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uměleckého média

Uvažujeme-li o vlastnostech fotografi e, jako jefi
její jedinečnost i reprodukovatelnost, o jejím
vztahu k objektu, který zachycuje, a o všech jejích 
vlastnostech, které ji defi nují, bude velmi užitečné fi
nepominout jednu specifickou techniku s dlouhoufi
historickou tradicí, o které Rosalind Kraus 
prohlašuje, že „…zdůrazňuje či dává na odiv jistý rys 
veškeré fotografié  e“fi 23. Jde o to, co obvykle nazýváme 
fotogramem.

Fotogram nesporně do oblasti fotografie patří, fi
a i když může být považován za pouhý přítok 
jejího hlavního proudu24, přesto má zásadní 
postavení v celém procesu vynalézání fotografie.fi
Ale především může fungovat jako jakýsi modelový 
příklad určujících vlastností fotografie, na němžfi
lze ukázat, nakolik rozdílně je s ohledem na jeho 
specifi cké (a specififi  kovatelné) povahové rysy možné fi
k fotografi ckému médiu přistupovat a také jak fi
rozdílné může být jeho čtení. 

Princip techniky fotogramu spočívá v zachycení 
tvaru stínů vržených předměty umístěnými mezi
světlocitlivý materiál a světelný zdroj pomocí
fotochemické reakce ve světlocitlivém materiálu 
a tím, kdo první uvedl tuto techniku do světa umění, 
byl v roce 1918 Christian Schad, malíř spojený 

23 Krauss, R. „Obraz, text a index: po-
známky k umění 70. let“. In: Císař,
K. (ed.). Co je to fotografie.fifi  Praha: 
Herrmann & synové, 2004, s. 257.

24 Newhall, B. Th e History of Photogra-Th
phy. New York: Th e Museum of Mo-Th
dern Art, 1964, s. 161.
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fotografický papír kousky novin, provázky, stužky, fi
papírky, předměty odhozené městskou civilizací. 
Fotografi cký papír exponoval a vyvolal, takže obrysy fi
předmětů visely v černé prázdné ploše negativního 
obrazu fotogramu. Nazývaly se schadogramy,
termínem, který pravděpodobně vymyslel dadaista 
Tristan Tzara. Můžeme sledovat jistou vizuální 
podobu s vortografi emi Alvina Langdona, které fi
těsně předcházely objevení se schadogramů. Pomocí
tří zrcadel v trojúhelníkové soustavě umístěné
před objektiv vytvářel Langdon fotografie, o nichž fi
tvrdil, že prokazují do té doby popíranou možnost 
fotografi cké kamery vytvářet abstraktní obrazy. Schad fi
vytvářel fotografickou abstrakci bez použití kamery.fi

Christian Schad však nebyl sám, kdo se touto 
technikou zabýval. Není jisté, zda Tristan Tzara 
mluvil s Man Rayem a Moholym-Nagym o Schadově 
nápadu, ale v každém případě byl přítomen, když 
Man Ray, malíř a fotograf pracující v Paříži, v roce 
1921 začal s vytvářením rayogramů, o kterých Tzara
prohlásil, že skvěle vyjadřují duch dada. Tzara napsal 
pro Man Raye též předmluvu k jeho cyklu fotogramů
sestavených do alba s názvem Les Champs Délicieux
– Pole líbezná. Díky Rayovi byla technika fotogramu 
obohacena o pohyblivý světelný zdroj a grafickoufi
strukturu promítanou na papír během expozice, 
podobného efektu dosahoval též tak, že před expozicí
s umístěnými předměty nechal proběhnout expozici
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stejně tak o vícečetnou expozici s pokaždé jinými
předměty nebo předměty ve změněné poloze.

