosti světa. Vezměme jako příklad
arch bílého kancelářského papíru. Víme, že je bílý. 
Dokonce je možno ho brát jako příklad čehosi bílého. 
Avšak kdy jej můžeme jako bílý skutečně vidět? tt
Pokusme se spolu s impresionisty vypnout naše
automatické korekce teploty chromatičnosti světla 
a spatřeme, že papír je ve světle žárovky zažloutlý 
a ve skutečnosti se na něm promítá veškeré barevné 
spektrum, jenom my ho stále vidíme jako bílý. 
Protože víme, že je bílý. Jenom naše stroje vybavené 
skutečně neutrálním viděním nám (s vědeckou
přesností) napoví, jakou barvu jeho povrch právě má.

Stroje skutečně neví, co měří, to je naše starost.
Ale kdo rozhodne, co „měříme“ my? Neustále
poměřujeme rozdíly a gradienty viděného a teprve
v naší mysli je „měřené“ podrobováno analýze
a je mu přiřazováno místo ve stupnicích typu jak 
důležité/nedůležité tak ié černé/bílé a všech ostatních é
barev a prostorových interpretací. 

6 Nemusí se pochopitelně vždy nut-
ně jednat o tzv. střední šedou, ale jde 
o to, že přístroj je vždy zkalibrován na
jednu předem definovanou hodnotu, fi
ke které měření vztahuje.
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a nenechat se ovlivňovat interpretacemi viděného,
které jsou první nasnadě. Tím, že se budeme učit
více vidět, možná uvidíme svět jinak než dřív.
I když něčeho, jako je „nevinné oko“, čisté, pasivní
registrace se nám docílit nepodaří.

Výrazným bodem v proměnách nahlížení na
reprezentaci reality v umění a dějinách umění vůbec
je vynález fotografi e. 19. srpna 1839 na francouzské fi
akademii ofi ciálně prezentuje Francois Arago fi
vynález fotografi e, jehož autorem je Louis Jacques fi
Mandé Daguerre. Dnes je však vynález fotografiefi
obvykle připisován jeho předchůdci a později
spolupracovníku Josephu Nicéphoru Niepcovi, 
jemuž se v roce 1826 daří na cínovou desku pokrytou 
asfaltem zachytit pohled oknem na dvůr. Je však 
nezbytné zmínit i britského badatele jménem 
William Henry Fox Talbot, který prakticky současně 
s Daguerrem učinil podobný objev, který si dal 
patentovat, a podrobně jej popsal ve zprávě vydané 
10. července 1841. (Máme-li totiž někoho v pravdě
považovat za otce analogové fotografi e, jak ji známe fi
dnes, pak je jím nikoliv Daguerre, ale právě Talbot, 
jelikož jeho vynález se na rozdíl od Daguerrova 
zakládal na procesu negativ-pozitiv, čímž učinil 
fotografi i technicky reprodukovatelnou.)fi 7

Objev fotografie vyvolal spoustu protichůdnýchfi
reakcí. Dá se říct, že ze strany umělců byly 
počáteční reakce až nadšené „nad senzačním

7 Vidíme, že je přinejmenším problema-
tické připisovat vynález fotografi e je-fi
dinému člověku, situace je samozřej-
mě složitější. Viz např. kapitola Tech-
nika fotogramu a specifikování pova-fifi
hy uměleckého média.
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na daguerrotypie s pohledem na Benátky pravil, 
že vypadají „jako by kouzelník zmenšil skutečnost,
aby se přenesla do kouzelné země“). Vše se mění 
s ambicemi fotografie na vstup na pole umění.fi
(A zřejmě jako první označil daguerrotypii za
nepochybné a skutečné umění londýnský Art-Union
v roce 1846 v reakci na kolorované daguerrotypie,
jejichž autorem byl Antoine Claudet.) Podle Aarona
Scharfa kritici zpočátku tuto snahu přijímali s jistou 
blahosklonností, avšak se vzrůstajícím sebevědomím
fotografi e dochází k jejímu odvržení jakožtofi
nebezpečí pro umění, kde by tento mechanický 
vetřelec mohl ovládnout veškeré obrazové 
vyjadřování.8

