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ABSTRAKT
Cílem mé práce je seznámit čtenáře s jedním z tvůrčích fotografických postupů: typologií,
čím je charakteristický, kdy se poprvé začal ve fotografii objevovat a kreativními postupy,
které k němu fotografy vedou.
Setkal jsem se s několika současnými českými a slovenskými autory, v jejichž pracích lze
pozorovat v souboru/sadě/množství snímků opakující se motiv. Vedl jsem s nimi na toto
téma rozhovor, abych zjistil, jak tito autoři vnímají opakující se motiv na fotografiích, tedy
obrazový jazyk typologie.
Téma jsem si vybral, jelikož tento tvůrčí přístup sám ve své práci využívám, a i proto je má
práce doplněna o osobní zkušenosti.
Klíčová slova: fotografie, typologie, opakování, Becherovi, sběratelství

ABSTRACT
The goal of my bachelor’s thesis is to present one of the creative photographic principles:
typology; its characteristics, the first use of it, and artistic approaches used by
photographers.
I have approached several current Czech and Slovak authors, in whose work collections we
can find repetitive motives. Through my personal interviews I wanted to understand their
interpretation of reoccurring motives, also known as photographic typology.
This creative approach is one of my favourites and I use it in my work. Therefore, this
thesis also reflects and includes my own professional experience.
Keywords: photography, typology, repeating, Bechers, collecting
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ÚVOD DO TÉMATU, HISTORIE TYPOLOGIE A MOTIV
OPAKOVÁNÍ
„Fotografická typologie je (…) soubor fotografické práce, který sdílí vysokou úroveň
konzistence. Tato konzistence se obvykle nachází v objektech, prostředí, fotografickém
procesu a prezentaci nebo směru předmětu.“1
Motiv opakování, sériovost a typologie sahá až do roku 1843, kdy Anna Atkins
vytvořila první fotografickou knihu s názvem Photographs of British Algae: Cyanotype
Impressions. Kniha byla v podstatě vizuálním herbářem a obsahovala různé typy květin
(Obr. 1).
S motivem opakování a sériovostí pracoval i anglo-americký fotograf a vynálezce
Eadweard Muybridge. Důležitým milníkem v jeho životě byla účast na experimentu v roce
1873. Ten měl dokázat, že v určitém bodu koňského klusu se žádná ze čtyř nohou nedotýká
země. Vytvořil tak sekvenci po sobě jdoucích fotografií (Obr. 2), ty původní domněnku
potvrdily.2 Později touto metodou zdokumentoval mnoho jiných objektů, které sloužily jako
vědecká studie.3
Podobně Karl Blossfeldt, učitel a umělec pracující v Berlíně byl svou tvorbou na
pomezí vědy a umění. „Roku 1928 vydal v Berlíně knihu nazvanou Pratvary umění, ve které
bylo více než sto makrofotografií květů, listů a jiných částí rostlin (Obr. 3). Chtěl ukázat, že
umění má vždy předobraz v přírodě, z níž vyšlo nejen umění, ale i sám člověk. Věcnost, s
jakou Blossfeldt ukazuje zvětšené části rostlin, přesně zapadá do požadavku účelnosti
nového umění.“4
Dalším autorem je August Sander, který vytvořil více než tisíc portrétů lidí
nejrůznějších typů zaměstnání a zdokumentoval tak podobu německého národa. „Sander
fotografoval své subjekty věcně; bez zvláštních gest, co možná nejpříměji stojící, klidné. Ti
se tak pouze odlišují svým postojem, výrazem obličeje, oblečením a okolím.“5 (Obr. 4)

1

DAVIS, Paul. Can the photographic typology be defined? Medium [online]. 1.4.2017 [cit. 2021-5-2].
Dostupné z: https://medium.com/@pdtv/can-the-photographic-typology-be-defined-bfa38d5699f3
2
LAMAČOVÁ, Dita. Srovnávací koncepty s typologií Becherových. 2009. Bakalářská práce. Slezská
Univerzita v Opavě. Vedoucí práce Tomáš Pospěch.
3
Tamtéž
4
Karl Blossfeldt. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation,
2001- [cit. 2021-5-2]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Karl_Blossfeldt
5
LAMAČOVÁ, Dita. Srovnávací koncepty s typologií Becherových. 2009. Bakalářská práce. Slezská
Univerzita v Opavě. Vedoucí práce Tomáš Pospěch.
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Za důležitý milník můžeme považovat tvorbu Bernda a Hilly Becherových. Tato
manželská dvojice se přes 50 let držela stejného konceptu. Becherovi fotografovali objekty,
které byly stavěny za účelem funkčnosti, ne estetiky. Tento fakt je pozorovatelný na všech
jejich snímcích, kdy z obyčejné věci udělali vizuálně atraktivní dílo.
Tvorba manželů Becherových je záznamem doby a zároveň uměleckým dílem.
Typickým rysem jejich tvorby je právě typologie.
Jejich práce jsou charakteristické dodržováním striktních pracovních postupů, tedy:
stejný formát fotografií, čelní pohled, téměř totožné klimatické a světelné podmínky,
vzdálenost od objektu, nepřítomnost lidské osoby či identické stupně šedi. Tato preciznost
umožňovala detailní porovnávání snímků mezi sebou a lépe tak vyzněla monumentalita díla
(obr. 5, 6).
V devadesátých letech se v umění začali prosazovat studenti právě manželů Becherových na
Dusseldorfské fotografické škole, u kterých můžeme v menší míře tento přístup také najít.6
Mezi ně patří kupříkladu Andreas Gursky (Obr. 7), Candida Höfer (Obr. 8) nebo Thomas
Ruff (Obr. 8).
Ryze typologický přístup od té doby prošel značnou vizuální obměnou. Do fotografií
se začaly mnohem více promítat jednotlivá témata a autorské přístupy k nim. Začala se více
používat barevná fotografie, stejně tak porušování dosud platných kompozičních zásad.
Typologie u některých prací těchto studentů zůstala převážně u myšlenky opakování jistého
motivu, přičemž samotné snímky jsou velmi různorodé, protože nestaví na vytváření
přímých typologických komparací jako Becherovi.
V průběhu šedesátých let se ve fotografii začal objevovat nový trend, „New
Topographics“. Ten poukazoval na znásilnění krajiny člověkem, využíval banální estetiku,
industriální prostředí.7 Přesto že se v nové topografii objevovaly typologické prvky, nebylo
to vždy pravidlem.
Hlavní rozdíl vidím v tom, že v typologii se opakuje jeden motiv v obměnách, jsou
pojednávány různé typy jednoho předmětu, kdežto v nové topografii často byly motivy
jednotlivých fotografií velmi různorodé a spojoval je pouze vztah ke krajině.

