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Spojitost současného umění s řemeslem je menší
než kdykoliv dříve, umění je intelektualizováno, 
jeho základ tkví především v ideji, nikoliv řemeslně 
zpracované formě a je tak také všeobecně vnímáno. 
Tento stav však pochopitelně není nic nového a je
jen postupně upevňován spolu s klesající nutností
takové spojitosti. Vytvářet umění pouze pomocí
výsostného a bravurně zvládnutého řemesla je
možné jen obtížně bez dostatečně silného ideového 
základu, nebo možná přesněji konceptu, protože
motivace k vytváření umění takovým způsobem se 
proměnila a proměňuje. Bravurně zvládnuté řemeslo
samo o sobě ideový, resp. konceptuální základ mít 
samozřejmě nemusí, ale troufám si tvrdit, že pokud
se chce dnes úspěšně ucházet o post na poli toho, 
co je za současné umění označováno, musí existenci 
takového základu alespoň předstírat.

Fotografi e na poli výtvarného umění poskytujefi
významné možnosti zbavit se řemesla, resp. 
rukodělnosti prováděné nutně samotným autorem. 
Obrazně řečeno, okamžikem, kdy byl naplněn 
jeden z důležitých předpokladů možnosti umění
nebýt závislé na řemesle, je okamžik, kdy se známý 
reklamní slogan stal skutečností: You press the 
button, we do the rest. Tento slogan použila firmafi
Kodak v roce 1888. Fotografická kamera Kodak fi
obsahovala svitkový fi lm postačující pro zhotovení fi
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políčka fi lmu byla majitelem odeslána do domovské fi
továrny, kde byl materiál zpracován, kamera opět
„nabita“ novým fi lmem a vrácena zpět k majiteli fi
i s hotovými snímky. Tento obchodní tah George 
Eastmana (1854–1932) byl zaměřen především na 
fotoamatéry, nicméně tento vpravdě revoluční krok 
směrem k demokratizaci fotografie a potažmo uměnífi
nelze podceňovat.

Ale právě tato specifi cká možnost fotografifi e, totiž fi
to jaksi automatické vytvoření obrazu jakoby bez
přímé účasti člověka, vytvářelo zásadní hendikep
pro uznání fotografi e jako platného uměleckého fi
vyjadřovacího prostředku. 

Proto je celkem pochopitelné, že jeden z prvních 
způsobů, jak fotografii legitimizovat, byla právě fi
vzhledem k jejím technologickým možnostem
paradoxní snaha vytvářet iluzi malby užitím různých
technologií, např. tzv. vzácných tisků, u kterých se
v některých případech pracovalo za pomoci štětce, 
a dalo by se říct, že čím dál byl autor od pouhého 
zmáčknutí tlačítka, tím lépe. Nechci se však zde 
zabývat piktorialismem, ale naopak mnohem
mladšími fotografickými tendencemi, u kterých však fi
jistou paralelu s piktorialismem možná překvapivě 
můžeme nalézt. Přesto bylo nutné zmínit obchodní
tah fi rmy Kodak jako ilustrativní příklad momentu,fi
kdy fotografi cká technologie již dovoluje tvořit fi
a neovládat řemeslo v jeho klasickém pojetí. Co je
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společensky a fotografie teprve postupně začne fi
prostupovat k pozicím, které jsou podobně
respektované jako například malba či sochařství, 
tedy disciplíny tradičně spjaté s řemeslem, umění,
které se vyrábí ručně, nikoliv v továrně.

Malíř Christian Schad, člen curyšské skupiny 
Dada, vytvořil v roce 1918 abstraktní obrazy 
pomocí fotografického materiálu tím způsobem, fi
že kladl na fotografický papír různé poloprůsvitnéfi
i neprůsvitné předměty, které po vystavení papíru 
světlu a vyvolání vytvořily na papíře viditelnou stopu 
jejich stínohry. Tristan Tzara nazývá tuto techniku
Schadografiemifi . V roce 1920 Man Ray uplatňuje
podobný postup v Paříži, pouze používá modulované
světlo. Výsledky nazývá Rayogramy, o dva roky 
později v Berlíně László Moholy-Nagy též používá 
stejnou techniku. Abstraktní obrazy, které vznikly 
technikou fotogramu, neprolomily neopakovatelnost 
tradičního obrazu (v počátcích byly předměty 
kladeny přímo na papír, nikoliv na fi lm, a nebylo fi
tedy možné je bez ztráty kvality množit), ale změnily 
způsob, jakým obraz vzniká, právě onu rukodělnost,
malířské řemeslo. Abstraktní obrazy – fotografiefi
pořízené běžným způsobem pomocí fotoaparátu
autorů jako Alvin Langdon Coburn, Paul Strand,
Jaroslav Rösler, na rozdíl od fotogramů spadají 
jednoznačně do oblasti fotografi e, a tedy jejich vznik fi
není tak jednoznačně oproštěn od řemesla, kterým 
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je a může být. Vynález techniky fotogramu v tomto
ohledu podle mého názoru představuje důležitější
okamžik než objevení se abstraktní fotografiefi 21 právě
proto, že tato technika není jednoznačně zařaditelná
do oblasti fotografie, kterou bychom mohli defifi novat fi
jako stopu světelné variace, vyzařované či odražené 
zdroji umístěnými v odstupu v trojrozměrném
prostoru, zafi xovanou na dvojrozměrném podkladufifi
zcitlivěném halogenidy stříbra. 