Vlivu fotografie se však zabránit nedalo. Všefi
se vyvíjelo tak rychle, že již v roce 1840 se velké
množství malířů miniatur stalo profesionálními 
fotografy, nejprve ještě souběžně s malováním, brzy 
však výlučně. Daguerrotypie představovala levnější 
alternativu k malovanému portrétu v miniatuře. 
(V roce 1841 dosahovala cena fotografickéhofi
portrétu cca 15 franků.) Krajinářská malba byla
zasažena až v druhé polovině čtyřicátých let 
devatenáctého století, kdy krajinářská fotografiefi
začala být více oblíbená v souvislosti s tím, že se
stala snáze proveditelnou. Dilema realismu v umění
konfrontovaného s obrazy vyráběnými stroji nastalo
v letech padesátých a šedesátých spolu s rozvinutím 

8 Scharf, A. Art and Photography.
Harmondsworth: Penguin Books,
1975, s. 14.
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můžeme vidět snahu některých fotografů různými 
technologickými postupy a triky docílit podobnosti
fotografie s malbou. Retuší, změkčováním kresby fi
objektivů apod. se snažili přiblížit vizuálním 
znakům malby a těmito formálními postupy se
pokoušeli ucházet o místo v oblasti umění, zatímco
někteří malíři naopak trpěli přílišnou přesností
svých maleb, protože se báli, že by až příliš mohly 
připomínat fotografi i. Ostatně již se objevují názory, fi
které fotografi i vítají z toho důvodu, že donutí fi
malířství k většímu posílení duchovnosti na úkor
prázdné formy, jako fotografi i osvobozující, ničícífi
mechanické, průměrné umění. 

Do čela odsuzujících reakcí se svým známým
textem staví Charles Baudelaire: „Krédem lidí
ze společnosti, zvláště z francouzské společnosti 
(a nemyslím, že by si někdo troufl  tvrdit opak) je fl
dnes pro výtvarné umění asi toto: ,Věřím v přírodu 
a jen v přírodu (mám k tomu své důvody). Věřím, že
umění je a může být jen věrnou reprodukcí přírody 
(…). A tak absolutním uměním by byl vynález, který 
by nám dovolil naprosto věrně zachytit přírodu.‘ Bůh 
mstitel vyslyšel přání davu. Daguerre se stal jeho 
mesiášem. A tu si dav řekl: ,Protože nám fotografiefi
zaručuje naprostou přesnost (oni tomu věří, ti 
šílenci!), je fotografi e uměním.‘ Celá společnost se fi
splašila a od té chvíle se zhlíží jako Narcis ve své
vlastní hrubé podobě na desce. Všech těch nových
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fanatismus.“9 (Baudelaire se i přes ostře odsuzující 
postoje k zálibě ve fotografii sám několikrát nechává fi
fotografovat Nadarem a touží po fotografickém fi
portrétu své matky. Roku 1865 jí píše: „Rád bych
měl tvůj portrét. Tato myšlenka se měl  zmocnila.
V Havru je jeden výborný fotograf. Bojím se však, že 
teď by to nebylo možné. Bylo by zapotřebí, abych byl 
přítomen. Ty se v tom nevyznáš a všichni fotografové, 
i ti vynikající, mají směšné manýry: za dobrý obraz
považují, když jsou všechny bradavice, vrásky, 
nedostatky, všechny nepodstatnosti v obličeji velmi 
viditelné, přehnaně zdůrazněné: čím je obraz tvrdší,
tím jsou spokojenější. Navíc bych chtěl, aby obličej
měl přinejmenším jeden nebo dva palce. Bohužel
pouze v Paříži dovedou udělat to, po čem toužím, 
to znamená věrný portrét, který však má mlhavost 
kresby. Nu, budem o tom přemýšlet, že?“)10

