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Paměť a tři příklady destrukce 
fotografického negativu
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Abstrakt: Text se zabývá problematikou degradace a destrukce 
fotografického negativu jako přijaté či záměrně koncipované 
součásti výsledného díla. Na základě příkladů prací Ondřeje 
Němce, Jana Záveského a Zhou Junshenga ilustruje možné 
postupy při interpretaci děl využívajících různé typy poškození 
negativů. Základním přístupem je metafora fotografie jakožto 
umělá paměť, poškození negativu se pak jeví jako svého druhu 
zapomínání či ztráta paměti. „Nelidská“ paměť fotografie se 
důsledkem destrukce může jevit lidštěji, výsledná fotografie díky 
záměrné i nezáměrné destrukci svého negativu získává významné 
nové kvality.

Klíčová slova: fotografie – negativ – paměť – degradace – 
destrukce.

Abstract: The text deals with the problem of the degradation 
and destruction of the photographic negative as an accepted or 
intentionally conceived component part of the final work. Taking 
works by Ondřej Němec, Jan Záveský and Zhou Junsheng as an 
example it illustrates the possible approaches to interpreting 
photographs using various types of damage of the negative.  
The basic perspective is the metaphor of photography as artifi-
cial memory, damage to the negative is then perceived as  
a kind of forgetting or memory loss. Thanks to its destruction  
the “inhuman” memory of a photograph may seem more human. 
As a result of intentional and unintentional destruction of its 
negative the final photograph attains significant new qualities.

Key words: photograph – negative – memory – degradation – 
destruction.
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Známá metafora, pomocí které roku 1859 ve své stati o stereoskopu  
O. W. Holmes pojmenovává fotografii, zní zrcadlo s pamětí.1 Psycholo-
gické teorie z doby po vynálezu fotografie naopak pracují s metaforou 
paměti jakožto fotografické desky.2 Na pozadí těchto dávných přenesených 
pojmenování se v následujícím textu pokusím uchopit fotografický negativ, 
jeho degradaci a destrukci nikoliv jako problém chemicko-technologický 
či restaurátorský, ale právě jako problém metaforický. Totiž pokusím se na 
výsledcích práce tří autorů prozkoumat možnosti interpretace destrukce 
a degradace fotografického negativu, respektive obrazů různých druhů 
poškození na pozitivu z poškozených negativů. Výběr autorů a jejich prací 
snad poslouží jako ilustrativní příklad, jistě však není vyčerpávající, a ani to 
není mým záměrem. Jde zde spíše o subjektivní nástin možných postupů při 
interpretaci jejich děl z hlediska metafory fotografie jakožto umělé paměti 
ve vztahu k paměti lidské.
 Především je nezbytné mít na paměti, že fotografický negativ 
představuje v celém procesu fotografie jedinečný předmět. Pozitiv je 
mechanickou kopií negativu,3 jeho opakovatelnou a proměnnou interpretací, 
negativ je neopakovatelným prostředníkem minulé přítomnosti, tím, co 
podržuje přímou stopu fotografického referentu. Ve stínu této skutečnosti 
je zřejmé, že poškození, degradace či úplné zničení negativu se dá označit 
za fatální a nenahraditelnou ztrátu informací. Mimo jiných možných důsledků 
se hodnota pozitivu, byl-li takový pořízen ještě před touto ztrátou, značně 
proměňuje. Neexistuje-li pozitiv či nějaký typ kopie negativu, je ztráta infor-
mací po destrukci negativu definitivní.
 Když v roce 2002 voda zaplavila archiv fotografických negativů 
Ondřeje Němce z období 1973–1989, bezpochyby se o fatální a nena-
hraditelnou ztrátu jednalo. Z asi tisíce nastříhaných filmů, které povodeň 
zasáhla, si autor, dle vlastních slov spíše na památku, ponechal necelé dvě 
stovky těch proužků negativů, na kterých po sanaci zbyla alespoň nějaká 
emulze. Po několika letech Němcovy poškozené negativy naskenoval Lukáš 
Volek a po několika dalších letech Viktor Karlík přesvědčil Němce k vydání 
knihy Torzo 1973–1989. Kniha vyšla v Revolver Revue roku 2014, předsta-
vuje výběr ze zachovaných zbytků Němcova archivu a bez výjimky všechny 
snímky v publikaci nesou viditelné stopy poškození po kontaktu filmu 
s vodou. Ondřej Němec vždy zdůrazňuje, že zaplavení jeho fotografického 
archivu celkem pochopitelně nebylo jeho záměrem, nechtěl přijít o nega-
tivy a netoužil po práci s negativy poškozenými. Navzdory tomu s negativy 
pracuje, tedy jakkoliv nerad, ale přijímá vstup náhody a nepředvídatelných 
okolností do svého díla.
 V samotném okamžiku dopadu světelných paprsků na citlivou vrstvu 
filmu autor snímku nemá vliv na chemicko-fyzikální reakce zapříčiňující vznik 
záznamu světelné stopy, pouze ovlivňuje okolnosti onoho automatického 
zrodu4 fotografického obrazu před a po tomto klíčovém momentu. I na další 
procesy probíhající doslova uvnitř záznamového média filmu má však autor 
jen omezený vliv, opět je jen správcem okolností. Jakoby se fotografický 
záznam vzpíral plné kontrole fotografa, který je nakonec chtě nechtě v někte-
rých okamžicích fotografického procesu degradován na pouhého operátora 
či jednoho z mnoha operátorů na cestě vzniku fotografického obrazu. V této 
rovině si lze připustit domněnku, že i k náhodným poškozením a degradaci 
by se mohlo přistupovat jako k jakémusi dalšímu, autorem přímo neovlivni-
telnému záznamu nebo k jeho další vrstvě zachycené na negativ. A konečně 
v rovině metaforické je možné tyto jevy nahlížet jakožto erozi umělé paměti 
fotografického negativu, retrográdní amnézii, zapomínání fotografie.
 Bylo by velmi ošemetné tvrdit, že díky poškození negativů Ondřeje 
Němce velkou vodou jsou výsledné fotografie v knize Torzo lepší, než kdyby 