Ve stejné době jako Man Ray začal vytvářet 
fotogramy i Lászlo Moholy-Nagy a jeho název
fotogram se pro tuto techniku vžil. Název rayogram,
obsahující anglické slovo ray, které samozřejmě 
odkazuje k pseudonymu autora, ale právě tak 
označuje paprsek, záblesk (např. naděje) či známku 
(něčeho pozitivního), a možná ještě lepší výraz
schadogram, který také obsahuje jméno autora,
ale ve kterém jasně slyšíme opět anglické shadow,
tedy stín, ale i stopu, náznak, zdání, kopii, imitaci, 
duplikát, blízkost, blízké okolí, sousedství, si však 
s Nagyho fotogramem v ničem nezadají. 

Chceme-li však hledat něco jako skutečný původ 
techniky fotogramu, musíme jít ještě mnohem dále
do historie, a to ještě před okamžik, který bývá 
obvykle označován jako moment vzniku fotografie.fi
Je třeba se zaměřit na vývoj zkoumání látek citlivých
na světlo, mezi něž patří především soli stříbra.
Roku 1565 Georg Fabricius objevil chlorid stříbrný, 
v roce 1614 si Angelo Sala povšiml, že dusičnan 
stříbrný v prášku po osvětlení sluncem černá. Roku
1725 (resp. 1727) Johann Heinrich Schulze zjišťuje,
že kašovitá směs křídy a zředěné kyseliny dusičné
s přísadou dusičnanu stříbrného na světle zfialoví,fi
a tento vliv světla pak demonstroval veřejně tak, 
že na láhev naplněnou směsí vápna nasyceného 
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s vystřiženým písmenem, které po osvětlení lahve 
a odstranění šablony bylo ve směsi viditelné.

Světlocitlivé vlastnosti chloridu stříbrného
objevil v roce 1757 Giacomo Battista Beccania, 
jodidu stříbrného 1814 Sir Humprey Davy, s nímž 
experimentoval Th omas Wedgwood. NapouštěliTh
bílou kůži či papír dusičnanem nebo chloridem
stříbrným, na takto připravený materiál kladli listy 
rostlin a jiné předměty, jejichž stíny zanechávaly 
jasně viditelnou siluetu. Tento obraz však Wedgwood
a Davy nedokázali zachovat – ustálit a světlo, které
stálo u jeho zrodu, znamenalo i jeho zkázu, obrazy 
postupně tmavly a mizely.

Tento problém vyřešil až William Henry Fox
Talbot při experimentování s technikou, kterou 
vynalezl roku 1835 a kterou nazýval Photogenic
Drawings – fotogenické kresby a jež těsně 
předcházela technice kalotypie (resp. talbotypie).
U fotogenické kresby napouštěl Talbot kvalitní
papír roztokem kuchyňské soli a po uschnutí jej 
senzibilizoval roztokem dusičnanu stříbrného. Na
papír tak jako Wedgwood pokládal rostliny, vzorky 
z herbáře i jiné předměty. Získaný obraz ustaloval
nejprve roztokem kuchyňské soli, roztokem jodidu
draselného, posléze ferrokyanidu draselného, další 
metodou bylo použití thiosíranu sodného.25

To uvádím proto, že je jasně patrná zásadní role 
fotogramu ve vývoji fotografie, i protože další logický fi

25 Scheufler, P. fl Historické fotografické fifi
techniky. Praha: Artama, 1993, s. 8.
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předmětů na světlocitlivý materiál projekcí, 
kdy zcitlivěné papíry exponoval v jednoduchých 
kamerách.

Není však teď podstatné pokoušet se určit, kdo stál
u zrodu fotogramu, stejně tak jako celé fotografie.fi
Zejména když je navíc zřetelné, že není ani možné
tento vynález připsat jedinému člověku. Například 
Geoff rey Batchen vypočítává čtyřiadvacet lidí, kteří ffff
by si mohli nárokovat vynález fotografie, a přesouvá fi
tedy své zkoumání ne k objeviteli, kterým nebyl 
ojedinělý geniálně nadaný vynálezce, ale k momentu,
kdy se fotografie stala všeobecně žádoucí, a hovořífi
přímo o sociálním imperativu26.