Podle Scharfa umělci zpočátku také přijímali
fotografi i s optimistickou vizí, že zaujme místo fi
poskoka umění. Docházelo ke snahám jasně
vymezit prostor, kam fotografie smí a kam už ne. fi
Nejjasněji o tom opět hovoří Baudelaire: „Jsem 
přesvědčen, že nevhodné využívání tohoto vynálezu, 
jako ostatně každého pokroku čistě materiálního,
přispělo k oslabení francouzského uměleckého
cítění, už beztak velmi vzácného (…). Stejně je na
první pohled zřejmé, že technický vynález, který 
podnikl vpád do umění, se stal jeho úhlavním

9  Baudelaire, Ch. Salón roku 1859,
„Moderní obecenstvo a fotografie“.fi
In: Úvahy o některých současnících.

g

Praha: Odeon, 1968, s. 382.
10 Dubois, P. L’Acte photographique et 

autres essais. Paris: Nathan, 1990.
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plnit, nikdo žádnou neplní (…). Bude-li fotografiifi
dovoleno, aby nahradila umění v některých jeho 
funkcích, brzy je vystrnadí úplně nebo je zkazí za
pomoci svého přirozeného spojence – hlouposti
davu. Je proto třeba, aby se vrátila ke svému 
skutečnému úkolu, jímž je sloužit vědě a umění, a to t
velmi pokorně sloužit jako knihtisk a písmo, které
literaturu nevytvořily ani nenahradily. Ať pohotově 
doplní alba cestovatele a vrátí jeho očím přesnost,
jež snad chybí jeho paměti, ať ozdobí pracovnu 
přírodovědce, zvětší mikroskopická zvířata a třeba
leckterými údaji potvrdí astronomovy hypotézy; 
ať je konečně pomocníkem, jakýmsi zápisníkem 
každého, kdo potřebuje při svém povolání absolutní 
přesnost; k tomu se hodí výborně. Ať uchrání před 
zapomenutím trosky na spadnutí, knihy, rytiny 
a rukopisy, které čas tak rychle ničí, vzácné věci,
jejichž tvar je pomíjivý a které si zasluhují, aby byly 
uchovány v archívech naší paměti, budeme jí děkovat 
a blahořečit jí. Ale bude-li jí dovoleno zasahovat do 
oblasti nehmotného a imaginárního, do oblasti, jež 
je cenná jen proto, že do ní člověk vkládá něco ze své 
duše, pak běda nám!“11

K fotografi i se nesmírně zajímavým způsobem fi
vyjadřoval také Eugene Delacroix. Není pochyb,
že jako zakládající člen Francouzské fotografické fi
společnosti a majitel fotografického studia mělfi
k fotografi i velmi blízko. Podle Scharfa však fi

11 Baudelaire, Ch. Salón roku 1859, 
„Moderní obecenstvo a fotografie“.fi
In: Úvahy o některých současnících.

g

Praha: Odeon, 1968, s. 384.
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nás připravila o jeho reakce na toto téma před 
r. 1847) říká, že fotografie je pouhým odrazem fi
reality, pouhou kopií a vlastně falsem, právě proto, 
že je tak přesná. Baudelaire mluví o možnosti 
využít fotografi i jako zápisník, Delacroix ji nazýváfi
slovníkem a nabádá malíře, aby v něm pečlivě četli,
jelikož fotografi e nás učí vidět, je zmocněna býtfi
překladatelem vedoucím nás hlouběji do tajů přírody. 
Ovšem fotografie nemá být předlohou, pak by obrazfi
byl jen další kopií kopie, ale referenčním bodem, 
umělec se nesmí stát strojem ovládaným jiným 
strojem, protože pravda může být někdy omylem,
a zatímco lidské oko koriguje viděné bez našeho 
vědomí, fotografi e nikoliv. A „nešťastné rozpory“fi
pak budou zkorigovány okem inteligentního umělce,
v malbě je to duše, která mluví k duši, nikoliv věda
k vědě. 