6

LAMAČOVÁ, Dita. Srovnávací koncepty s typologií Becherových. 2009. Bakalářská práce. Slezská
Univerzita v Opavě. Vedoucí práce Tomáš Pospěch.
7
TOFAN, Lukáš. Odkaz Nové topografie v české fotografii. 2019. Teoretická magisterská práce. Slezská
Univerzita v Opavě. Vedoucí práce Tomáš Pospěch.
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Obrázek 1 Anna Atkins, Photographs of British Alggae: Cyanotype Impressions, 1843

Obrázek 2 Eadweard Muybridge, The Horse in Motion, 1878
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Obrázek 3 Karl Blossfeldt, Karl Blossfeldt: 1865-1932, 2004

Obrázek 4 August Sander, Antlitz der Zeit, 1929
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Obrázek 5 Bernd a Hilla Becher, Basic Forms, 1993

Obrázek 6 Bernd a Hilla Becher, Basic Forms, 1993
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Obrázek 7 Andreas Gursky, F1 Boxenstopp, 2007
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Obrázek 8 Candida Höfer, Candida Höfer, 2010-2013

Obrázek 9 Thomas Ruff, Portraits, 1986-88
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1. MOŽNOSTI VNÍMÁNÍ TYPOLOGIE A JAK LZE ZAČÍT TENTO
PŘÍSTUP PRAKTIKOVAT
K termínu typologie jsem dospěl v průběhu svého studia v ateliéru Reklamní
Fotografie ve Zlíně. V rámci volné tvorby jsem ve svých pracích začal poměrně často
identifikovat jistý opakující se motiv. Za typologické fotografování považuji takový postup,
kdy se na všech fotografiích v souboru opakuje stejný objekt nebo situace v různých
variacích. Na základě této definice jsem vybral několik českých a slovenských autorů (byť
se někteří z nich za ryze typologické autory sami nepovažují), které dlouhodobě sleduji a
kteří ve svých souborech pracují s motivem opakování.
Osobně jsem tento přístup k fotografii začal vnímat jako vyhovující pracovní postup,
díky kterému mohu divákovi rychle předat svou myšlenku. Zároveň bych ale v budoucnu
rád pracoval i jiným vizuálním stylem, v současné době proto vnímám typologii i jako
pomyslný odrazový můstek při hledání vlastního rukopisu.
V dalším uvádím tři nejčastější situace, které vedou k využití typologického postupu.

