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Eadweard Muybridge, Bez názvu (Skákající přes kozu), 1887

„Bojovník za fotografii: Länderbank pokládá základní 
kámen ke sbírce FOTOGRAFIS“ uvedl 1. 6. 1976 deník 
Die Presse. Fotografie do té doby nebyla v Rakousku 
sběratelsky nijak ceněna, i když se od sedmdesátých 
let pod vlivem USA začalo ozývat obecné nadšení 
pro „nové“ fotografické obrazové médium. Iniciace 
zájmu o fotografii, dlouho předtím než se ve veřej-
ných zařízeních pro umění, kulturu a bádání o ní vy-
tvořilo povědomí, vycházela pozoruhodným způsobem 
ze soukromé iniciativy — založením sbírky FOTOGRA-
FIS bývalou Österreichische Länderbank. U jejího zro-
du stáli dva kurátoři fotografie: Anna Auer a Werner 
H. Mraz (činní v jedné z prvních čistě na fotografii 
orientovaných galerií v Evropě — Die Brücke).
Sbírka měla od samého počátku historické pojetí. 
Záměrem tehdejší vedoucí sbírky Anny Auer bylo sbí-
rat zpětně a nastínit historii média od jeho počátků 
skrze reprezentativní špičková díla. V této podobě 
sbírka setrvala; nejnovější práce pocházejí z osmde-
sátých let minulého století. Celkově obsahuje na 400 
děl nejvyšší umělecké hodnoty. V letech 1975—1986 
se sbírka představila na zhruba 60 výstavách a konaly 
se o ní různá sympozia a badatelské semináře. Od ro-
ku 1987, kdy nebyla prodloužena smlouva Anně Auer 
coby poradkyni, poté, co sbírka dosáhla svého cíle, 
tj. zviditelnit fotografii v Rakousku, nebyla již nadále 
rozšiřována. Dnes po více než dvaceti letech od po-
slední výstavy sbírky FOTOGRAFIS ji můžeme shléd-
nout po vídeňské premiéře i v pražské repríze.
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Výstava je členěna do osmi oddílů: raná fotogra-
fie, fotografie z cest, piktorialismus, nová věcnost 
a straight photography, „nové vidění“, fotografické 
experimenty, sociálně dokumentární fotografie a po-
válečná rakouská fotografie. Ke každé sekci uvádíme 
krátký komentář pro lepší orientaci.

Mezi nejčastěji zastoupené „otce fotografie“ na vý-
stavě patří William Henry Fox Talbot, který celý život 
experimentoval s tímto médiem a zasloužil se napří-
klad i o rozvoj užití želatiny ve fotografickém proce-
su. Dalšími jsou potom Skotové David Octavius Hill 
a Robert Adamson. Vidíme zde i Nadarovy fotoportréty 
jeho slavných současníků (George Sand, Victor Hugo) 
a Muybridgeovy fotosekvence, které vypovídají o tom, 
že fotografie byla od svých počátku ve službách vědy.

Jeden z prvních úkolů fotografie bylo také zachytit 
věrně skutečnost kolem nás. A tak není s podivem, 
že byla často využívána jako médium k dokumentaci 
různých cestovatelských výprav 19. století. Byla vní-
mána jako prostředek demokratizace poznání – díky 
fotografii nyní mohli „cestovat“ i nemajetní. 

Tímto slovem bývá označován směr fotografie, kte-
rý stál v opozici k její původní exaktně — objektivní 
definici. Fotografie již nebyla vnímána jako věrné 
zachycení skutečnosti, ale jako její umělecká inter-
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pretace. Zástupci hnutí piktorialismu, formujícího se 
v devadesátých letech 19. století, mimo jiné Julia 
Margaret Cameron, Edward Steichen, Alfred Stieglitz 
a Heinrich Kühn, zaujali místa v tradici klasických 
umění a distancovali se od komercionalizace foto-
grafie, zároveň i od její redukce na dokumentárně-
-vědecké úlohy. Používáním rozostřovacích efektů, 
manipulace pozitivů a zvláštních reprodukčních tech-
nik, usilovali piktorialisté o individualizaci přístupu. 
Reagovali tak na výtku, že fotografii se nedostává, 
na rozdíl od literatury a malířství, subjektivně jedineč-
ného uměleckého výrazu. Rozostření bylo formulováno 
jako ústřední pojem v souvislosti s uměním v roce 
1900 — jako velké vzory figurovali francouzští impre-
sionisté a James McNeill Whistler. Co do námětů, byly 
tyto vesměs romantizující a na svou dobu „pozadu“.