V souvislosti s fotogramem je také zajímavé si 
povšimnout podobnosti s prvními pokusy, které 
s fotocitlivým materiálem prováděl William H. Fox
Talbot. Jeho přímé otisky listů stromů mají jasnou
formální podobnost s technikou fotogramu, i když 
Talbotova motivace byla pochopitelně jiná, vlastně
zcela opačná a přímé otisky, které prováděl, byly 
jen jedním z kroků na cestě vývoje technologie,
která měla sloužit k přesnému a věrnému zachycení
přírody, o které usiloval.

Přestože fotogram není možné jednoznačně
označit za fotografi i, předměty zanechávají na fi
fotografickém papíru otisky svých stínů, stopu své fi
minulé přítomnosti. Avšak kladu si otázku, jak 
důležitý pro tvůrce využívající techniku fotogramu
tento fakt byl, nakolik šlo tvůrcům o otisky 

21 Termín abstraktní fotografiefifi  považu-
ji za problematický, protože fotogra-
fi e zachycuje chtě nechtě fi vždy něco 
konkrétního, jenom případně nevíme,
nebo nevidíme přesně co. Nicmé-
ně můžeme pak k takovému fotogra-
fi ckému obrazu přistupovat podobněfi
jako k abstraktní malbě,
jako abstraktní malbu jej používat.
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nějakou dobu musely být ve styku s fotografiy ckým fi
papírem, a nakolik pouze o získání tonálních
přechodů a hran, které tvořily výslednou kompozici.
V odpovědi na tuto otázku jistě hraje roli, zda je 
rozpoznatelné, jaké předměty byly na papír umístěny, 
zda jsou jasně čitelné a podoba fotogramu se blíží
negativní fotografi i, nebo naopak když jsou předměty fi
zcela neidentifi kovatelné. fi

Man Ray říká: „Je fotografi e uměním? Nenífi
třeba pátrat, je-li uměním. Umění je překonáno. Je
třeba čehosi jiného, je třeba se dívat, jak pracuje
světlo... Usednu před citlivý papír a přemýšlím.“ 
Toto „přemýšlím“ považuji za velmi důležité, protože
naznačuje, že tvorba právě například fotogramu
je čistě intelektuální záležitost, nepodmíněná
skutečnou řemeslnou zručností, tvůrce již není 
závislý na dovednostech, zároveň je schopen vytvořit
esteticky silné dílo. Tento krok k intelektualizaci
umění považuji za důležitý též z toho důvodu, že 
se netýká pouze fotografi e (jíž fotogram není), ale fi
daleko širšího pole umění.

V předchozích odstavcích jsem se pokoušel 
nastínit některé způsoby, kterými fotografiefi
nebo fotografická technika umožnila vytvářetfi
umění nezávisle na rukodělnosti prováděné nutně 
samotným autorem a pomocí kterých je možné
posunout výrobu umění od „špinavého“ řemesla 
k čistě mentálnímu výkonu. (Jistě zcela správně
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atd. jako o fotografickém řemesle, ale nic z toho není fi
nezbytné k vytváření konceptuálních děl v médiu
fotografi e, stejně tak je zde vysoká pravděpodobnost, fi
že pořídí-li kdokoliv tisíc fotografi í, jednafi
z nich „se povede“. Stejně tak je třeba mít na
zřeteli, že nahrazení obtížnějšího a náročnějšího 
řemeslného postupu řemeslným postupem
snadnějším a dostupným komukoli neznamená ještě 
intelektualizaci, většinou spíše naopak.) Je však 
nasnadě, že tyto postupy musí být nějakým způsobem
legitimizovány, je třeba zajistit, aby společnost, 
nebo řekněme široká vrstva konzumentů umění byla 
ochotna takové umění akceptovat. Tradiční sepětí 
umění s řemeslem nelze rozetnout naráz, a nemá-
li být takové dílo považováno pouze za experiment,
drzost avantgardy nebo extrémní projev bez 
dlouhodobějšího významu, ale za plně akceptované
dílo stojící naroveň tradičním uměleckým postupům, 
je třeba tuto semknutost rozvolňovat postupně
a pomalu.

Pokud se tvůrce rozhodne využívat fotografických fi
prostředků k výrobě uměleckých děl, má mnoho 
možností jak čistou fotografickou technologiifi
přetvářet, kombinovat, doplňovat či posilňovat 
vnímání výsledku své tvorby jako produktu, který 
vznikl (mimo jiné) aplikací výsostného řemeslného 
postupu (anebo naopak ponechat jej ve své čistotě) 
tak, aby konzument takové dílo byl ochoten
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sice mnoho, ale v průběhu vývoje umění 20. století se 
opakují, pokaždé však má jejich využití jiné důvody.