1.1 Podvědomé fotografování stejného motivu
Když nevím, jaké téma bych zrovna fotografoval, obvykle fotografuji vše okolo, co mi
přijde zajímavé. Vnímám to jako přirozenou fázi při hledání tématu.
V důsledku tohoto procesu vzniká velké množství různorodých snímků, které stojí
zcela samostatně a nejsou mezi nimi žádné vazby. Jednotlivá fotografie je tak oproštěna od
dlouhého uvažování nad celkovou koncepcí fotografického cyklu, ale mnohem více je
vnímána jako jednotlivý obraz.
Osobně nosím fotoaparát neustále všude sebou, a proto mám takových snímků velké
množství. I proto jsem se rozhodl ve fotografiích hledat určitý společný vizuální obsah –
podobný typ stavby, určitý typ geometrického tvaru či myšlenku stejného typu.
V množství různorodých snímků se snažím hledat vizuální/obsahová pojítka, díky
kterým může začít vznikat tematicky daný fotografický soubor.
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1.2 Inspirace
K typologickému přístupu se lze dostat i skrze pouhou inspiraci. S nadsázkou lze říci,
že fotografové jsou fotografové jiných fotografů, v tom smyslu, že mnoho tvůrců hledá
inspiraci u jiných, často známějších a ti zase u dalších. Tento proces je zcela přirozený a
můžeme jej pozorovat už u manželů Becherových, kterým byl inspirací již zmiňovaný
August Sander. Z jeho tvorby si vzali jistou myšlenku pracovního postupu, tu přenesli na
stavby.8 Vycházeli také z fotografií nové věcnosti.
Řadu českých a slovenských autorů, kteří pracují s typologií ovlivnili právě manželé
Becherovi či jejich následovníci z düsseldorfské školy ať už svými fotografiemi nebo pouze
uvažováním nad koncepcí opakování.
Začínající autor se snaží přirozeně imitovat úspěšné fotografie v domnění, že ty jeho
budou také tak silné.
Zásadní roli hraje zvolené téma, které ačkoli je stejné, výsledné snímky jsou vždy
různé. Téma je možné například nafotografovat zcela jinak, ať už z technického nebo
obsahového hlediska a je možné v něm objevit jiné roviny, na které se lze upnout.
Když jsem sám začínal s fotografií, velmi jsem vzhlížel k českým dokumentárním
fotografům. Jmenovitě k Jindřichu Štreitovi, Josefu Mouchovi či Pavlu Diasovi. Často jsem
volil témata, která řešili i oni, včetně používání černobílé fotografie. V jednotlivých
tématech jsem začal objevovat zcela nové roviny, které mě bavily mnohem více. Jednou
z nich bylo používání barvy, hledání barevných zátiší a mnohem více jsem byl přitahován
fotografiemi, na kterých nefigurovali lidé a opakoval se v nich jistý motiv. Skrze inspiraci
jsem se tedy dostal k lehce odlišnému přístupu k fotografii, který mi byl mnohem bližší než
klasický černobílý dokument.

8
LAMAČOVÁ, Dita. Srovnávací koncepty s typologií Becherových. 2009. Bakalářská práce. Slezská
Univerzita v Opavě. Vedoucí práce Tomáš Pospěch.
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1.3 Fascinace nebo frustrace množstvím
Poslední možností, se kterou jsem se setkal je prostá fascinace, nebo naopak frustrace
množstvím podobných věcí v našem okolí, či myšlenka opakování stejného motivu na
každém snímku a typologický přístup tudíž vyplyne.
Projekt Ztráta Plánu od Tomáše Pospěcha je krásným příkladem (Obr.10). Pospěch
byl fascinován množstvím úprav obytného domu typu V, pro nějž se vžilo lidové označení
Šumperák. Pospěch v rozhovoru pro Český rozhlas Vltava zmiňuje: „V době
rozpracovanosti pro mě bylo důležité pracovat s repetitivní strukturou, něčeho, co je
v nekonečném množství kopií, kdy neexistuje žádný originál. Bavilo mě střídání krajiny a
prostředí, přičemž na každém snímku je stejná stavba.“9 V průběhu fotografování zjistil, že
se Šumperáky v původně plánované podobě téměř vytratily a převažují vlastními majiteli
upravené exempláře.10 V důsledku toho je každá stavba originálem. Pospěch na základě
tohoto zjištění vytvořil rozsáhlou fotodokumentaci více než 600 kuriózních staveb, která se
stala fenoménem svojí doby.
Za zmínku také stojí projekt s názvem Kde domov můj Daniela Huštáka (Obr.11).
Kdy fascinace a frustrace množstvím totožného prvku vyústila ve fotografický cyklus.
Dokumentoval v něm české vlajky na billboardech podél dálnic. „Těch bylo přes 350 a šlo
o protest proti zákonným úpravám, které zakazovaly umisťování reklamních nosičů ve
vzdálenosti 250 m od vozovky.“11 Hušták objekty nevnímal jako právoplatně použité vlajky.
Frustrovalo jej znásilnění státního symbolu, v kauze viděl odraz české nátury a povahy.12

9

POSPĚCH, Tomáš. Rozhovor pro Český rozhlas Vltava, 22.1.2020 [cit. 2021-5-2] Dostupné z:
https://vltava.rozhlas.cz/zadny-original-mnoho-variant-sumperaky-prozrazuji-kdo-jsou-jejich-majitele8138414
10
Tamtéž
11
Dálnice zaplavily české vlajky na billboardech. Novinky.cz [online]. Borgis, c2003-2021, 28.8.2017 [cit.
2021-5-2]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/dalnice-zaplavily-ceske-vlajky-nabillboardech-40043879
12