Klasická černobílá fotografie je ikonickou sestavou 
jednotlivých ploch určitých tónů šedé škály různě 
kontrastních, reprezentující vybranou výseč reality 
a zprostředkovávající její obsahy. Z hlediska proce-
su figuruje světlo jako stopa, jako světelná kresba 
na povrchu fotopapíru. Nikoliv umělec, ale příroda 
sama se zapisuje do čtverce obrázku a zaznamenává 
své šerosvitové struktury. Fotograf pouze vybírá místo 
a čas tohoto procesu: momentku skutečnosti. Foto-
graf dokumentuje. Cvaknutí a mechanický přístroj 
nahrazují osobitý intuitivní rukopis věcným a anonym-
ním způsobem. Paul Strand, Albert Renger-Patzsch, 
Edward Weston a Karl Blossfeldt patří mezi zástupce 
tohoto přímého věcného postupu, který se prosadil 
jako dominantní proud ve fotografii dvacátých let 
minulého století. Jejich fotografické zvětšeniny svěd-
čí o skvělé hloubce ostrosti a precizním prokreslení 
námětů. Detailní záběry demonstrují texturu povrchu 
do posledního póru a zaostřují se tak na podstatu 
věci. 

Roku 1928 proklamoval ruský konstruktivista Ale-
xander Rodčenko tzv. „nové vidění“, které spočívalo 
ve změně perspektivy: „FOTOGRAFUJTE ze všech 
zorných úhlů, nejen od pupku, dokud všechny zorné 
úhly nedojdou uznání! Nejzajímavější zorné úhly teď 
směřují shora dolů a zezdola nahoru a s nimi se musí 
pracovat. (…) Stromy viděné od pupku reprodukovali 
malíři po staletí a po nich fotografové jakbysmet. 
Ukážu-li strom fotografovaný zezdola nahoru připomí-
nající průmyslový objekt, např. komín, je to v očích 
šosáků a milovníků starých krajinek revoluce.“
Umělec tematizuje pohled moderního člověka, 
jenž shlíží do soutěsek ulic nebo uctivě vzhlíží k zá-
vratným výškám bytových objektů a komínů. Tento 

dynamický pohled odpovídá rychlému a bouřlivému  
žití v metropoli — výslovnému vymezení proti kon-
templativnímu nazírání idylických krajin, které bylo 
ještě nedávno příznačné pro piktorialismus. Umělečtí 
fotografové jako Fritz Henle nebo Beaumont Newhall 
se Rodčenkova hesla drží využíváním extrémních úhlů 
pohledů na schodiště a mrakodrapy. 

Beaumont Newhall, The Chase national bank, 1928

Již v průkopnických dobách fotografie kolem roku 
1840 umělci jako William Henry Fox Talbot objevil ex-
perimentální charakter nového média. Talbot se svým 