Povšimněme si zejména důležitého postřehu,
že fotografie nás učí vidět a naše oko neustále bezfi
našeho vědomí koriguje viděné, zatímco fotografiefi
nikoliv. A s příchodem fotografie se vynořilo fi
i zajímavé dilema malířů, zda je správné a zda mohou é
zobrazovat i to, co lidské oko na rozdíl od fotografiefi
nemůže zachytit. S vývojem fotografické technologie fi
(např. od roku 1870 bylo možné užít expoziční čas 
1/1000 vteřiny a od roku 1880 až 1/6000 vteřiny) 
těchto případů přibývalo. Připomeňme chronicky 
známou sekvenci fotografií koně v pohybu.fi
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lišily, tak nakonec i ti, kteří ji odmítali, nezůstali
jejího vlivu ušetřeni. Delacroix k tomu ostatně
hovořil jasně. Jako by jasným pojmenováním 
schopnosti fotografie fi vidět objektivně předznamenal t
(nenaplnitelnou) touhu impresionistů po čistém 
vidění a čistém záznamu projekce na sítnici oka.
„Původnost fotografie ve vztahu k malířství tkví tudíž fi
v její zásadní objektivitě. A tak se plným právem
skupině čoček, jež tvoří fotografi cké oko nahrazujícífi
lidský zrak, říká ,objektiv‘ . Poprvé se mezi výchozí 
objekt a jeho znázornění nestaví nic jiného než jiný 
objekt.“12

Těžko předpokládat, že by impresionisté objevující 
se v Paříži začátkem šedesátých let, vprostřed
konfl iktu mezi uměním a fotografifl í, nebyli tímtofi
zasaženi. Lze odhalit nepřímý vliv fotografie na fi
malbu impresionistů, ale jen zřídka je zřejmý vliv 
přímý, kdy by byla fotografi e použita jako předloha.fi
Nekompromisní naturalismus, o který impresionisté
usilovali, jejich oddanost malbě v přírodě, obrovský 
důraz na objektivní vidění a jejich touha zaznamenat 
pomíjivý charakter přirozeného světla a stínu,
to vše se rovnalo jistému druhu perceptuálního
extremismu, který se přímo vztahoval k fotografiifi
jako takové, ale nevyžadoval – spíše vylučoval – 
používání fotografi í jako přímých předloh. S největší fi
pravděpodobností bylo ovšem zrovna tak v jejich 
vlastním zájmu zkoumat práce soudobých fotografů.

12 Bazin, A. Ontologie fotografického fi
obrazu. In: Císař, K. (ed.).
Co je to fotografie?fifi  Praha: Herr-?
mann & synové, 2004, s. 23.
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jejíž název můžeme překládat jako Divocí, neboíí
přímo Šelmy. Jejich ignorování přírodních tvarů
v takové podobě, v jaké je bylo zvyklé zobrazovat 
tradiční malířství a používaní jasných barev
v napjatých kontrastech, se dělo i pod vlivem Gogha 
a Gaugina. Nešlo však pouze o zobrazování tvarů,
ale i o iluzi perspektivy. Henri Matisse, nejznámější 
Fauve, zpodobňoval svět jako plošné dekorativní
ornamentální obrazce, kde jevy skutečného světa 
jako by byly pouze něco navíc. Tvary věcí i iluze 
perspektivy v obraze byly stále přítomny, ale 
zredukované a zcela podřízené plošnosti obrazce.