HUŠTÁK, Daniel, osobní rozhovor viz příloha P I, 21.12.2020
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Obrázek 10 Tomáš Pospěch, Ztráta Plánu, 2019
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Obrázek 11 Daniel Hušták, Kde domov můj, 2020
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2. PŘÍSTUPY A ČASTÉ PRACOVNÍ POSTUPY
„Pokud se člověk rozhodne fotografovat jenom kostely a nic jiného než kostely, vzniká
tím sériovost a typologie. Zároveň člověka láká fotografovat něco, co slouží běžným
účelům.“13
„Strohost v kompozici nejlépe podpoří banálnost věci. Pokud vyfotíme banální věc
banálně, získáme dvojí banalitu a v tom je práce geniální.“14
„Díky mizejícímu tématu je člověk vybičován k tomu, aby jej usilovně fotil, jelikož za
pár let už může být pozdě. Vědomí toho, že je něco dočasné je i důvodem, proč fotíme.“15
Pro typologický přístup fotografové často volí témata časově trvanlivá, u kterých tuší
že v nadcházejících letech budou stále aktuální a budou na nich moci pracovat, objekt ale
může být i postupně zanikajícího charakteru.
Volba zanikajícího tématu občas dává jakousi naději, že dílo bude mít v budoucnu
větší hodnotu a přínos pro společnost a autorům se dostane jakéhosi uznání, není to však
pravidlem. Fotograf může začít fotografovat v domnění, že objektu hrozí zánik; může se ale
stát, že objekt nezanikne a práce tak ztratí původní smysl. Příkladem by mohly být fotografie
aut s domněnkou, že je v budoucnu nahradí letadla. To je ovšem nepravděpodobné, a tak by
práce ztratila svou podstatu. Případně se může stát, že autorův koncept, který lidé v danou
chvíli aktivně vnímají ve společnosti za pár let nebude aktuální a dílo tak ztratí svou podstatu
rovněž. Pro Huštákův soubor Kde domov Můj je tedy aktuálnost kauzy poměrně zásadní.
V budoucnu se může stát, že lidé budou jeho soubor chápat pouze jako vlajky na
billboardech, a na problematiku s tím spojenou zapomenou.16
Velmi častá je tematizace banality, obyčejného výjevu nebo předmětu, který lidé berou
za samozřejmost a přehlíží ji. Většina mnou oslovených autorů pracuje právě s motivem
banality. Od běžné architektury, kterou míjí cestou do práce či přírody po všemožné objekty
běžné všednodennosti (Šumperáky, posedy, stará auta, zastávky atd.). Právě banální věci
jsou často ve velkém množství okolo nás a přímo se nabízejí ke zpracování. Je k tomu ovšem
potřeba senzitivita vidět v obyčejných věcech něco víc a projevuje se zde invence autora.

13

JASANSKÝ, Lukáš, osobní rozhovor viz příloha P I, 15.4.2021
HUŠTÁK, Daniel, osobní rozhovor viz příloha P I, 21.12.2020
15
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Rovnou zmíním autorskou dvojici Lukáš Jasanský a Martin Polák, kteří dlouhodobě
pracují s banalitou a v některých sériích i s typologií. Ta ovšem v jejich případě není
záměrná, nýbrž obvykle vyplyne z daného tématu.17 Série s názvem Kuranda 1998, kdy
fotografovali příchod japonských aut do Čech po pádu socialistického režimu. Dále pak
cyklus Kostely 2012 (Obr. 12), kde ukazují monumentálnost, bizarnost a různorodost
polských kostelů a další cykly.

Obrázek 12 Lukáš Jasanský a Martin Polák, Kostely, 2012
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Na základě svých úvah o problematice typologie, jsem vypozoroval dva základní přístupy a
dospěl jsem k rozdělení na sběratelství a obrazovou zprávu.

2.1.

Sběratelství
Obecně definováno jako – „Koníček, který spočívá v získávání specifického druhu

předmětů založeném na specifickém zájmu sběratele a jejich uchovávání ve sbírce. I
amatérské sbírky bývají kvalitně roztříděné, zkatalogizované a atraktivně vystavené.“18
Stejně tak lze sbírat i fotograficky. Zhruba polovina mnou vybraných autorů vnímá
svoji tvorbu přesně takto. Považují se spíše za sběratele než fotografy a zkrátka fotí pro sebe
a sbírají snímky postupně jak plyne čas, a proto jednotlivé projekty často vznikají řadu let.
Základem je nalezení vhodného a zajímavého prvku či tématu. Může jít třeba o určitý
typ v architektuře nebo fyzické věci. V mé práci používám označení „objekt“.
Zmíním Václava Jiráska s jeho cyklem Auta (Obr. 15), ve kterém sbírá fotografie
odstavených vraky v nejrůznějších zemí jižní Evropy a Mexiku. Jirásek sice není pouze
fotograf sběratel, jelikož se věnuje i jiným, nesběratelským projektům. Tento jeho projekt je
ovšem sběratelským unikátem, ať už množstvím vzniklých fotografií přesahující 900 typů
aut či dobou rozpracovanosti, kdy na projektu pracoval bezmála devět let. „Podstatou
projektu je neukojitelný pud sběratelství. Posedlost znovu a znovu nalézat vyřazená auta,
stroje zkonstruované k dynamickému pohybu, proměněné v nepohyblivé vraky a nacházející
se v nepravděpodobných situacích. Jde o sběr, v určitých chvílích dokonce i ulovení,
v podobě obrazu. Postupem času začaly mezi fotografiemi vystupovat vazby. Začal jsem
myslet víc jako sběratel než jako fotograf a řidič.“19
Dalším autorem je Jan Holkup. Ten od roku 2009 sbírá vizuálně zajímavé a originální
posedy (Obr.16). „Na stavby nahlížím s lehkou ironií a humorem, zároveň s respektem,
nevysmívám se jim. Nad myslivci přemýšlím jako nad neškolenými architekty a designéry,
jež mnohdy udělají obdivuhodnou stavbu.“20 Sběratelství zcela propadl a začal posedy
vyhledávat a věnovat jim svůj volný čas.