Stejně tak je i více důvodů, proč vůbec 
fotografi ckou technologii k umělecké tvorbě využívatfi
(a jenom po krátký časový úsek v nejranějších
počátcích existence této technologie, v době, kdy 
tento vynález byl ještě v rukou vědců, chemiků 
a fyziků, bylo možné si myslet či spíše z různých 
důvodů doufat, že v jejich rukou také zůstane
a bude pouze pomocníkem svobodných uměleckých 
disciplín). Ale jedinečné vlastnosti fotografie nebylofi
a není možné pomíjet. Například skutečnost, že
vyfotografované muselo nutně existovat a být
fyzicky přítomné před objektivem fotoaparátu,
může představovat velmi silnou motivaci fotografii fi
využívat jako umělecký vyjadřovací prostředek, 
zejména pokud tvůrce pracuje s tím (což se mi dnes 
zdá být zcela nezbytné), že fotografie je právě díky fi
své nemimetické podstatě zcela jiným způsobem 
zobrazení (přesněji stopou, otiskem) než tradiční 
malba. 

Zároveň důležitou roli hraje to, že fotografiefi
byla a do jisté míry stále je vnímána divákem jako 
synonymum pravdy, jako „objektivní médium“. 
Domněnka, že „fotografi e nelže“, je samozřejmě fi
zcela zavádějící a mylný, nicméně stále pevně
zakořeněný předpoklad v podvědomí mnoha jejích 
konzumentů (který je možné považovat za mylnou 
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existence předmětu fotografi e), ale právě proto může fi
být fotografi e pro tvůrce přitažlivá, stejně jako může fi
být přitažlivá svou schopností propojování časů, 
oním barthesovským „bylo a je“.

Jedním z důležitých období ve vývoji fotografiefi
jako uměleckého vyjadřovacího prostředku 
a cesty k jeho plnému uznání bylo období pop-
artu. Fotografi e byla pro tvůrce tohoto hnutí fi
velmi důležitým médiem a v tomto období se 
také fotografie poprvé dostává do uznávanýchfi
galerií, které se nespecializují pouze na fotografii.fi
Avšak byla to fotografi e kombinovaná s jinými fi
nefotografi ckými technikami, které jednak souvisely fi
s jimi tak oblíbenou „sériovou“ výrobou umění, ale 
zároveň fotografii vlastně maskovaly do podoby fi
grafiky. Byly však používané i jiné postupy nesériovéfi
výroby, jako kombinace fotografie a malby. Totiž aby fi
fotografie mohla být stejně uznávaná jako tradiční fi
techniky, je třeba aby (alespoň dočasně) převzala
některé technické postupy (ale i část námětů) 
již legitimizovaného malířství, popřípadě jiného
výtvarného umění. 

Z nejpoužívanějších a nejslavnějších grafických fi
technik využívaných pop-artisty to byl především 
sítotisk používaný a proslavený ikonou pop-artu
Andy Warholem, ale např. i Robertem
Rauschenbergem. Sítotisk, průmyslově využívaná 
tisková metoda, má navíc podobnou vlastnost jako
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jednoznačně možné určit originál, a tento problém 
je řešen tím, že se za originály označí zvolený počet
tisků, což může být stvrzeno vlastnoručním podpisem
autora, a zbylý náklad je považován za reprodukce.

Je třeba si také povšimnout, že tvůrci pop-artu 
velmi často pracovali s fotografiemi, které byly fi
převzaty z novin, reklamy a v podstatě z jakýchkoli
zdrojů. Tedy tvůrce často nebyl autorem fotografií,fi
které přetavoval vhodnou grafickou technikoufi
v jiná výsostná umělecká díla. V případě sítotisku se 
skutečně jedná o strojovou výrobu, kde technologie 
umožňuje neušpinit se od barev ani v nejmenším, 
jde tedy čistě o vytvoření vhodné či správné ideje
budoucího obrazu a realizace může být vlastně již 
pouze otázka zvoleného stroje.

S používáním fotografi í jiných a většinoufi
anonymních autorů se setkáváme ale již dávno před 
pop-artem, surrealisté a dadaisté například v různých 
technikách koláží pracovali s přivlastněnými 
fotografiemi, ale tato díla se neproslavila zdaleka fi
tak jako díla, která vznikla na základě podobného
principu užitého pop-artisty. Domnívám se ale také, 
že v kolážích dadaistů a surrealistů představovaly 
použité fotografi e (a nešlo samozřejmě jenfi
o fotografi e, byly používány i obrazy vytvořené jinými,fi
nefotografi ckými technikami, nebo jejich použití fi
v kombinaci s fotografi í) spíše velmi specififi cký, ale fi
přesto pouhý materiál (v čistě fyzickém smyslu slova)
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již fakt, že se jedná o přivlastněné fotografi e, hrajefi
významnou roli, daleko důležitější, než je role 
pouhého, byť specifického materiálu. fi Materiálem
pro výrobu díla se stává i způsob získávání surovin
a jejich samostatný význam.  