Můžeme se ale též zabývat motivacemi 
a důvody, díky kterým byly (a jsou) účinky světla 
na světlocitlivý materiál využívány. A to od výroby 
fotogramů jako uměleckých děl přes experimentální 
využití na cestě k vynálezu fotografi e až k „pouhé“fi
demonstraci vlastností chemických látek. Právě 
fotogram může posloužit jako do jisté míry extrémní 
příklad situací, platných pro celou oblast fotografie.fi

Avšak předtím bych obrátil svou pozornost 
zpět k defi nici principu, na němž je tato technikafi
založena. Vzato do důsledků se zachycování
tvarů stínů vržených předměty umístěnými mezi
světlocitlivý materiál a světelný zdroj pomocí 
fotochemické reakce ve světlocitlivém materiálu 
děje neustále bez přispění činnosti člověka. Většina 

26 Batchen, G. Burning with desire.
Massachusetts Institute of Techno-
logy, 1997 (first MIT Press paper-fi
back edition, 1999).

(



O
nd

ře
j P

řib
yl

 →
 D

iz
er

ta
čn

í p
rá

ce
 2

01
2přírodních látek je nějakým způsobem na světlo 

citlivá a jeho působením v nich dochází ke změnám,
které je možné pozorovat pouhým okem. Je zbytečné 
připomínat tu nejběžnější a důvěrně známou 
reakci lidské kůže na sluneční světlo, stejně jako
takzvané šisování předmětů ponechaných napospas
dlouhodobému vlivu slunečních paprsků. Jistě je 
možné defi nici snadno zúžit právě na vědomou fi
lidskou činnost, ale jaký k tomu máme důvod? 

Takto, použijme v souvislosti s fotografií ošemetné fi
slovo, přírodou zachycené tvary stínů splňují, zdá se, 
všechny podmínky k tomu, aby mohly být nazývány 
fotogramem a také tak čteny, a to i přes to, že nebyly 
vytvořeny s předem připraveným úmyslem. Jsou
světelnou stopou referentu, jehož vlastní podobu
můžeme nebo nemusíme rozpoznat, nicméně jeho
minulá fyzická přítomnost je zřejmá a použití 
takovéhoto přírodou vytvořeného obrazu je libovolné,
ale možné a v oblasti umění bychom takový předmět 
mohli nazvat třeba fotografickým readymadem. Jefi
však pravda, že není dostatečně uspokojivě řešitelná 
otázka ustálení, a tedy trvanlivosti takto vytvořeného
obrazu, a byť je možné relativizovat význam časového
úseku mezi vytvořením a zánikem, zůstáváme
v pozici Th omase Wedgwooda, kterému jeho Th
fotogramy pomalu mizely před očima.27

27 Když jsem zmínil tuto možnost ná-
hodného a bez zásahu člověka vy-
tvořeného fotogramu, nabízí se otáz-
ka, není-li něco takového možné
i u samotné fotografi e. Není mým fi
záměrem snažit se o absurdní kon-
strukce, ale v tomto případě zde ta-
ková možnost existuje a z mého po-
hledu ještě ne v té oblasti uvažo-
vání, kdy se nedá než konstatovat,
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případ vytvoření fotogramu, o němž se zmiňuje 
Ray Bradbury v povídce Dům. Popisuje siluety 
dvou postav s napřaženýma rukama, zachycené na 
stěně opuštěného domu a mezi nimi siluetu letícího 
míče. V povídce není jasné, jak tento obraz stínů
na stěně domu vznikl, my však víme, že Bradbury 
odkazuje k podobným stínům, které byly spatřeny 
v Hirošimě a Nagasaki po výbuchu atomové bomby. 
Budu se však raději nadále spíše držet zájmu o lidmi 
vědomě vytvořený a (alespoň relativně) stabilní obraz 
fotogramu, patřící do světa umění či vědy.  