18
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Také Alexander Seizov patří do této kategorie. Ten je sběratelem pomíjivosti (Obr.
17). „Zajímají mě staré, již dávno zavřené obchůdky, hluché zvonky, opuštěné domy. Vše, co
dosloužilo a čeká pokorně na svou definitivní likvidaci. „Fotka na památku“ a důkaz, že tu
něco bylo.“21
V průběhu vzniku této práce jsem vypozoroval dvě časté metody sbírání, podvědomé
a záměrné.
Podvědomou formu sbírání si autor velmi často uvědomí až po určité době během
práce na jiných, důležitějších projektech. Paralelně s focením vznikají snímky, jež
s konkrétním projektem nemají mnoho společného. Nad snímkem v dané chvíli příliš
nepřemýšlí ale zároveň jej má. Prioritou pro něj zůstávají autorské projekty.
Já osobně jsem během práce na jiných projektech začal objevovat kuriózní tvary
ořezaných stromů, které ve mně evokovaly sochy. Nad vzniklými snímky jsem vůbec
nepřemýšlel jako nad nějakou sérií. Pozastavil jsem se nad nimi až ve chvíli, kdy jich bylo
větší množství a došlo mi, že podvědomě sbírám různé typy těchto podivných stromů (Obr.
13).

Obrázek 13 Pavel Hála, Trees, 2019

Jakmile si fotograf onen opakující se motiv začne uvědomovat, z podvědomého sbírání se
stane vědomá činnost. Tato fáze trvá u každého člověka různou dobu a záleží, jak intenzivně
fotografuje a také jak moc se jeho fotografický styl a přístup liší od toho sběratelského.
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Vědomé sbírání vzniká s tím rozdílem, že od samotného začátku je jistý záměr a určitý
cíl. Opět uvedu příklad z vlastní tvorby.
Na autě mě zaujal nasazený tenisový míček jako krytka tažného zařízení. Ihned po
vyfotografování jsem si uvědomil že může vzniknout série (Obr. 14). Přemýšlel jsem, co lidi
vede k tomu, používat takováto alternativní řešení, když standardní krytka je otázkou
několika málo korun. Samotná myšlenka mě nutila hledat více takovýchto objektů a
sledovat/porovnávat určitou formu lidské kreativity. Od prvního snímku jsem tak záměrně
sbíral jednotlivé fotografie tažných zařízení.

Obrázek 14 Pavel Hála, Balls, 2020

Nejčastějším zdrojem motivace ve sběratelství je nalezení zajímavého objektu, který
ve sbírce ještě není a kvalitativně tak posune celý soubor.22
Běžní sběratelé fyzických věcí většinou nechtějí mít ve své sbírce několik stejných
druhů sbíraného předmětu. Pokud mají od jednoho více kusů, tak je zpravidla mění s jinými
lidmi za ty, které naopak ještě nemají. U fotografie toto praktikovat nejde, a proto se
fotograf–sběratel snaží mít svou sbírku co možná nejširší a nejzajímavější. To ale nutně
neznamená, že pokud narazí na objekt, jaký už ve sbírce má, nemůže jej vyfotografovat. Tyto
podobné snímky lze později rozdělit do jednotlivých kategorií, například dle stejného typu
užití, barvy atd.
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Kategorizování je patrné právě u Václava Jiráska. „Vytvořil jsem pro úlovky
„zasystémování“ do kolekcí. Zajímaly mě typy a jejich variace, opakující se detaily, situace
a jejich spojitosti.“23
Princip postupného sbírání často bývá založen na náhodě, kdy fotografovaný objekt autor
objevuje neplánovaně, například na svých cestách. Přístup tak vyžaduje velké množství
trpělivosti a zápal pro dané téma. Může se stát, že tento proces autora zcela pohltí a neustále
bude koukat kolem sebe, jestli někde neuvidí jím sledovaný objekt.
Jirásek ve své knize uvádí: „Pochopil jsem, že se jedná o formu autismu, stále se
opakujícího vzorce hledání, nacházení, lovení a systémování. Uvědomil jsem si, že při řízení
v ubíhající krajině automaticky registruji „výřady“, které spolucestující nevidí. Proměna
byla postupem času ještě závažnější. Vycvičil jsem si instinkt. Vytušil jsem odbočku, kde
nalézt velký úlovek. Naučil jsem se vcítit do uvažování různého typu lidí, kteří vrak opustili
nebo ho nějakým způsobem zakódovali do nového prostoru.“24
U každého pracovního postupu je důležité, zda je dán časový termín dokončení, či
nikoliv. U typologie je to však poměrně zásadní, jelikož pokud je dán termín dokončení,
autor se vystavuje určitému riziku, že do data odevzdání nebude mít dostatečné množství
materiálu. Začne tak objekty cíleně vyhledávat a tím vystoupí ze své komfortní zóny. Je
nucen fotografovat pod tlakem, a to jej odradí. Pokud začne objekty cíleně vyhledávat, ty
nemusí splňovat jistá očekávání, což může být frustrující a vrací se s prázdnou. Může jít
třeba o skutečnost, že objekt není ve stavu, jaký byl očekáván. Pokud se ovšem autor vydá
badatelskou cestou, kdy jede naslepo a rázem objeví jím dokumentovaný objekt, vyvolá to
v něm vlnu euforie a radosti, pocit vnitřního uspokojení, že téma je pevné. Honba za tímto
pocitem uspokojení je i důvodem, proč ve fotografování pokračovat.
Sběratelství nemá tradičně závazné kompoziční zásady. U výše zmíněných autorů je
patrná snaha dělat každou fotografii vizuálně zajímavou. Různorodost může spočívat
například ve střídání ročních období, kdy je objekt fotografován. Fotograf může trávit
dlouhý čas hledáním ideálního kompozičního zpracování, zkoušet postupně různé postupy a
čekat na vhodné světlo.
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Objekty jsou velmi často různorodého charakteru, a ne vždy je možné je proto
fotografovat zcela identicky.25 Tuto různorodost je možné vyřešit střídáním formátu
fotografií (výška, šířka).
Ke sběratelství je závěrem nutno říct, že mnou oslovení autoři pracující tímto
způsobem často svůj přístup jako typologický nevnímají, ale zároveň s motivem opakování
velmi často a vědomě pracují. Motiv opakování je jedním z prvků typologického přístupu, a
to je i jeden z důvodů, proč jsem tyto autory do práce zařadil. Zajímalo mě, jak tedy tento
přístup vnímají, když ne typologicky. Většina z nich na tuto otázku odpověděla jednoduše –
sběratelství.
„V Autech dál vidíme zrcadlení generačně příbuzného působení düsseldorfské školy,
jejíž vliv byl patrný na Industrii. Jirásek je ale sebedestruktivní romantik s hlubokým
smyslem pro katolické drama, a i když by se skupině kolem manželů Becherových vyrovnal
v posedlosti, nikdy nebyl ochoten podřídit se disciplíně německé typologie. Takže zatímco
Becherovi do mřížky umisťují pečlivě připravené, očistěné tvary, Jirásek do nekomfortních
gridů, které používá když Auta vystavuje, problematicky vměstnává svoji barokní náturu. A
i když je sváže do knihy, zve nás ke sledování souboje mezi svými typologickými a
piktoriálními instinkty. Auta na rozdíl od děl Sandera a spol. jako typologie původně
nevznikala a nemají ani Becherových metodickou a formální rigiditu. Jsou příkladnou prací
s archivem zanícence, reorganizací osobní kolekce kuriozit. Jiráskův záběr je tak taky
výrazně širší, panoramatický, a i když jde o krajiny, do obrazu mu víc lezou lidi.“26
Z tohoto odstavce lze vyvodit, že Jirásek by typologický přístup vnímal tehdy, dodržoval by
striktní pravidla jako u Becherových. Podobně se vyjádřil i Alexander Seizov: „Své
fotografie nevnímám jako strohou typologii. Každý kšeftík, každý zvonek je pro mě jedinečný,
každý má svou osobnost, svůj charakter. Pro mě jsou to prostě portréty.“27