 položil základní kámen ke kres-
bě světlem, která se v avantgardě kolem roku 1920 
objevila v rozšířené míře jako  nebo obdob-
né fotochemické postupy. Přitom nešlo o zachycení 
spatřené skutečnosti z obvyklého úhlu pohledu (tzn. 
od pasu), kdy by fotografický obraz získal prostorový 
účinek. Zobrazovaný předmět — umístěný horizontál-
ně na světlocitlivý papír — byl obtékán paprskem svět-
la a graficky zaznamenán. Zatímco Talbot svou kresbu 
světlem více podřizoval přírodovědeckému bádání, 
o něco později Man Ray nebo Lászlo Moholy-Nagy, ovliv-
něni výdobytky kubistů (papier collé a koláž), sahali 
ve větší míře po výtvarných složkách. Takto aplikovali 
na fotopapír zdánlivě nesouvisející motivy, které se 
po vyvolávacím procesu objevily na pozitivu jako 
irizující světlé plochy. Tento bezmála hravý postup 
oproštěný od diktátu dokumentace skutečnosti světa 
prospěl hlavně výtvarným strategiím a obrazovým 
obsahům dadaistů a surrealistů. Jedním z oblíbených 
postupů byla , která se rozešla s klasickou 
celistvostí obrazu. Chaos, destrukce, rozbití forem 
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 je umělecká fotografická tech-
nika bez fotografického optického přístroje — kamery. 
Jde o stínový obraz vytvořený tak, že autor v temné 
komoře umístí pod zvětšovací přístroj nebo jiný zdroj 
světla neexponovaný fotopapír (resp. jakýkoliv světlo-
citlivý materiál), na kterém vytvoří kompozici z různě 
průsvitných předmětů. Po osvícení papíru, jeho vyvo-
lání a ustálení vznikne obraz, kde na černém pozadí 
vystupují bílé, případně šedé předměty — podle délky 
expozice a průhlednosti předmětů. Nejznámějším 
světovým tvůrcem fotogramů byl americký umělec 
Man Ray (proto pojmenování rayogramy), v české 
fotografii vytvořil nejsilnější díla Jaroslav Rössler. 
William Henry Fox Talbot okolo roku 1838—1840 expe-
rimentoval s fotogramy rostlin.

 je tvořena specifickým použitím tech-
niky fotografických obrazů. Technicky by fotomontáž 
mohla být nazvána fotokoláží, kde koláž znamená 
ve francouzštině lepení a naznačuje montáž sekvencí, 
jak je tomu u filmu. Skutečná fotomontáž tak před-
stavuje dva obrazy exponované v různý čas.

 je obraz vzniklý exponováním fotocit-
livého materiálu pouze světlem bez použití dalších 
objektů.

 v podstatě kontaktní tisky 
na fotocitlivý papír, vynalezené Williamem Henry Fo-
xem Talbotem. 

 pojem vztahující se k fo-
tografii, která se pokouší zachytit scénu realisticky 
a objektivně, odmítá manipulaci.

kladly extrémně vysoké nároky na dosavadní způsob 
vidění. Umělecké dílo se vymykalo homogennímu 
pohledu. Lotte Jacobi a Francis Bruguiére zastupují 
techniku , který vzniká za dopadu světla 
na fotopapír bez užití jakýchkoliv doplňujících objektů.

Man Ray, Rayogram, 1926

Pojem dokumentární fotografie byl na počátku 20. 
století ještě tautologií — víra v realistické zobrazová-
ní dosud nebyla otřesena a platilo za samozřejmost, 
že fotografické médium podává automaticky obraz 
skutečnosti. 
Za průkopníky dokumentární fotografie, která se 
během třicátých let 20. století etablovala jako samo-
statný žánr, jsou považováni Američané Edward Curtis 
a Louis E. Hine. V německém jazykovém prostoru je 
jedním z nejvýznamnějších zástupců sociálně doku-
mentární fotografie August Sander. Jeho monumentál-
ní dílo Lidé 20. století, pro které po téměř 40 let fo-
tografoval lidi a jejich profesionální aktivity, podává 
impozantní průřez  společností Výmarské republiky.
Za ekonomické krize ve Spojených státech vznikla sna-
ha zmapovat sociální poměry v jižních státech. Tímto 
úkolem byla pověřena skupina mladých spisovatelů 
a fotografů v rámci programu New Deal F. D. Roosevel-
ta. Ta tehdy významně přispěla k etablování dokumen-
tární fotografie jako autonomní oblasti tvorby. 