Je třeba se zastavit nad otázkou, nakolik je vůbec
možné techniku fotogramu s fotografií opravdu fi
ztotožnit. Ačkoliv například právě Dubois říká, že 
z technického hlediska jde o fotografie pořízené bez fi
fotografi ckého přístroje, a je zřejmé, že fotogramfi
má s fotografií mnoho styčných bodů, přestofi
jsou mezi nimi také důležité rozdíly, které nelze 
zanedbat. Vynechám-li z procesu vzniku fotografiefi
celý optický aparát a přidržím-li se tak minimální 

že možné je všechno, byť je to ex-
trémně nepravděpodobné. Nebude-
me-li trvat nutně na solích stříbra
jako světlocitlivém materiálu pro tu-
to hypotetickou náhodnou fotogra-
fi i a spokojíme se s kterýmkoliv ze fi
široké škály materiálů, které vlivem
světla viditelně mění svou strukturu,
zbývá jen souhra náhod, kdy se ta-
kový materiál octne v tmavém pro-
storu, do něhož v podstatě jakýko-
liv otvor promítá obraz poloprosto-
ru vnějšího, pak po dostatečně dlou-
hé „expozici“ můžeme nalézt v té-
to náhodné kameře obskuře cosi, co 
bude mít k fotografii minimálně vel-fi
mi blízko.
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(analogová) fotografie označena jako stopa světelné fi
variace, vyzařované či odražené zdroji umístěnými
v odstupu v trojrozměrném prostoru, zafixovaná na fi
dvojrozměrném podkladu zcitlivělém halogenidy 
stříbra,28 pak v takto široce vymezeném poli své 
místo fotogram jistě najde.

Ale jakmile vezmu v potaz, že to, čemu jsme zvyklí
říkat fotografie, vzniká vždy fi projekcí světelné
variace na světlocitlivý materiál, přicházíme 
k jednomu velmi podstatnému rozdílu mezi 
fotografi í a fotogramem. U fotografifi e totiž nedochází fi
k přímému fyzickému kontaktu jejího referentu 
s médiem, ale pouze světlo od něj odražené nebo
jím vyzářené zanechává stopu v citlivém materiálu. 
Hmotná souvztažnost je jistá, referent musel
být v době expozice přítomen a stát tváří v tvář 
fotografickému materiálu v kameře a mezi nimi fi
byl objektiv (nebo v případě kamery obskury pouhý 
otvor), který světelný obraz referentu promítl
na fotografické médium. Naproti tomu referent fi
fotogramu přímo leží na světlocitlivém materiálu, 
který zachycuje tvar jeho stínu. (Termín bílý stín lze
použít pouze v případě negativního materiálu.) 

A i zde je ona hmotná souvztažnost zřejmá, 
rozdíl by však bylo možné přirovnat ke dvěma
způsobům poznávání předmětů – pomocí zraku nebo 
pomocí hmatu. Tento rozdíl považuji za důležitý 

28 Pomiňme skutečnost, že se nemusí 
jednat pouze o halogenidy stříbra.
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média, která samozřejmě vychází právě z její nutné
fyzické souvislosti se zachycovaným předmětem, 
a zrovna tak je klíčový pro vnímání fotografi e jako fi
předmětu fetišistického zájmu. Je z tohoto hlediska 
„hodnotnější“, že tato konkrétní fotografická fi
deska adorovaný předmět „viděla“, nebo že se ho
dotkla, byť třeba jeho podoba není na obraze jasně
rozpoznatelná? Obávám se, že tato otázka nemá
jednoznačnou odpověď. 