Přesto však věci stále hrají na Matissových
obrazech svou roli. „...Matisse se ani na okamžik 
nevzdával vysoké kultivovanosti. V tom byla jeho síla, 
ale také jeho slabost, protože nedokázal ukázat z této 
slepé uličky cestu ven. Byla to slepá ulička, z níž bylo
možno se dostat až tehdy, když se umělci obeznámili
s Cézannovým příkladem a pečlivě ho studovali,
jak se stalo po mistrově smrti roku 1906, kdy byla
v Paříži uspořádána jeho velká retrospektivní
výstava.“13

Existuje způsob jak opustit plošnost obrazu,
přesto neopustit zobrazování věcí a zároveň se 
vyhnout napodobování přírody? Objevení Cézanna
zřejmě nejvíce ovlivnilo Pabla Picassa. Cézanne 
radil v jednom z dopisů mladému malíři, aby svět,
který chce zobrazit, redukoval do podoby válců, 

13 Gombrich, E. H. Příběh umění.
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tvarů. Picasso a jeho přátelé vzali jeho radu doslova.
Důležité však je, že již skutečně nešlo o napodobení
přírody, zobrazení věcí, tak jak se nám jeví před
očima, a zachycení prchavého okamžiku. Šlo 
p y j j p

o zpodobnění motivu tak, jak se nám jeví nikoliv 
před očima (se vším, co o něm víme), ale také 
nikoliv v očích (bez ohledu na to, co o něm víme), 
ale tak, jak jej vidíme zrakem své mysli, tedy 
jakoby za očima, zpodobnění konstruované jenom é
tím, co o něm víme, a pocity, které z něj máme, ze 
vzpomínek na pohyb, hmat a vidění. 

Tento přístup však předpokládal, že divák musí 
vědět, co je na obraze namalováno, respektive 
znát zobrazený předmět, aby se mohl účastnit (de)
konstrukce. Kubističtí malíři si tohoto faktu byli 
vědomi, a proto také na jejich obrazech nalézáme 
hudební nástroje, mísy s ovocem, lahve i lidské 
fi gury, dá se říct obecně známé motivy, kterými nás fi
dráždí a nutí ke hře hledat v jejich (de)konstrukcích
jejich prostorovou interpretaci, která je vždy znovu
popřena jejím protikladem na jiném místě obrazu. 

Rozsah vlivu fotografi e na kubismus se dá jenfi
těžko určit. Podle Scharfa je možné zjistit jisté 
podobnosti s efekty víceexpoziční fotografiefi
a chronofotografie u některých maleb Picassa, fi
Braqua a Juana Grise před rokem 1915. Jde 
především o průniky, vrstvení, současnou přítomnost
dvou předmětů v jednom místě apod. Těžko lze však 
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a cílené.
„Tím, že fotografie zničila barok, osvobodilafi

výtvarné umění od napodobovací posedlosti.
Malířství se totiž vlastně marně snažilo poskytnout 
nám iluzi. Tato iluze sice postačovala pro umění,
ale fotografi e a kinematografifi  e jsou objevy, jež fi
uspokojují posedlost po realismu s konečnou 
platností a svou samotnou podstatou. (…) Řešení

p j j p p

nebylo ve výsledku, nýbrž ve zrodu.“14

Již nikoliv napodobení přírody je touženým cílem 
umělců, ale vyjádření niterných pocitů pomocí všech
dostupných prostředků, bez ohledu na to, jak (stále 
ještě zobrazovaný) předmět vypadá. Tak jako se
impresionisté snažili zachytit vjem nevinného oka,
jak se snažili vidět bez vědění, expresionisté se snaží 
zachytit to, jak je jejich vjem transformován pocity. 
Nebylo to zachycení prchavého okamžiku světla před 
zraky malíře, ale snaha zachytit prchavý okamžik 
v malířově hlavě, nikoliv to, jak svět vidí jeho oči, ale 
jak je vidění ovlivňováno jeho mozkem, pocity a snad
i jeho srdcem.