Ale samozřejmě nejde o to, jestli je či není nutné
být autorem použité fotografié e, ale také o to, co nafi
fotografii je. Tímto se dostáváme k práci s odkazem, fi
který je v díle skryt, nebo z něj naopak přímo křičí. 
Pracuje-li Warhol s reprodukcí Leonardovy Mony 
Lisy, nejen že odkazuje k samotnému Leonardovi
a tím, že jeho dílo přetváří, nutí diváka ke srovnání,
ale odkazuje též k Duchampovi, který s obrazem 
Mony Lisy pracoval již před Warholem (a dnes 
snad každý přimalovaný knírek bude vždy ten
Duchampův). Tudíž Warhol velmi efektivně využívá 
dokonale připravenou surovinu, kterou se pro něj
stává (fotografi cká reprodukce obrazu) Mona Lisa.  fi

Princip využití odkazu k jinému uměleckému dílu
(a zdaleka se nemusí jednat pouze o dílo obrazové)
však není využíván pouze pop-artovými umělci, ale
je široce využívaným způsobem jak legitimizovat 
v podstatě jakékoliv dílo a složitost odkazů postupem 
času stále roste, až se dílo stává složitou hádankou 
poskládanou z těžko čitelných odkazů a je spíš nutné 
hledat způsoby, jak čitelnost díla zjednodušit, nebo 
je naopak možné ponechat jej jako sousto cíleně 
školených diváků–čtenářů odkazů a vykladačů.
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fotografi í s jinými nefotografifi ckými postupy fi
a ukrýváním fotografi e do podoby jiné zobrazovacífi
technologie podobnosti těchto postupů v době pop-
artu s postupy užívanými piktorialisty. V obou 
případech jde o přidané kroky k základnímu
fotografi ckému postupu, v obou případech spojené fi
s destrukcí nebo minimálně s úbytkem obrazových
informací obsažených či dosažitelných v použité 
fotografii, i když pop-artisté využívali většinou fi
průmyslové postupy (sítotisk) a piktorialisty hojně
užívané techniky takzvaných vzácných tisků jsou
naopak řemeslně relativně náročné a provádějí 
se manuálně. Sítotisk rozhodně není postupem 
technologicky nenáročným, spíš je však, díky svému
průmyslovému užívání široce rozšířenou technologií 
používanou v mnoha oblastech, především je však 
na rozdíl od vzácných tisků piktorialistů zaměřen na 
sériovost a velké náklady tisků, zatímco u některých
postupů užívaných piktorialisty každá fotografi e je fi
díky nanášení pigmentů ručně štětcem v podstatě
jedinečná.

Důležité však je, že piktorialisté se těmito postupy 
snažili vizuálně, ale v některých případech i výše 
zmíněnou nutností individuálního přístupu ke 
každé fotografii také přiblížit akceptované tradičnífi
malbě. Nebyly to pouze techniky vzácných tisků, ale 
i pomocí retuší, změkčováním kresby objektivů apod. 
se piktorialisté snažili přiblížit vizuálním znakům
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ucházet o místo v oblasti umění. (Paradoxní situace
nastala v tom, že někteří malíři naopak trpěli 
přílišnou přesností svých maleb, protože se báli, že
by až příliš mohly připomínat fotografi i.) V době fi
pop-artu již je místo fotografie ve světě uměnífi
nezpochybnitelné, ale pop-artistům se ji obdobnými
postupy podařilo posunout na úroveň tradičních
uměleckých technik a prosadit ji v renomovaných
a na fotografi i nespecializovaných galeriích.fi

Kromě kombinování fotografi e a grafifi  ky se fi
v uměleckém hnutí pop-artu vyskytl další velmi 
důležitý prvek, který je však shodný pro daleko širší
pole umělců vytvářejících svá díla pomocí fotografie.fi
Jde o zaměření pozornosti na jeden konkrétní 
předmět umístěný do středu obrazu, čímž je
v podstatě negována jakákoliv složitější kompozice, 
jako by kolem vybraného, centrálně umístěného 
předmětu nic dalšího neexistovalo.

Takový přístup ke kompozici ale nebyl v žádném 
případě doménou pouze pop-artu a i s tímto
přístupem se můžeme setkat již mnohem dříve 
například v pracích americké skupiny f/64, jejíž 
název – označení hodnoty clonového čísla – odkazuje
k jejich snaze o maximální hloubku ostrosti 
dosahované právě užíváním velké clony objektivu, což
můžeme považovat za vyjádření opačného postoje,
než zastávali piktorialisté, a naopak snahu o čistou 
fotografi i s maximálním možným využitím jejíchfi
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f/64 svým programem tvoří paralelu německé 
skupině Neue Sachlichkeit (nová věcnost).