25
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Obrázek 15 Václav Jirásek, Auta, 2019
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Obrázek 16 Jan Holkup, Posedy, 2016
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Obrázek 17 Alexander Seizov, Portály, nedatováno
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Obrazová zpráva
Obrazová zpráva nepřímo navazuje na předchozí sběratelství. Autor může svou prací

a množstvím vzniklých fotografií primárně na něco poukázat – problematika, sociálně
politické téma ve společnosti nebo fenomén doby. Smyslem média fotografie je předání
informací, tudíž i sběratelstvím něco sdělujeme. Rozdíl spočívá v tom, že ve sběratelství je
důležitější estetika, výtvarno a jakási tvůrčí svoboda, naopak v obrazové zprávě spíše téma.
I přesto že díla vznikají primárně jako sdělovací prostředek, jedná se o díla umělecká, jelikož
se s fotografiemi pracuje koncepčně tak, že vzniká práce splňující jisté estetické kvality.
Tuto skutečnost můžeme pozorovat v práci Chateaux po našom od Jany Šturdikové
(Obr. 18). Ta v okolí Bratislavy začala registrovat množství starých nevyužitých zámků,
které byly v roce 1948 znárodněny a původní majitelé se jich tak museli vzdát. Využití staveb
se změnilo, prvotní účel zůstal. Po pádu komunismu se část budov ve zdevastovaném stavu
vrátila původním majitelům, kteří neměli finance na velmi nákladné opravy a dříve
reprezentativní zámky tak začaly chátrat. Autorce se tato situace nelíbila, a tak začala ony
kulturní památky cíleně objíždět, vyhledávat a fotografovat, čímž upozorňovala na určitou
problematiku.28
Také Lukáš Tofan se souborem Sila, kde poukazuje na monumentalitu obilných sil
zasazených v krajině a přirovnává je k novodobým hradům (Obr. 19).29 „V záběrech se
objevují i bezprostřední okolí sil, která vypráví příběh o současné podobě české periferie.“30
Zmíněný soubor Ztráta Plánu od Tomáše Pospěcha, také vznikal spíše z pohnutek
podobných těm, co stojí za přístupem obrazové zprávy.
Pokud autor pracuje formou obrazové zprávy, velmi často objekty záměrně či cíleně
vyhledává. Mnohdy potřebuje nebo musí v co nejkratším časovém období, nafotografovat
co nejvíce typů objektů, třeba kvůli dočasnosti tématu.
Když jsem se počátkem roku 2020 rozhodl fotografovat telefonní budky (Obr. 23),
ve kterých chyběly samotné telefony a budka tak plnila roli jakéhosi miniaturního přístřeší
bez dalšího účelu, vytušil jsem, že je pouze otázkou času, než budky zmizí. Po hovoru
s operátorem společnosti O2 Telefonica jsem se dozvěděl, že do tří měsíců má zmizet více
než 60 % telefonních budek a zůstat mají pouze na vesnicích s méně než 100 obyvateli.
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Během tohoto období jsem se proto snažil nafotografovat co nejvíce zbylých budek ve
větších městech České republiky.
Čím více jsou objekty záměrně vyhledávány, tím méně je soubor vnímán jako
sběratelství ale spíše jako mapování či informativní sdělení.
U obrazové zprávy se může stát, že nadšení z nápadu velmi rychle ustoupí otrocké
dřině objíždění a fotografování.31 Autor tak soubor dokončí buď z donucení, nebo na něj
zcela rezignuje. To byl příklad i Jany Šturdikové – často se stávalo, že jí soubor přišel nudný
a v budoucnu by se tomuto pracovnímu postupu spíše vyhnula. „Pokud člověk fotí takto
stereotypně, není možné se tomuto momentu vyhnout. Na začátku téměř vždy panuje nadšení
z výběru tématu, ale dřív nebo později to stejně ustoupí skutečnosti to odpracovat. Je to však
přirozená součást tohoto procesu. Během vytváření souboru mě nejvíce bavilo objevovat
nové vesnice a komunikovat s místními, což kompenzovalo často stereotypní focení.“32
Vznikají-li fotografie za účelem obrazové zprávy, často fotografové volí stejné
světelné i klimatické podmínky. Žádoucí a používané bývá rozptýlené světlo při zatažené
obloze, aby objekt nevrhal ostré stíny, a fotografování ve stejné roční době.
Šturdiková fotografovala na přelomu jara či podzimu, kdy na stromech nejsou listy,
protože náletové dřeviny zámky zcela zastínily a nebylo možné je adekvátně