1 Holmes ve své metafoře 
hovoří o specifické fotografické 
technice daguerrotypii, jejíž povrch 
je skutečným zrcadlem. Důležitá 
je však paměť, kterou toto zrcadlo 
s vynálezem fotografie získalo a kterou 
tak přeneseně můžeme vztáhnout 
k celému fotografickému médiu. Oliver 
Wendell Holmes, The Stereoscope and 
the Stereographe, in: Dowe Draaisma, 
Metafory paměti, Praha 2003, s. 129.

2 Ibidem, s. 130.

3 Pomiňme pro tuto chvíli 
techniky pracující s přímým pozitivem, 
rozdíl pro naše téma nepovažuji za 
podstatný.

4 André Bazin, Ontologie 
fotografického obrazu, in: Karel Císař 
(ed.), Co je to fotografie?, Praha 
2004, s. 23.
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k poškození nedošlo. Nejde totiž o zlepšení kvality původního záznamu, ale 
o přidání nové kvality ve vrstvě poškození, a to včetně, či za cenu ztráty 
větší nebo menší části záznamu původního. Dá-li se tedy vstup této nové 
kvality vnímat pozitivně, pak je to důsledek korespondence typu poško-
zení s typem původního záznamu. Stručně se dá říct, že fotografie Ondřeje 
Němce v knize Torzo zachycují život skupiny disidentů, kteří kvůli svým 
politickým názorům byli nuceni žít na okraji tehdejší společnosti, a autor 
fotografií byl jedním z nich, byl s touto komunitou srostlý a jeho fotografie 
mají charakter až deníkového záznamu či obrazového zápisníku, starého 
již minimálně tři desítky let. Díky těmto skutečnostem je dnes vzpomí-
nání ve fotografiích z knihy Torzo silně přítomné. Lidská paměť podléhá 
erozi, a nejsme-li tak výjimeční, jako byl Borgesův Funes, muž se zázračnou 
pamětí, naše vzpomínky mizí, vytrácejí se. Přistoupíme-li k fotografii jako 
ke svého druhu paměti umělé, pak kromě jiných a podstatnějších rozdílů 
nepochybně zjistíme, že taková paměť přesahuje tu lidskou svou trvanli-
vostí, svou schopností retence, tak jako „nelidská“ paměť Funesova. A právě 
poškození, chybějící části záznamu a místa na fotografiích, pod kterými 
jen tušíme původní obsah, fotografické vzpomínky z knihy Torzo „zlidšťují“, 
zbavují strojové přesnosti fotografické paměti, dílem náhody její části zakrý-
vají, jiné přetváří. Přestože se na výsledných fotografiích ze zaplavených 
Němcových negativů jedná o nechtěný, nekontrolovaný, náhodný vizuální 
jev nesouvisející s původní situací ani obsahem, troufám si tvrdit, že toto 
poškození zde vzácně propůjčuje fotografiím jakousi vyšší autentičnost 
a navozuje pocit vyvstávání zasutých vzpomínek, rozpomínání se.
 Je možné diskutovat o tom, nakolik mohou být úspěšné snahy 
o dosažení podobných efektů pomocí cíleného poškozování, staření či jiného 
„trápení“ negativu, nebo konečně i pozitivu, ale mám obavu, že většinou 
přinášejí více škody než užitku. Zcela jiná situace však nastává, nejedná-li se 
ze strany autora o snahu dosáhnout efektu poškození, degradace či stárnutí, 
ale kdy jde o odstraňování klíčových informací z negativu metodicky, cíle-
vědomě a jednou provždy. Po takovém zákroku se totiž klíčovou informací 
stává fakt absence klíčové informace. Tuto strategii práce s negativem 
uplatnil Jan Záveský ve svém bezejmenném souboru vznikajícím postupně 
zhruba od roku 2014. Pomocí ocelového pravítka a skalpelu pečlivě a syste-
maticky odstraňuje hlavní motivy z negativů vybraných ze svého archivu. 
Snímky na těchto negativech nebyly pořizovány s myšlenkou, že jednou 