Zaměřme však pozornost zpět k šedesátým 
a sedmdesátým letům 20. století, kdy s takto
negovanou kompozicí přicházejí například paralelně
s pop-artisty v Německu pracující Bernd a Hilla 
Becherovi, v Americe pak hnutí New Topographic,
pojmenované podle výstavy z roku 1975, pro něž byla 
charakteristická snaha eliminovat či minimalizovat 
jakékoliv náznaky stylu a prvků, které by činily 
fotografi i „zajímavou“. Lze si však také povšimnoutfi
podobného, i když vlastně obráceného postupu 
při vytváření kompozice, totiž její úplný rozpad, 
kde divák v náhodném shluku obrazových prvků
nenachází klíč jak kompozici číst, protože tam ani
žádný takový není, jako není v náhodném uspořádání
stromů či v davu lidí.

Mohli jsme vidět, jakým způsobem využili pop-
artisté k uznání fotografie za rovnocenné uměleckéfi
médium její kombinaci s grafi kou, či použitím jiných fi
tradičních umělecko-řemeslných metod. Jakým
způsobem se to však podaří autorům používajícím
čistou fotografii s minimalizovanou estetikoufi
a negovanou kompozicí?

Vysvětlení je možné hledat v tom, k čemu 
takovéto fotografi e odkazují. Nejedná se však fi
o odkazy na jiné umělecké styly či postupy 
ani jiné konkrétní autory, kteří představují
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spíše se jedná o odkazy k určitým civilizačním
jevům. Fotografové deskriptivního pohledu22

zpravidla pracují s maximálně precizně technicky 
zpracovanou fotografi í, své snímky zachycují fi
pomocí velkoformátových kamer a objektivů
s vysoce kvalitní kresebností, kdy velká plocha 
negativu umožňuje dokonalé zachycení veškerých 
detailů. V souladu se snahou vyhnout se všem 
trikům, které by samovolně a jaksi bezdůvodně 
ozvláštňovaly výslednou fotografii, se drží střídméfi
tonality zvětšenin tak, aby kresba byla čitelná
jak v nejsvětlejších tak nejtmavších partiích
snímku. Centrální kompozice přísně zaměřuje 
vybraný objekt, jediný předmět fotografova zájmu 
bez zbytečných rušivých elementů, který tímto
vytrhává z jeho kontextu, čímž umožňuje zasazení
do kontextu nového. Takovýto popis fotografiefi
by pravděpodobně mohl být použit jako rámcová 
instrukce pro zhotovení nějakého snímku pro 
vědecké účely, což je, domnívám se, jedno z kouzel
deskriptivního přístupu k fotografii, protože fi
jestli je nějaká oblast lidské činnosti obzvláště
respektována, pak je to právě věda, a to přes to, že
se v ní skutečně neorientuje prakticky nikdo kromě 
vědců samotných a působí jako běžnému člověku 
nesrozumitelný svět sám pro sebe, ke kterému však 
lidé vzhlíží s nadějí, že jim přinese spásu, nebo 
alespoň třeba pánvičku, na které se nic nepřipálí.

22 Termín R. Silveria užívaný v knize 
Postmoderní fotografie.fifi  Praha: AMU, 
2007.
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na základě vědeckých poznatků představuje velice 
výrazný jev, který nás silně, ač třeba jen podvědomě 
ovlivňuje. Je-li vědomě či nevědomě použita forma 
připomínající jazyk vědy, je možné přistupovat
k takovému dílu (opět ať už vědomě či nevědomě) 
jako k oslavě vědy, tedy něčeho, co je všeobecně
považováno za nositele obrovského významu pro 
lidstvo. Zároveň je-li takto zobrazen předmět 
(zdánlivě) banálního významu, může takové 
dílo vzbudit v divákovi znejistění a zneklidnění 
a vyprovokovat ho k otázkám, což jistě lze považovat
za krok k úspěšnému přijetí díla.

Podobný princip však funguje i ve spojení
nevýznamného námětu s dokonalou formou
a velkorysým podáním. Manželé Becherovi, které
lze považovat za průkopníky takového pohledu,
kombinují ve svých fotografi ích, na kterých zachycujífi
těžní věže a důlní zařízení a další podobné objekty, 
jejichž funkce je divákovi spíše utajena, „vědecký“
pohled na věc a precizní formu s námětem. Divák 
nemusí zcela rozumět důvodům, proč byl takový 
námět zvolen, a může jej považovat za málo 
významný, ale právě díky formálním znakům
odkazujícím k ikonografii uctívané vědy a technicky fi
dokonalému provedení je nucen podvědomě význam 
námětu připustit. Technické a technicky dokonalé 
zobrazování samo o sobě je jako představitel 
technické vyspělosti lidí vysoce respektováno, a je-
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Becherových zachyceno důlní zařízení (které je navíc 
samo o sobě technickým a průmyslovým zařízením),
je možné pohlížet na takový snímek jako na zachycení
například něčeho jako nové přírody, podrobované 
výzkumu někde na pomezí vědy a umění.