Může nám však napovědět, že jednoznačný styčný 
bod mezi fotografi í a fotogramem je tzv. kontaktní fi
kopie, v ní totiž nalézáme předmět, který je obojím 
zároveň; předmětem fotogramu je exponovaný 
a vyvolaný fotografi cký negativ, jehož negativní stín fi
vytvoří na fotogramu pozitivní fotografický obraz. fi
To se však stane díky na první pohled samozřejmé
vlastnosti onoho negativu, kterou je jeho průhlednost.
Právě průhlednost je totiž základním předpokladem
k technické reprodukovatelnosti fotografickéhofi
obrazu, kdy světlo procházející skrz fotografický fi
obraz (například na negativu), vytváří jeho kopii
na dalším světlocitlivém materiálu. Klíčová role 
průhlednosti, jejíž nepřítomnost zapříčinila označení 
Daguerrova vynálezu za slepou uličku ve vývoji 
fotografie,fi 29 stojí spolu se schopností papíru stát
se za určitých okolností průhledným (nebo alespoň 
průsvitným) za označením Williama Henryho 
Foxe Talbota za otce analogové fotografie stojící nafi

29 Daguerrotypie jednoduše není 
průhledná
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s fotogramem zmiňuji též z toho důvodu, že fotogram 
často bývá označován za nereprodukovatelný.30

Bohužel, z předchozích řádek je zřejmé, že tato 
zdánlivá nereprodukovatelnost je jenom dílčí 
technická komplikace. Čistě technicky, fotografi

p j j
cký fi

papír i o relativně vysoké gramáži si zachovává 
dostatečnou průhlednost (resp. průsvitnost), aby 
mohl být použit shodně jako fotografický negativ fi
při zhotovování výše zmíněné kontaktní kopie. Tak 
z fotogramu prostým kontaktním kopírováním
lze získat překvapivě kvalitní matrici pro výrobu
mechanických reprodukcí původního fotogramu. 
A to vůbec nemluvím o možnosti pracovat
s fotografickým materiálem na čistě průhledné bázi. fi

Mýtus o nereprodukovatelnosti fotogramu tedy 
nemá reálné základy, ta možnost existuje. Bylot
by však hrubou chybou zaměňovat mechanickou 
reprodukovatelnost s absencí jedinečnosti. Fotogram 
je ze své indexické povahy jedinečným, singulárním
předmětem, stejně jako fotografický negativ.fi

Vraťme se však k autorům, kteří s fotogramem 
pracovali, a k jejich motivacím. Je jasné, že Talbot 
ani jeho předchůdci neuvažovali o fotogramu 
jako prostředku umělecké tvorby, ale spíše jako
o vědeckém prostředku zobrazování (respektive my 
tak jejich vztah k fotogramu obvykle chápeme), což 

30 Například: „K získání pozitivu (ko-
nečného výsledku) nemusíme využít 

(

nějakého prostředníka (negativ); ale 
)

přímo dosáhneme negativního sním-
ku (což činí z fotogramu nereprodu-
kovatelný originál).“ In: Dubois, P.

(

L’Acte photographique et autres 
essais. Paris: Nathan, 1990.
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estetických kvalit takto získaných obrazů. 
Talbot především hledal využití zobrazovacích

charakteristik tohoto média a snažil se o jejich
zdokonalení. Beaumont Newhall, ale i Geoff rey ffff
Batchen toto ilustrují příkladem, kdy Talbot vypráví
o svém testu, při němž ze vzdálenosti několika stop 
ukazoval fotogenickou kresbu kusu krajky s otázkou, 
zda je dobře vyobrazen. Od testovaných osob, jak 
uvádí, dostal odpověď, že prý se nenechají tak 
snadno napálit, že se evidentně nejedná o obraz, ale 
o samotnou krajku.31