Ačkoliv bylo kulturní a sociální zázemí v Rakousku 
po druhé světové válce zničeno, v padesátých letech 
dochází k vzestupu tzv. „Subjektivní fotografie“ Otty 
Steinerta, směru, který se dokázal etablovat i mezi-
národně. Koncem šedesátých let vídeňský akcionismus 
dokumentuje bolest, radost a posedlost kamerou — 
fotografie slaví svůj návrat do světa umění. VALIE EX-
PORT prochází městem a dokumentuje své performan-
ce a akce. Arnulf Rainer vytváří své první fotografické 
přemalby a autoportréty. Počínajíc sedmdesátými lety 
zástupci tzv. autorské fotografie se výrazně angažují 
v šíření nového média: zakládají časopisy, otvírají prv-
ní fotogalerie, vznikají kluby a zájmové spolky.
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Prohlédněte si spolu se žáky/studenty část výstavy 
s názvem „Nové vidění”. Poté rozdejte papírové rá-
mečky (rámeček by měl být z tvrdého papíru a alespoň 
2 cm široký) a nechte žáky/studenty hledat v prostředí 
galerie různé extrémní úhly pohledu, které mění naše 
vnímání prostoru. Mohou „fotografovat” architekturu 
a interiér samotné budovy (stěny, průhledy, schodiš-
tě) nebo i pohled z okna, který jim umožňuje nad-
hled. Můžete také žáky/studenty rozdělit do dvojic, 
přičemž jeden z nich bude na cca 10 minut „slepý” 
a druhý ho bude vodit po galerii. Vidoucí nastaví 
„slepého” tělem i sklonem hlavy do žádoucího úh-
lu pohledu a stiskne mu např. ramena. To je sig-
nál, aby dotyčný otevřel na 3 vteřiny oči a výjev si 
„vyfotografoval” do své paměti. Po uplynulé době 
se role vystřídají. Neobvyklé pohledy a průhledy 
na architekturu můžete fotografovat i při cestě 
z galerie. Pokud nemáte dostatek digitálních fotoapa-
rátů, můžete použít mobilní telefony. Možné otázky 
k reflexi: Jakým způsobem ovlivňuje naše vnímání 
prostoru to, z jakého úhlu je fotografie zachycena? 
Je těžké objevit atraktivní pohled? Jakým způsobem 
jste pracovali s kompozicí? Věděli jste, že původně 
byla fotografie focena hlavně tzv. „od pupku”? Zkusili 
jste si někdy takto fotografovat? Jak by to měnilo po-
hled na skutečnost?

 
Prohlédněte si část expozice s názvem: Sociální do-
kumentární fotografie. Na počátku vývoje fotografie
se věřilo, že fotografie je jako dokument vždy prav-
divá. Ale i s dokumentem můžeme manipulovat. Jak? 
Žáci/studenti zachytí ve dvou verzích pohled na kon-
krétní událost (třeba i svou exkurzi do galerie). Jednu 
fotografii potom vyberou jako oficiální (třeba na web 
školy) a druhou pro sebe tak, aby vystihovala stejnou 
událost, ale s důrazem na jiný aspekt (třeba jak si po-
vídají o něčem zcela jiném atd.). Fotografie může být 
inscenovaná, ale pro nezasvěceného diváka by měla 
zachycovat zcela důvěryhodný pohled. 
Možné otázky k reflexi: Jak moc se mohou lišit po-
hledy tutéž událost? Kdy si myslíte, že může fotografie 
“měnit dějiny”? (Učitel doplní vhodnými příklady. Např. 
fotograf L. W. Hine nafotil v první polovině 20. století 
v USA dětskou práci, která byla následně zakázána.) 
Fotografie k této aktivitě: H. C. Bresson: Simiane 
la Rotonde