Když Vincent van Gogh popisuje v jednom 
z dopisů způsob své práce, říká, že když maloval
portrét svého přítele, nejprve ho namaloval 
„správně“, napodobil jeho obraz na plátně. Teprve 
pak začal přidávat barvy, měnit pozadí, až docílil
výsledku, který sám přirovnává ke karikatuře. Neměl
však na mysli karikaturu z humoristického světa, 

14 Bazin, A. Ontologie fotografického fi
obrazu. In: Císař, K. (ed.). 
Co je to fotografie?fifi Praha: ?
Herrmann & synové, 2004, s. 23.
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s pochopením. Předsudek, jak má vypadat skutečné
umění, je velmi těžké překonat. Ale ještě větší
nepochopení a znepokojení, než bylo zkreslování
přírody, vyvolal u obecenstva zřetelný odklon 
expresionistů od krásy. Avšak snaha expresionistů 
nezavírat oči před žádnou součástí světa a života 
je nutila se těmito tématy zabývat. A to i proto, že 
jim byl blízký názor, že lpění na kráse a harmonii
v umění pramení z nedostatku upřímnosti.

Expresionistické hnutí se nejvíce rozvinulo 
v Německu a zajímavé je sledovat, jak se pod vlivem 
expresionismu ve fotografi i výrazně objeví témata fi
lidského utrpení a právě v Německu zdecimovaném
prohranou válkou a tvrdými reparacemi vznikají
fascinující fotografické záznamy podhoubí bídy fi
a utrpení, na kterém pak vyroste nacistická 
říše. A v manifestu skupiny Die Brücke němečtí
expresionisté také uznávají funkci fotografiefi
v obrazovém znázorňování ve velmi důležité
souvislosti s malířstvím: „Dnešní fotografie se ujímá fi
exaktního zobrazování. A malba tedy, osvobozená od
tohoto úkolu, získává svou tvůrčí svobodu projevu.“

„Doktrína expresionismu (…) byla-li správná,
pak podle ní to, co je v umění důležité, nespočívá 
v napodobování přírody, nýbrž ve vyjadřování pocitů
pomocí barev a linií, a je proto logické položit
si otázku, zda se umění nestane čistším, když se 
zavrhnou všechny náměty, a my se budeme spoléhat 
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sebral odvahu vystavit obraz bez jediného čitelného
předmětu, byl v Mnichově žijící ruský malíř Vasilij 
Kandinskij. Své přesvědčení o působení barev popsal 
v knize O duchovnu v umění. Zdůrazňoval účinky 
čisté barvy, kdy třeba jasně červená na nás může 
působit zrovna jako hlas trubky. Toto přesvědčení 
stálo za vystavením jeho prvních pokusů barevné 
hudby. Kandinskij skoncoval se zpodobněním a stal 
se průkopníkem tzv. abstraktního umění. 

Další průkopník abstraktního umění František 
Kupka se ve své knize Tvoření v umění výtvarném
domnívá, že snahy „malířů a sochařů o věrné 
zpodobení přírody dosáhly vrcholu s Daguerrem“, 
a ptá se, zda jsme vlastně díky barevné fotografii fi
a fi lmu nedospěli na sám konec vývojového procesufi 16.
Je to zcela zásadní otázka, zejména z toho hlediska,
můžeme-li fotografi i považovat za „zpodobení“ a jakéfi
vlastně byly snahy malířů a sochařů a jak se tyto 
snahy proměňují po Daguerrově vynálezu. Tento 
vynález totiž stále vyvolává otázku po motivacích
přírodu zpodobňujícího umělce. Proč se zabývat
malbou zpodobňující přírodu, když je možné ji
fotografovat, je možné chtít malbou zprostředkovat 
nějakou viditelnou informaci? V takovém případě
tou motivací může být zprostředkování malířova 
nitra divákovi, vybrané viditelné přenesenéé
a přeměněné přes fi ltr malířova oka, mozku, fi
ruky a štětce na plátno. Nakonec tedy stejně to