Ale o bezmála sto let později Moholy-Nagy 
o fotogramu prohlásil: „Fotogram, světelná tvorba
bez kamery, je vlastním klíčem k fotografii. V ní fi
ztělesňuje se absolutní svébytnost fotografického fi
procesu, jež nám dopřává, abychom zachycovali 
světelné průběhy citlivou vrstvou přímo, nezávisle 
na jakékoliv kameře. Dává nám naději na svéprávné, 
dosud naprosto neznámé optické formace. Je nejvíce 
produševnělou zbraní v boji za nové vidění.“32 Vidíme 
zde, že jakkoliv je technika fotogramu po technické 
stránce shodná s technikou fotogenické kresby 
Foxe Talbota, přístup k ní je zcela odlišný. Dá se
říct, že zatímco pro Talbota byla fotogenická kresba
předstupněm a dost možná i klíčem k vynálezu

31 Newhall, B. Th e History of Photogra-Th
phy. New York: Th e Museum of Mo-Th
dern Art, 1964, s. 161, srov. Ba-
tchen, G. Each Wild Idea. Massa-
chusetts Institute of Technology, 
2001 (first MIT Press paperback fi
edition, 2002), s. 160.

(

32 In: Telehor, I. 1–2, 28.2, 1936,
 s. 68, 69.
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pro Moholy-Nagyho je fotogram klíčem k novému
dematerializovanému médiu nového vidění. 
A technika fotogramu také byla v souladu s pohledem 
Nagyho (ale i celého Bauhausu) na nový kontrapunkt 
prostoru – koncepci prostorové kompozice prosazující 
vrstvení a proniknutí forem. Nagy o fotogramu
uvažoval jako o objektivních světelných malbách, 
jako o vytvoření nového obrazového prostoru 
a pojmenovával své fotogramy vědeckými názvy 
jako geometrická struktura šerosvitu nebo F 38 
1926. Fotogram tak pro Nagyho představoval
skutečné splynutí vědy a poezie.33

pp
 Man Ray byl 

zas především nadšen možností deformovat obraz
předmětu za pomoci světla a chemie tak, že identita 
„zobrazovaného“ předmětu byla významně změněna.

Je možné říct, že technika fotogramu byla pro 
svět umění objevena malíři (respektive oživena 
a vyzvednuta z dob počátků fotografi e), a též je fi
možné říct, že jimi také jako malba byla používána.34

Je však třeba mít na paměti, že podstata tohoto
média je zcela odlišná od podstaty malby. Tvůrce 
fotogramu naskládá jím zvolené předměty na
světlocitlivý materiál, rozmístí je do požadované
kompozice a papír exponuje světlem. Případně 
může provést vícečetnou expozici či pohybovat 

33 Scharf, A. Art and Photography. Har-
mondsworth: Penguin Books, 1975,
s. 298.

34 Beaumont Newhall např. píše, že fo-
togram je vizuálně tak blízce příbuz-
ný abstraktní malbě, že může být po-
važován za její odnož. In: Newhall, 
B. The History of Photography.Th New
York: The Museum of Modern Art,Th
1964, s. 161.
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a pravděpodobně bude mít jistou představu o tom, 
jak výsledek bude po vyvolání vypadat či jak by chtěl, 
aby vypadal. 

Avšak samotný zrod obrazu, jak říká André
Bazin,35 se děje automaticky, bez přispění jeho 
tvůrce. Ten provedl pouze výběr předmětů 
a technické zajištění celého procesu. „Objektivita 
fotografi e mu dává takovou věrohodnost, jakou fi
nenajdeme v žádném malířském díle. Navzdory 
jakýmkoliv námitkám našeho kritického ducha 
musíme uvěřit v existenci znázorňovaného objektu,
který je doopravdy zpřítomněn v čase i prostoru,“36

píše André Bazin v Ontologii fotografického obrazu, fi
a ačkoliv mluví o fotografi i, nikoliv o fotogramu, fi
přesto nikterak nemůžeme tento výrok označit pro 
fotogram za neplatný. 