Guillaume Benjamin Armand Duchenne
Bez názvu (studie obličeje s použitím elektrod), 1856/57 
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Doporučte žákům/studentům, aby si na další hodinu 
VV přinesli drobný předmět. Prohlédněte si pozorně 
fotografie „Studie obličeje s použitím elektrod” od G. 
B. A. Duchenne. Můžete žákům/studentům promítnout 
také další autory zabývající se portrétem, mimikou 
a výrazem při použití rekvizity (na internetu jsou 
např. fotografie V. Stratila). Rozdělte žáky/studen-
ty do dvojic či menších skupin a nechte je vytvořit 
sérii portrétů za použití jedné či více rekvizit. Žáci/
studenti mohou fotografovat např. na mobilní telefon  
nebo na vlastní či školní fotoaparát. Sérii fotografií 
od každého žáka/studenta buď promítněte na da-
taprojektoru, nebo je vytiskněte na malé formáty 
(např. výtisky do peněženky) a prezentujte na stěně 
vedle sebe vždy celé série pohromadě. 
Možné otázky na závěrečnou reflexi: Znáte mož-
nosti své vlastní mimiky, nebo vás některé výra-
zy překvapily? Co všechno ovlivňuje výraz a jak? 
Jaký význam má použití samotného předmětu? Jaké 
obsahy může předmět symbolizovat? Jak se spolu 
s použitím předmětu mění význam portrétu?
Fotografie k této aktivitě: G. B. A. Duchenne: 
Bez názvu (studie obličeje s použitím elektrod)
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Použitá a doporučená literatura:
Daniela Mrázková (ed.), Co to je fotografie: 150 let foto-
grafie, Praha 1989
Pavel Scheufler, Historické fotografické techniky, Plzeň 1993
Pavel Scheufler, Teze k dějinám fotografie do roku 1914, 
AMU Praha 2000
Jaroslav Šimek, Techniky fotografie, AMU Praha 2003
Aleš Kuneš, Tomáš Pospěch, Čítanka z teorie fotografie, 
Opava 2003
Hans Michael Koetzle, Slavné fotografie — Historie skrytá 
za obrazy I a II, Taschen / Slovart 2003

Název výstavy /
FOTOGRAFIS collection reloaded

Kurátoři výstavy / 
Heike Eipeldauer, Lisa Kreil, Florian Steininger

Doprovodné programy a studijní materiály /
Irena Ellis, Michaela Kabátníková, 
Zdeňka Řezbová, Monika Sybolová

Místo konání /
Národní galerie v Praze
Palác Kinských
Staroměstské náměstí 12, Praha

Termín konání /
17. 12. 2008 — 8. 2. 2009

Vstupné pro školní skupiny (bez programu) /
20 Kč / 1 osoba
Pedagogický doprovod (2 osoby) a děti do 6 let zdarma
Cena programu pro školy /
Délka: 90—120 min.
25 Kč / 1 žák při skupině více než 20 osob

Otevírací hodiny /
Denně mimo pondělí od 10:00 do 18:00 hod.

Doprava /
Metro A — stanice Staroměstská
Tramvaje 17, 18 — Staroměstská

Informace o doprovodných programech /
Lektorské oddělení
Sbírka moderního a současného umění
tel: 224 301 003
e-mail: vzdelavani@ngprague.cz, www.ngprague.cz

Použitá literatura /
FOTOGRAFIS collection reloaded, katalog výstavy, 
Bank Austria Kunstforum, Národní galerie v Praze, 
2008
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Hlavní partner NG v Praze

 

 
 

 

 
Prohlédněte část výstavy s názvem „Nová věcnost”. 
Požádejte žáky/studenty, aby si na další hodinu VV 
přinesli plody, předměty či rostliny, které mají za-
jímavou strukturu (např. rozpůlená hlávka zelí, ka-
pusta, listy, lastury, plody uvnitř, kůra… ). Materiál 
společně prozkoumejte a dejte jej volně k dispozici. 
Nastavte fotoaparáty na makro režim, který umožňuje 
fotografovat v detailu a zblízka. Vhodné je také pou-
žití různých zdrojů světla (např. lampiček), kterými 
můžete tvar a stukturu předmětu modelovat. Doporu-
čujeme také fotografovat jen v černobílém nastavení. 
Lze se tak lépe soustředit pouze na světlo a kontrast. 
Na závěr fotografie vyzvětšujte (podívejte se na ně 
přes dataprojektor nebo tiskněte na větší formát) 
a společně si je prohlédněte. 
Možné otázky k reflexi: Podařilo se vám pracovat 
se světlem a kontrastem? Co se stane se zobrazeným 
předmětem, zvětšujeme-li měřítko fotografie? Zkou-
šeli jste již v minulosti fotografovat jen čenobíle? 
K čemu je čenobílé zobrazení vhodné a kde se nehodí?
Fotografie k této aktivitě: E. Weston: Zelný list

Edward Weston, Zelný list, 1931
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