nafotografovat.33
Podobně uvažoval i Lukáš Tofan: „Fotografoval jsem ve všech ročních obdobích, ale
ve výsledném souboru jsem upřednostňoval fotografie z "bezlistých" období roku.“34
Nejčastěji se objevuje použití středové kompozice, která velmi rychle odhalí autorův
záměr a sledovaný objekt, jelikož první, na co upře divák svou pozornost se nachází
uprostřed. Identická kompozice na všech snímcích také dává lepší možnost detailněji
porovnávat jednotlivé fotografie mezi sebou. Díky tomu dílo působí více jednotně a
různorodost fotografií neruší. Tento postup je patrný u většiny zde zmíněných autorů.
Časté je i striktní dodržování pracovních postupů, například pokud se jedná o
fotografování architektury tak ostrost, vhodné světlo či nepadající horizont a linie. Při práci
v ateliéru je pak důležitá jednolitost pozadí a ideálně stejné svícení. Ucelení práce lze
dosáhnout i dodržováním stejného formátu fotografií, tedy výška/šířka nebo použitím
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stejného ohniska objektivu atd. Pokud jsou tyto zásady dodrženy, výsledné snímky lze dobře
využít pro další práci.
Tyto metody přirozeně nejsou nějak závazné a je na každém autorovi, čím se bude
řídit.
Soubor Kostely od dvojice Jasanský a Polák je dílo spíše obrazové zprávy, vizuálně může
mít blíže ke sběratelství, autoři se totiž v projektu záměrně vyhýbají zásadám fotografování
architektury, jaké jsem zmínil výše. Ke stavbám přistupovali z pohledu lidí, kteří projíždějí
krajinou a vidí monumentální kostel. Neměli potřebu mít v záběru stavby celé, proto je
záměrně zbavili věže. Pracují převážně s velkoformátovou kamerou, pro tento projekt však
zvolili středoformátový fotoaparát. Nebyla pro ně zásadní tak technická kvalita jako spíš
zachycení objektů. Kostely vyhledávali záměrně, na mnohé ale narazili náhodou.35 Při
srovnání prací Jasanského a Poláka s prací Šturdikové jsou výše uvedené rozdíly v přístupu
jasně patrné.
Není nutné se striktně držet jediného pracovního postupu a druhý zcela ignorovat.
Postupy se vzájemně doplňují, a těží jeden z druhého. Většina autorů si účelově vybírá, podle
situace, co pro daný soubor zrovna potřebuje. Někdo se drží více typologického přístupu
podobného tomu Becherů, jiní více experimentují a využívají pouze nějaké zásady pro
typologii charakteristické.
„Při vytváření projektu sila jsem se snažil dodržet stejnou vzdálenost od sil a
komponovat je na střed.“36
I sbíráním fyzických věcí a jejich následným fotografováním v ateliéru lze sdělovat
myšlenky, kdy focené objekty fotograf chápe jako určité artefakty. Tento postup využil
Daniel Hušták ve své další práci Čechy Čechům (Obr. 20), kdy fotografuje objekty na bílém
pozadí, které nás jako Čechy charakterizují (chlebíčky, cvičky, pivo, lípa atd.). Své focení
předmětů přirovnává k práci dokumentátora-archiváře v depozitáři muzea, přičemž nad
snímky uvažuje jako nad sbíráním „Češství“, kdy jednotlivé předměty dohromady tvoří
celek. Sběratelství zde tedy nespočívá v předmětech jako takových. Produktové pojetí zvolil,
aby předměty lépe vynikly a diváka nerozptylovalo prostředí a soustředil se tak čistě na daný
„artefakt“.37
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S typologií objektu pracovala i studentka Fakulty umění UJEP Anna Organová. Ta
je původem z Kazachstánu a po přestěhování do České republiky začala registrovat velké
množství druhů rohlíků. Soubor začal vznikat jako cvičení na Univerzitě a rohlíky zvolila
čistě ze zajímavosti. Nafotografovala tak několik desítek typů tohoto oblíbeného pečiva
(Obr. 21). Všechny na jednolitém pozadí, se středovou kompozici a identickým svícením
v ateliéru.38
K oběma pracovním postupům patří i získávání tipů na sledované objekty. Holkup
při fotografování rozšířil povědomí o svém tématu na různých mysliveckých fórech, kde
oslovil řadu myslivců s prosbou o tipy na zajímavé posedy. Myslivci tak velmi často posílali
přímo své stavby, kterými se chtěli pochlubit.39 Tomáš Pospěch například zvažoval možnost