Velký význam pro hodnocení a uznání uměleckého 
díla má samozřejmě také jeho velikost. Zmínění
manželé Becherovi sice své fotografie ponechávali vefi
velmi střízlivých formátech (což lze ovšem považovat 
za další příznak vědeckého přístupu, respektive jeho 
formálního projevu, protože fotografie zhotovená profi
vědecké účely je málokdy zvětšována do metrových
rozměrů), zato jejich následovníci již s velkými 
formáty zvětšenin pracují zcela běžně, což je jeden 
z nejpřímějších způsobů jak vynucovat respekt 
nejen pro umělecké dílo, protože je-li něco opravdu
velké, je zkrátka těžší to považovat za bezvýznamné.
(Zároveň je dle mého názoru zcela zřejmé, jak 
zrádný to může být aspekt, jak pro autora, tak pro 
diváka.)

Je však možné považovat tyto velké, precizně
provedené zvětšeniny z velkoformátových 
negativů za projev umění oproštěného od řemesla 
a rukodělnosti? Domnívám se, že ano. Autoři
přistupující k fotografii deskriptivním způsobem fi
se nesnaží zapůsobit na diváka prezentací své
dovednosti a zručnosti, která má vždy romantický 
nádech, ale součástí takového pohledu je 
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využitého technologického postupu, bez zbytečného
upozorňování na technologický proces nebo jeho
záměrné „přiznávání“, síla takových fotografií netkvífi
v takzvaném „zachycení okamžiku“, tedy čemsi, co je 
spojeno fotografovou pohotovostí a dovedností, ale 
v přísném a promyšleném popisu zvoleného námětu 
s odstupem vědce, pro něhož je technická kvalita
záznamu běžným standardem a který promyšleně 
vyjímá ze složitého světa předměty určené 
k posouzení, katalogizaci či porovnání.

Proti precizním fotografiím autorů deskriptivního fi
pohledu stojí jiný přístup, jiné využití technologie, 
které se naopak od možné technické dokonalosti
odvrací. Proti pomalé a promyšlené práci
s velkoformátovou kamerou, jež umožňuje 
pořizování snímků, které i při velkém zvětšení 
neztrácejí jemnozrnnost a ostrost, stojí používání
kinofi lmových reportérských fotoaparátů, nebofi
i různých amatérských, technicky primitivních
fotografi ckých přístrojů, jejichž optika nedosahovalafi
zdaleka takových kvalit jako u profesionálních
přístrojů. Ale na druhou stranu použití takovéto
techniky umožňuje úplně jiný styl práce a obrovskou
svobodu v zacházení s fotoaparátem. Zatímco 
velkoformátová kamera až na výjimky neumožňuje
fotografování „z ruky“ a musí bezpodmínečně stát na
stativu a úspěšná snaha o docílení co nejjemnějšího
zrna i na velkoformátové zvětšenině vyžaduje 
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nutnost dlouhého expozičního času, při použití 
kinofi lmového přístroje a citlivého fifi lmu spoustafi
těchto problémů odpadá, fotografovi je umožněno
se s fotoaparátem pohybovat a být nenápadný, 
ovšem za cenu hrubozrnné zvětšeniny a nízké (nebo
řekněme specifi cké) kvality obrazu. Záměrné použití fi
hrubého zrna, neostrosti, vysokého kontrastu ve 
fotografii můžeme přirovnat k použití nepřehlednýchfi
změtí vrstev barev v art brut či k používání odpadut
a podřadných materiálů jako arte povera.

A právě zde je třeba si uvědomit, že to, jakou
techniku, jaký fotoaparát autor pro pořízení svých 
fotografi í zvolí, bude mít mnohem dalekosáhlejší fi
dopad než pouze na technickou kvalitu pořízených
snímků. Domnívám se, že je možné v jistém 
zjednodušení říct, že precizní a technicky vysoce
sofi stikovanou jemnozrnnou fotografifi  i (není-li tatofi
její forma použita jako ironie) budeme ve většině 
případů v její podstatě chápat spíše jako civilizaci
a společnost nekritizující, případně i velký příběh
civilizace, vědy a techniky oslavující, nebo v druhém 
(spíš pozdějším) případě jako projev snahy o izolaci 
od rychlého a složitého světa k až meditativní práci 
s velkým formátem. Naopak autoři hrubozrnných, 
surových fotografií, na nichž lze často spatřit právě fi
také taková témata, mají často tendenci opačnou, 
kritický až skeptický postoj ke společnosti, příklon 
k drsným tématům tvrdého života. Je ovšem pravda,



57

O
nd

ře
j P

řib
yl

 →
 D

iz
er

ta
čn

í p
rá

ce
 2

01
2 že pořídit živé snímky z bojišť válečných konfliktů lze fl

velkoformátovou kamerou a dlouhým časem zřejmě 
jen velmi obtížně. 