15 Gombrich, E. H. Příběh umění.
16 Kupka, F. La creation dans les arts

plastiques. In: Anděl, J. – Kosinská,
D. František Kupka: průkopník abs-
trakce, malíř kosmu. Bonn: VG Bil-
d-Kunst, 1997, s. 96—97.
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přes to fotografovatelné, přesněji řečeno fotografií fi
prostředkovatelné. A podaří-li se toto neviditelné
nějakým způsobem fotografi cky zachytit, je nutnéfi
nepřistupovat k takové fotografi i jako ke fi zpodobnění,íí
kterým tak jako tak není, stejně jako není koncem 
vývojového procesu, protože jako s každým dalším 
vynálezem se proměňují kritéria a podmínky,
stejně jako motivace užití konkrétní techniky či 
technologie.

Avšak v případě Kupky odmítajícího jakékoliv 
napodobování přírody je položení takové otázky zcela 
pochopitelné, neboť pak malíř pouze napodobující
přírodu (a potom je ale nutné vyjmout z přírody 
malířovo nitro, jako přírodu uvědomující si sebe 
samu) kráčí „bludnou cestou“, nicméně lze mu
přiznat upřímnost, pokud na takovouto cestu
vynakládá „veškerou sílu a inteligenci“17.

Kupka však fotografi i jako nástroj vědy obdivuje: fi
„I kdybychom neměli fotografii v lásce, musíme fi
před ní smeknout a uznat přesnost, jaké dosahuje 
ve vymezení obrysů a světelných hodnot. Obraz, 
který nám podává, je nejen koherentní, ale dokonce 
synchronní. Tento chladný mechanický prostředek 
může jako jediný koordinovat umístění v prostoru 
s umístěním v čase.“18 A předpokládá její využití 
stejně jako mikroskopu, teleskopu, rentgenu atd. 
Ostatně vždyť fotografi e pouze „zabrzdí“ v čase to, fi
co tyto přístroje umožňují vidět lidskému oku, ale

17 Tamtéž, s. 40.
18 Tamtéž, s. 83–84.
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nikoliv formální náměty. 
Obraz – malba v umění – tu přestal být pro to,

aby divákovi primárně zprostředkoval nějakou 
všeobecně platnou informaci, a už vůbec zde není 
proto, aby tvrdil, že takhle něco vypadá, nebo 
vytvářel iluzi. Picasso v rozhovoru s Brassaïem říká:
„Když se podíváte na to, co všechno můžete vyjádřit 
prostřednictvím fotografi e, zjistíte, co všechno již fi
nemůže zůstat předmětem malířské reprezentace. 
Proč by měl umělec nadále pojednávat o námětech, 
které lze zpracovat s takovou přesností objektivem
fotoaparátu? Bylo by to absurdní, není-liž pravda?
Fotografi e se objevila právě včas, aby fi osvobodila
malířství od veškerých anekdot, od veškeré literatury,í
ba dokonce i od předmětu. V každém případě určitý 
aspekt předmětu dnes spadá do oblasti fotografi e.“fi 19

Zatímco např. kubističtí malíři využívali nebo
mohli využít některých v podstatě okrajových
technických efektů fotografie na základě podobnostifi
výsledků postupu fotografi ckého přístroje a malířovy fi
mysli při konstruování obrazu, surrealisté pracují
s fotografi í už spíše jako se všeobecně známým fi
fenoménem ovlivňujícím celou společnost. Při 
pohledu na fotografii se neubráníme myšlence na fi
existenci jejího referentu. Fotografii  e se stala (jakkolivfi
mylně nebo nepřesně) synonymem pravdy. („To
vytušil surrealismus, když vytvářel svou teratologii 

19 Dubois, P. L’Acte photographique
et autres essais. Paris: Nathan, 
1990.
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2za pomoci želatiny citlivé desky. Pro surrealismus je

totiž estetický záměr neodlučitelný od mechanické
působivosti obrazu na naše myšlení. Rozumové 
rozlišení mezi imaginárnem a reálnem se začíná
odstraňovat. Každý obraz musí být pociťován jako 
objekt a každý objekt jako obraz. Fotografie byla tedy fi
tou nejlepší technikou pro surrealistickou tvorbu, 
jelikož buduje obraz podílející se na přírodě: je to 
vlastně pravdivá halucinace.“20)     00