Ta nepřekonatelná věrohodnost a objektivita 
fotogramu zde nespočívá (mimo jiné) v tom, že
výsledný obraz vypadá (resp. může vypadat) „jako ve
skutečnosti“, ale v tom, že předmět, jehož stín je na
fotogramu zachycen, musel existovat a být přítomen 
při výrobě toho konkrétního fotogramu, ačkoliv třeba
nejsme s to říci, o jaký předmět se jednalo, protože se 
mu třeba obraz jeho stínu na fotogramu nepodobá.
Tato vynucená věrohodnost a objektivita samozřejmě 
funguje i opačným směrem pro fotografii.fi
Povaha takto získaného obrazu je povahou stopy, 
otisku, vzniká na základě přímé, přímo fyzické,

35 Bazin, A. „Ontologie fotografického fi
obrazu“. In: Císař, K. (ed.). Co je to 
fotografie.fifi  Praha: Herrmann & syno-
vé, 2004, s. 23.

36 Tamtéž.
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nazvat metonymickým, tedy založeným na hmotné 
souvztažnosti. Takovýto obraz patří do kategorie
znaků, které fi lozof a sémiotik Charles Sanders Peirce fi
nazývá index a které odlišuje od ikonu a symbolux .37  

Nakolik je ale skutečně možné specifiě  kovat povahufi
uměleckého média? Beaumont Newhall se sice
k problematice specifi kování povahy uměleckéhofi
média vyjadřuje značně nekompromisně: „Vlastnosti
jakéhokoliv média se vymykají přesné definici.fi
Je tudíž nepřípustné postulovat takové vlastnosti
a použít je jako výchozí bod estetické analýzy. To,
co je pro médium přiměřené, nelze dogmaticky 
stanovit předem. Jakýkoliv revoluční umělec může 
zmařit všechny předchozí úvahy o ‚povaze média, 
do něhož jeho dílo patří.“38 Kracauer mu však 
oponuje s tím, že ne všechna média stejnou měrou 
znemožňují definici své povahy. V důsledku tohofi
je možné různá média uspořádat podle stupně
nepostižitelnosti jejich vlastností. Jeden konec škály 
lze například přisoudit malířství, jehož různé mody 
přístupu se zdají být nejméně závislé na neměnném
materiálu a technických faktorech. Pokud však má
nějaké médium legitimní místo na pólu protilehlého 
malířství, pak je to fotografie.fi 39 

Fotogram ale velmi často jako realisticky mimetický,
fi gurativní obraz nefunguje a také se často přifi

37 Viz kapitola Fotografie a indexfifi .xx
38 Newhall, B. Th e History of Photogra-Th

phy. New York: Th e Museum of Mo-Th
dern Art, 1964, s. 157–158.

39 Kracauer, S. „Ontologie fotografické-fi
ho obrazu“. In: Císař, K. (ed.). Co je 
to fotografie.fifi  Praha: Herrmann & sy-
nové, 2004, s. 35.
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indexickou povahou vůbec nepočítá. Kracauer 
v roce 1960 říkal: „Tito umělecky orientovaní
experimentátoři bezpochyby usilují o vytváření
fotografi ckých hodnot; přesto však jsou nespornými fi
nástupci umělců–fotografů devatenáctého století. 
Ačkoliv se zdráhají napodobovat malířské styly 
a motivy po vzoru svých předchůdců, stále chtějí 
docílit umění v tradičním smyslu. Navíc stejně
jako raní piktorialisté mají tendenci opomíjet 
specifické vlastnosti média. Je pravda, že ještě v roce fi
1925 se Moholy-Nagy zmiňoval o astronomických 
a rentgenových snímcích jako o předobrazech svých
fotografi í, ale mezitím se beztak již tenká pupečnífi
šňůra mezi realistickou a experimentální fotografií fi
zcela přetrhla.“40