Zvolený námět vyžaduje použití adekvátní 
techniky. Na druhou stranu těžní věže manželů 
Becherových nebo portréty Th omase RuffTh  a lzeffff
prostě vyfotografovat za použití v podstatě libovolné
techniky, kinofi lmovým fotoaparátem nebofi
velkoformátovou kamerou, pokud ovšem pomineme 
fakt, že se změní to, jak budou výsledné snímky 
vnímané a chápané, zatímco například zmíněná 
válečná bojiště fotografovat čímkoliv spíše nejde,
respektive daná situace je natolik specifická, žefi
výjimky mohou existovat, ale již dlouho máme takové
fotografi e všeobecně spojené s určitou technickou fi
kvalitou a určitým formálním projevem, které známe
z nejslavnějších snímků válečných reportérů, kteří 
však takové výjimky nepředstavovali. Tedy proti 
preciznímu přístupu k fotografii se zaměřením na fi
dosahování vysokých technických kvalit snímku, 
se kterým se můžeme setkat na promyšlených 
uměleckých fotografiích, ale i na snímcíchfi
reklamních kampaní, stojí přístup opačný, u něhož 
však nízká kvalita, dalo by se říct též rozlišení, 
hrubozrnnost, neostrost může být, možná paradoxně, 
nositelem důvěryhodnosti a autenticity. Je zřejmé 
to, že jakou autor použije techniku a technologii, 
bude rozhodovat o tom, jak bude fotografické dílofi
vnímáno, bez ohledu na to, zda zvolený námět
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což navíc ovšem při pohledu na snímek lze s jistotou
určit jen těžko.

Domnívám se, že do této kategorie patří také
záměrné „přiznávání“ procesu výroby fotografiefi
například tím, že na snímku je viditelná perforace 
kinofi lmu včetně číslování a dalších technickýchfi
informací o použitém materiálu či specifické černé fi
okraje filmového pole, podle kterých lze často fi
určit, jakým fotoaparátem a na jaký materiál byl 
snímek pořízen. Co však považuji za podstatné, je 
jednoznačné sdělení, že ze snímku nebyl udělán 
žádný výřez a je prezentován přesně tak, jak ho 
zachytila fotografi cká kamera, tudíž jakýsi průkaz fi
o tom, že snímek nebyl manipulován, tedy jasná 
snaha posílit autenticitu, ale i objektivnost, jako 
by autor říkal: Nic nezamlčuji, nic neskrývám, 
takhle to zachytil můj fotoaparát, což ale také
mimochodem může posloužit jako poukaz na 
fotografovu dovednost, protože zjevně byl schopen
zakomponovat snímek už při jeho pořizování tak, že
nebyla nutná korekce dalším výřezem. Specifi cké jefi
tradiční ponechávání viditelných okrajů filmovéhofi
pole u kontaktních kopií, které je možné považovat
za nejdokonalejší převedení negativu do pozitivu, 
protože není zkresleno promítnutím skrz objektiv
zvětšovacího přístroje, a díky tomu se také snižuje
možnost do fotografie zasahovat. Navíc autor získává fi
respekt prokázáním, že pracoval s velkým formátem 
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dělá, myslí velmi vážně, když je ochoten vzdát se
snadné práce s automatickým fotoaparátem a zvolí
nelehkou a drahou práci s velkoformátovou kamerou,
podobně jako ve výše zmíněném používání velkých
formátů zvětšenin nebo printů. Zde však, na rozdíl
od ponechání viditelné perforace kinofilmu na fi
zvětšenině, cítím naopak určité zjemňování a odkaz 
k romantické práci s velkým, pokud možno dřevěným
fotoaparátem starých fotografů–řemeslníků, nikoliv 
konceptualistů. A opět se tedy jedná o odkazy 
a citace, v tomto případě však odkazy k formě, 
respektive technologii, kterou máme spojenou 
s určitým přístupem a situací.

Oblastí, kde tvůrci asi nejvíce a nejviditelněji 
pracují s principem odkazů a citací, je inscenovaná 
fotografi e, jejíž historické kořeny opět nalézámefi
v tvorbě piktorialistů, kteří se své umění snažili 
zaštítit a legitimizovat nejen formální podobností 
některých fotografi ckých technik a grafifi  ky (s čímž fi
se setkáváme především u secesního piktorialismu),
ale v anglickém piktorialismu i citacemi malířství 
použitím historických kostýmů a kulis, v malířské
kompozici, kdy tento živý obraz byl fotograficky fi
zachycen.

Od sedmdesátých let dvacátého století však 
sledujeme velké rozšíření inscenované fotografie,fi
která se ale již nezaštiťuje přímou vizuální, 
kompoziční a námětovou podobností s malbou,
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s jinými hodnotami, které mohou podvracet odkaz 
k etablovaným vzorům. Nicméně však jde o snahu 
zdůraznit nefotografičnost fi výsledného díla, kdy si 
autor díla nezakládá na vlastnoručním řemeslně
precizním zpracování fotografie, nechce být pouhým fi
fotografem, ale na tom, že je umělcem, tím, kdo
výrobu fotografie řídí, tím, který vytváří novou fi
realitu, podobně jako režisér uznávané a masově 
konzumované kinematografi e. To je spojeno také fi
s extrémní technickou náročností výroby barevných
velkoformátových fotografi í, kdy je navíc manuálnost fi
často zcela vyloučena strojovým procesem, kdy 
výrobní linka má svého operátora a fotograf–
umělec pouze kontroluje, zda výsledek odpovídá jeho
představám a nemá skutečný důvod sám se tímto
operátorem stát. 