Divák, kterého již nepobouří ani nepřekvapí
obraz, jenž nenapodobuje přírodu, ani obraz, na 
kterém nelze rozpoznat žádný tvar ani žádnou věc 
reálného světa, však může být fascinován obrazem,
který se opět snaží o věrné napodobení, nikoliv však 
něčeho, co známe všichni, ale zcela soukromé reality 
umělce, který se pokouší napodobit a věrně zobrazit 
svůj sen či halucinaci tak, jako by kreslil krajinu před 
sebou, krajinu, kde však jedno může být zároveň
i druhým, přesto stejně zdánlivě skutečným. Pečlivě,
až s fotografickoufi přesností se snaží zachytit něco,
co nikdy ve skutečném, hmotném světě neexistovalo, 
ani existovat nemohlo. Přesné vykreslení detailů,
které již dávno bylo přenecháno exaktní fotografii,fi
nás vtahuje do snových krajin, jako by byly skutečné. 
Není to naše fantazie, která je musí dokreslit, naše
fantazie se tam musí vydat.

Příchod „chladného mechanického“ prostředku 
zobrazování znamená významný vstup faktoru užité
technologie do uměleckého vyjadřování. A nikoliv 

20 Bazin, A. Ontologie fotografického fi
obrazu. In: Císař, k. (ed.).
Co je to fotografie?fifi  Praha: Herr-?
mann & synové, 2004, s. 24.
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tvůrce cosi vyfotografovat, ale tak, že je nutné ptát
se i po motivaci tvůrce cosi, případně to samé,
namalovat. 

Je zřejmé, že malba a mechanicky pořízený obraz 
jsou výsledky dvou různých jazyků, ve kterých se
sice používají stejná nebo podobná slova, která však 
znamenají pokaždé něco jiného. Právě v případech, 
kdy tato slova zní stejně, je třeba hledat rozdílné
motivace, a nenalézáme-li je, pak zde zřejmě dochází
k nějakému omylu. Totiž přistoupíme-li na to, že 
fotografie osvobodila malířství od napodobování,fi
pak to udělala tím způsobem, že mu napodobování 
sebrala, a chce-li malířství přece jen napodobování
použít, musí si ho od fotografi e půjčit přes to, že hofi
sama vůbec nepoužívá, ačkoliv se tak na první pohled
tváří.

Je nasnadě, že takováto situace způsobí mnoho
nedorozumění, zvláště není-li divák a natožpak 
tvůrce jasně obeznámen, smířen či rozhodnut, jak 
která slova zní a co znamenají. Chceme-li se takovým 
nedorozuměním byť preventivně vyhnout, jednou 
z možností je např. tato homonyma nepoužívat.
V případě malířů to může znamenat např. změnu 
umístění předlohy obrazu. Můžeme takovéto 
postupné přemisťování sledovat ve snaze tvůrce
předlohu umístěnou před jeho očima pozorovatd
přímo v jeho očích, nebo v přeměňování zobrazení
předlohy za použití různých „fi ltrů“ v malířověfi
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např. na sledování povrchu věci a jeho deformace
a dekonstrukce, či ve snaze tvůrce zobrazení 
předlohy proměňovat na základě svých pocitů
z předlohy a ze sebe samotného při jejím sledování, 
až po objevování předlohy za očima tvůrce, bez
návaznosti na předměty fyzického světa a na 
předměty vůbec. 

Zároveň s tím pozorujme postupné posouvání
sledované reality od obecné, všemi viditelné ke zcela
soukromé, skryté realitě tvůrce, zpodobňované
pomocí obrazů, nebo naopak zobrazování obecné 
všemi žité reality, ve striktní interpretaci tvůrce.