Zároveň je možné jmenovat četné případy, kdy 
tomu tak není a indexický aspekt média fotogramu 
(a fotografi e) je pro autora stěžejní. Jako příkladfi
mohou posloužit práce, jejichž autorem je Floris M.
Neusüss. Na svých fotogramech ze sedmdesátých let 
pracuje s lidským tělem, často používá jako předmět
fotogramu sama sebe. Domnívám se, že v tomto 
případě autor jistě pracuje s indexickou povahou 
svého média stejně jako o něco mladší Jiří Šigut, 
p p j p j p

který v noci po lesích roznáší a rozkládá fotografickéfi
papíry, aby je ráno sesbíral a vyvolal, nebo si na ně
v polích do naha svlečený lehá a pokouší se usnout
a pro kterého kontakt papíru s předmětem ve

40 Kracauer, S. „Ontologie fotografické-fi
ho obrazu“. In: Císař, K. (ed.). Co je 
to fotografie.fifi  Praha: Herrmann & sy-
nové, 2004, s. 33.
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si říct, pro jeho dílo stěžejní. To, že sám ležel na
fotografi ckém papíru, v němž jeho dílo tkví, byl fi
s ním ve fyzickém, skoro intimním kontaktu, toho 
může být dokladem.

Pochopitelně ale ani Williamu Talbotovi nemohl
uniknout aspekt fyzické souvztažnosti např. rostliny 
z herbáře s jeho fotogenickou kresbou a byla
pro něj zásadně důležitá, na čemž nic nemění
skutečnost, že zde nejspíš nešlo o snahu o umělecké
vyjádření. Tím spíše v případě běžné diagnostické 
metody rentgenových snímků. Čím jiným jsou než
yj p p p g

fotogramem? A jako diagnostická pomůcka mohou 
pochopitelně fungovat pouze v případě, že si je lékař 
naprosto přesně vědom jejich fyzické souvztažnosti 
k jejich referentu.
Možná by mě pak ale mohla v  souvislosti 
s citovaným Kracauerovým výrokem napadnout 
otázka, proč je tedy vůbec například právě technika 
fotogramu využívána, když autor pomíjí její, troufám 
si říct, základní povahový rys? Jenže vzápětí si mohu 
bez zaváhání odpovědět: Proč ne? Prostě tento 
povahový rys nemusí být pro autora nijak určující
nebo závazný. Prostě jej nepovažuje za důležitý a bere 
ho jako nepodstatný vedlejší produkt při výrobě
světelných variací zachycených na fotografickém fi
papíře. Nebo je pro něj podstatný především 
onen automatický zrod, což je jiný, ovšem také 
důležitý povahový rys tohoto média. Stejně platným 
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efektivita výroby fotogramu. 
Ale právě i když je možné byť třeba jen některé

vlastnosti média defi novat, zjevně nijak to neurčuje fi
možné použití média. Právě fotogram v rukou 
(např.) experimentálních fotografů a malířů bývá
používán jako určitý žánr grafiky, či dokonce můžefi
být považován za odnož abstraktní malby a díky 
více či méně potlačenému efektu podobnosti se 
svým referentem bývá také tak vnímán, což sice
nic nemění na jeho indexické povaze, avšak ta 
v takových případech, zdá se, není pro diváka ani
dílo klíčová, tím méně, nelze-li referent v jeho stínu
nijak rozpoznat. 

Možnosti užití média jsou jistě libovolné, bez 
ohledu na jeho jakkoliv definovatelné vlastnosti.fi
Považuji ale za podstatné, že je přes všechno možné
posuzovat vhodnost takového použití.

Ale ještě podstatnější je nezbytné rozhodnutí
diváka, jakým způsobem bude výstupy fotografickéhofi
média „číst“; jak k nim přistoupí. Jelikož
rozhodneme-li se jako diváci špatně, hrozí nám
fatální nepochopení díla a v horším případě třeba
i záměna diagnostické pomůcky rentgenového 
snímku za abstraktní světelnou variaci. Což neplatí 
zdaleka jen pro techniku fotogramu, ale domnívám
se, že minimálně pro celou oblast fotografie.fi