Vždyť jak častý je postoj umělců pracujících 
s médiem fotografi e, kdy odmítají být označováni za fi
fotografy, kterými se z různých důvodů necítí být.
Jednak může jít skutečně o odmítnutí jakéhokoli
spojení s fotografickým řemeslem a striktní trvání fi
na výrobě umění pouze intelektuálním výkonem 
a následnou nutnou spoluprací s operátory,
kterými mohou být jak provozovatelé firem nafi
výrobu velkoformátových fotografických zvětšenin, fi
tak fotografové–řemeslníci, kteří zajistí dle 
pokynů umělce režiséra správné zachycení scény 
v požadované profesionální kvalitě. V jiném 
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pouze o prozaické zdůraznění autorových ambicí 
v umělecké tvorbě, které z označení fotograf nijak f
nevyplývají.

Chtěl bych ale také zmínit možnost matení diváka 
tím, že autor použije třeba právě tyto prostředky 
prokazování čistoty a autentičnosti fotografie, alefi
přitom je tato fotografie digitálně manipulovaná,fi
což považuji za dobrý příklad práce s odkazem, 
v tomto případě k tradičnímu a tradičně užívanému 
technologickému postupu, aby byl tento odkaz 
vzápětí znegován užitím něčeho právě opačného. 
Toto porušení konvence, určité dohody mezi divákem 
a autorem, je, domnívám se, velmi příznačné právě
pro digitálně manipulovanou fotografii.fi

To je však jen zlomek možností jazyka digitálně
manipulované fotografi e. Především však je fi
digitální manipulace zcela odlišný způsob, kterým
lze do fotografi e zasahovat, a jde o samostatnoufi
novou techniku. Na rozdíl od postupů kombinace 
fotografi e a grafifi  ky, kde legitimizace fotografifi efi
jako uměleckého díla byla založena na používání
akceptovaných řemesel, digitální a digitálně
manipulovaná fotografi e, zdálo by se, je zcelafi
zbavena závislosti na hmotném substrátu, v jejím 
vzniku řemeslo a rukodělnost zcela mizí, a je-
li digitálně manipulovaná fotografie něčímfi
legitimizována, pak je to právě toto odhmotnění,
technicistnost jejího vzniku a především to, že
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společnosti, tedy společnosti, kde skutečnou hodnotu
nemají věci, ale informace a právě jako informaci lze 
označit technickou podstatu digitální fotografie.fi

Je třeba však uvést na pravou míru její zmíněné
odhmotnění a jakousi antiřemeslnost jejího vzniku. 
O digitálních datech by se snad dalo říct, že jsou 
sama o sobě nehmotná, jako taková, domnívám se, 
mohou však existovat jen stěží, a musí být tedy vždy 
navázána na nějaký svůj hmotný nosič, ale pak už jde 
o nehmotnosti mluvit pouze teoreticky. 

Ale za daleko podstatnější považuji rozšířený 
omyl, respektive pocit, že s digitální manipulací
není spojená rukodělnost a řemeslo. Jistě existují 
možnosti, aby tomu tak skutečně nebylo, což
je důležité, ale rozhodně není možné vyloučit
řemeslo ani rukodělnost z procesu vzniku digitálně
manipulované fotografi e zcela, právě naopak. Cožfi
však nic nemění na tom, jak je taková technika 
vnímána.

Mohli jsme sledovat, jak postupné stoupání
uměleckého média fotografie na žebříčkufi
akceptovaných a respektovaných technik je
provázeno rozpadem tradičního, dosud nutného 
a nezbytného spojenectví umění s řemeslem.
V procesu postupné legitimizace fotografie sefi
setkáváme s postupy, kterými se fotografie snaží fi
nejprve na pole umění dostat, posléze se na něm
prosadit. Kombinování fotografie s řemeslnými fi
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dosažením úspěchu s prosazením fotografie dofi
renomovaných na fotografii nespecializovanýchfi
galerií. Práce s citacemi a odkazy se naopak stává
složitější a komplikuje. Postupy legitimizace se 
opakují, pokaždé však v jiné úrovni a z jiných
důvodů, ale přesto jsou zřetelné paralely mezi
piktorialisty a hnutím pop-art, stejně jako mezi 
skupinou f/64 či Neue Sachlichkeit a stylem tvorby,t
jejž můžeme nazývat tvorbou deskriptivního
přístupu, nebo mezi současnou inscenovanou
fotografi í a tvorbou anglických piktorialistů.fi

V okamžiku, kdy můžeme fotografii považovatfi
za všeobecně uznávané výtvarné médium, dochází
k dalšímu významnému posunu, kdy se fotografiefi
zbavuje fyzické závislosti na hmotném nosiči, je
digitalizována. Možnost odhmotnění umění a jeho 
zbavení se řemesla je zřejmě zatím nejvyšší v jeho
dějinách. Přesto zároveň v podivném otočení situace 
můžeme sledovat, jak samotná fotografie včetně fi
jejích specifi ckých projevů, za vynaložení velkéhofi
úsilí, řemeslné dovednosti a za použití tradičních
technik je sama citována malířstvím.