budou podrobeny takovému zákroku, motivací byla dost možná „jenom“ 
touha po zachycení momentálního obrazu, pro autora důležitého či krás-
ného. Nekompromisní redukce hlavního motivu jim však dodává významně 
obecnější platnosti – Záveský mluví o odstranění, a tedy zneviditelnění hlav-
ního motivu či hlavní instance jako o aktu jeho zdůraznění a zobecnění a tím 
vytvoření obrazu s vyšší platností, než jakou měl původní snímek, obrazu, 
který může fungovat pro diváka jako trigger. Stejně tak bychom zde mohli 
uvažovat o odstranění konkrétního jako o vytvoření prostoru pro abstrakci. 
Dle mého soudu však dosahují snímky z tohoto souboru obecnější platnosti, 
o které autor hovoří, nikoliv díky odstranění hlavního motivu a vytvoření 
prostoru pro dosazení motivu libovolného nebo abstrahovaného, ale díky 
maximálnímu zdůraznění autorova výsostně osobního vztahu k tomu, co bylo 
z negativů odstraněno, a to právě tím, že to odstraněno bylo.
 Místo, kde byla z exponovaného a vyvolaného filmového nega-
tivu odstraněna emulze, je téměř stejně průhledné jako vyvolaný filmový 
negativ, který exponován nebyl a nenese tak žádné zachycené informace. 
Je to bílé místo vytěsnění z paměti negativu. Autor dobře ví, co z filmu 
autoterapeuticky odstranil, aby se nadále již musel spoléhat pouze na svou 
lidskou paměť a smířit se s mizením vzpomínek, nebo v toto mizení doufat. 
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Záveského vlastními slovy je to mentální experiment, slepá mapa, suvenýr 
na něco, co nebylo. S tím by asi bylo možné polemizovat, jisté však je, že 
zatímco autor může vzpomínat nebo zapomínat, divák se může pouze doha-
dovat, co bylo na negativu zachyceno. Z kontextu celého snímku se snad 
někdy dá vytušit, že se jednalo o lidské postavy, ale co nám autor ne-uka-
zuje, si skutečně jisti být nemůžeme.
 Na společné prohlížení či sdílení osobních fotografických obrázků 
lze nahlížet i jako na sdílení vzpomínek. Záveský svými zákroky v umělé 
paměti svých fotografií mimo jiné demonstruje nemožnost sdílení lidské 
paměti jinak než zprostředkovaně. Destrukcí prostředků sdílení se vzpo-
mínky stávají nesdělitelnými a zůstávají již nadále pouze v paměti svých 
držitelů. Záveský nám ukazuje, že zahlazenou stopu již nikdo nikdy neuvidí, 
že zbyly jen stopy po zahlazování stop. Místa autorovy cenzury ukazují 
pouze černé plochy na pozitivech – nevíme a nedozvíme se.
 Hovoříme-li v podstatě o libovolných zásazích do fotografického 
negativu, tím spíše jde-li o různé typy destrukcí, obvykle se jedná o zásahy 
vznikající ex post, o zásahy do negativů již archivovaných nebo přinej-
menším nějakým způsobem zpracovaných. Tak tomu bylo i v obou předcho-
zích případech. Dochází-li však k cílenému destrukčnímu zásahu do negativu 
v okamžiku expozice, tedy v okamžiku zrodu latentního fotografického 
obrazu, a je-li zároveň příčinou této destrukce navíc právě skutečnost, že 
latentní obraz vzniká, vyvstává otázka, zda lze stále ještě hovořit o poško-
zení – zejména pokud se jedná o záměrný postup autora snímku. Poškození 
citlivé vrstvy i filmové báze bylo totiž přímou součástí i důsledkem vzniku 
snímků, jejichž autorem je čínský fotograf Zhou Junsheng. Na výstavě 
Světlo Světlin (Atelier Josefa Sudka, Praha, 2015) Zhou vystavil mimo jiné 
svůj projekt The Turn, v jehož rámci fotografoval slunce tak, že postupně 
prodlužoval expoziční čas až do té míry, že sluneční záření, koncentrované 
do plošky promítaného slunečního kotouče, roztavilo a propálilo nejen 
citlivou vrstvu, ale i bázi filmu.
 Zhou si je jistě vědom, že slova fotografie, a ještě zřetelněji Niép-
cova heliografie obsahují přímý odkaz k primárnímu zdroji světla a energie, 
stejně jako čínské označení pro fotografii, které je ale složitější a používá 
jiný jazykový princip. Na citlivosti solí stříbra na světlo stojí také fotogra-
fický záznam klasického černobílého procesu – ovšem nikoliv na citlivosti 
plastů na teplo. Zhou tedy použil pro zachycení stopy slunce jiný druh 
záznamu než ten klasicky fotografický. Překročil rámec citlivé vrstvy filmu 
a energetickou sluneční stopu nechal otisknout do tavícího se plastu filmové 
podložky. Je to jiný druh umělé paměti, než je paměť ve vrstvě emulze 
fotografického negativu, stejně přímočará jako záznam heliografu. Jeví se 
mi podobně jako paměť těla, připomínky zhojených zranění, jizvy na sítnici.
 Zhou však po expozicích vedoucích až k propálení otvoru film 
vyvolá, aby získal i viditelný klasicky fotografický obraz. Na nejméně expo-
novaném políčku negativu můžeme sledovat černý sluneční kotouč a zbytky 
mraků kolem něj, na nejvíce exponovaném pak propálený otvor v černém 
poli. Dochází tak k překvapivému efektu převrácení negativního obrazu do 
pozitivu – propálený otvor ve filmu se stává zářivým slunečním kotoučem 
a pravou stopou jeho žáru, což považuji za skutečnou pointu této Zhouovy 
práce. To, co by mohlo být za jiných okolností nazýváno poškozením, je zde 
výsostným nástrojem a součástí procesu tvorby.
 Nakonec však přes všechny možné interpretace záměrných i nezá-
měrných poškození fotografického negativu, jejich projevy v interpretaci 
výsledných děl, jakož i v dojmech, které v nás dílo zanechá, nacházíme 
v procesu fotografie setrvale něco, co bychom mohli nazvat důkazem. Mám 
na mysli těžko pominutelné Barthesovo toto bylo, které není metaforou, ale 
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je zcela doslovné. Důkaz v podobě obrazu na fotografickém negativu, sice 
tupý, neinterpretující, ale nevyvratitelný. Ovšem důkaz, jehož nosič naším 
přičiněním, nebo navzdory němu, v čase eroduje, rozpadá se a mizí. Stejně 
nevyhnutelně jako my zapomínáme, nebo případně zapomenout toužíme.

 Summary: Memory and Three Exemplary Destructions of the 
Photographic Negative
The article examines the problem of the degradation and destruction of the 
photographic negative and in particular the interpretation of works created 
from damaged negatives in the light of the metaphor of photography as 
artificial memory. Damage to the negative and its imprint on the resulting 
photograph then may seem as a metaphor of memory loss, forgetting or, 
vice versa, recollecting in human memory. An example of these interpre-
tation approaches and attribution of names to the qualities which diffe-
rent types of damage to the negative can bring about are the images by 
Ondřej Němec, who worked with his negatives from 1973–1989 adversely 
affected by flooding, works by Jan Záveský, who intentionally removes 
the main motif from his negatives by scraping, and the images by Zhou 
Junsheng, who burns through the negatives by projection of the sun’s disc 
in photographing the sun.
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