fotografovat Šumperáky přes Google Streetview. Od tohoto však brzy upustil, jelikož si díky
tomu uvědomil, že může pracovat i s jinými úhly záběru a že stavby jsou zajímavé například
zezadu. 40
Vyfotografování objektu, který splňuje kvality souboru vyžaduje ujet i několik desítek
až stovek kilometrů. Pokud to projekt vyžaduje a umožňuje, lze mu přizpůsobit běžné cesty.
Když jsem zpracovával téma zavřených prodejen smíšeného zboží na venkovech (Obr. 22),
záměrně jsem se při cestách po České republice vyhýbal dálnicím a spíše jezdil po silnicích
druhé či třetí třídy, tušil jsem, že na těchto úsecích budu mít mnohem větší šanci tyto budovy
nalézat a následně je tak dokumentovat.
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Obrázek 18 Jana Šturdiková, Chateaux po našom, 2019
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Obrázek 19 Lukáš Tofan, Sila, 2019
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Obrázek 20 Daniel Hušták, Čechy Čechům, 2019
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Obrázek 21 Anna Organová, Everyday Rohlík, 2021
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Obrázek 22 Pavel Hála, Smíšené zboží, 2019
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Obrázek 23 Pavel Hála, Budky, 2019
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3. MNOŽSTVÍ FOTOGRAFIÍ A UKONČENOST SOUBORU
„ O množství jsem nikdy neuvažoval a nikdy jsem se nesnažil urvat z tématu co největší
počet fotografii. Reaguji spíše emotivně a vybírám si. Když se mi dany objekt nezamlouvá,
když mě neosloví, tak ho vynechám a jdu dál. Soubor ukončím v momentě, kdy nabudu dojmu,
že k tématu už nemam co říct, co dodat. Někdy to jsou měsíce, jindy dlouhá léta.“41
„Pro mnoho fotografů je konec práce dán různým množstvím faktorů a každý autor si
konec musí stanovit sám.“42
„Ukončenost vnímám v bodě, kdy divák z vzniklého množství snímků rozpozná můj
záměr.“43
„Soubor kvete, plodí, zraje až dozraje a již v něm nemá smysl pokračovat.“44
V typologickém souboru hraje množství fotografií obzvláště důležitou roli. Už jen
samotné slovo typologie v sobě ukrývá jakési množství, díky kterému je možné více
upozornit na nějakou problematiku. Pokud divák uvidí 7 fotografií, daný problém nevyzní
tak globálně, jako když jich spatří třeba 100. Efekt velkého množství dává možnost udělat
podrobnou analýzu a porovnávání jednotlivých snímků mezi sebou.
Tohoto efektu docílil Tomáš Pospěch, kdy přes 600 jednotlivých domů fotografoval
zcela identicky. Díky této preciznosti tak může divák sledovat podrobnou změnu každého
domu v jednotlivých detailech a poodhalovat specifickou estetiku každého z nich.
Ve stavu rozpracovanosti nastávají situace, které ovlivňují množství fotografií
v souboru, dobu rozpracovanosti a s tím spojené ukončení práce.
Pokud je autorem sledovaný objekt statického charakteru, fotografování je do jisté
míry možné naplánovat. Díky tomu je možné vyvodit, kolik snímků vznikne a jak dlouho
bude práce rozpracována. Může se jednat například o určitý typ stavby.
Jiným typem práce je fotografování náhodných situací, jevů, něčeho dočasného, kdy výskyt
není možné ovlivnit. Práce se může protahovat, protože není jasné, kdy vznikne další
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fotografie. Objekt dočasného charakteru je důležité mít vůbec zachycený, zde případná
technická nedokonalost fotografií není tak významná.45
Tento přístup dobře ilustruje série Pinkponk head od Drahomíra Štulíra (Obr. 24).
Ten během pracovních cest městskou periferií poměrně často potkával ženy s růžovými
vlasy, což mu přišlo fascinující a zároveň bizarní. Začal je portrétovat a během tří let
nashromáždil více než sto fotografií. Tyto účesy řadí do vizuálního městského smogu a
přirovnává je k reflexním vestám, které jsou také velmi výrazné.46 Zde je tedy hledání onoho
ústředního motivu čistě o náhodě.

Obrázek 24 Drahomír Štulír, Pinkponk Head, nedatováno

Soubory koncipované na principech sběratelství bývají často ve stádiu rozpracovanosti
mnohem déle, něž obrazové zprávy. Snímky vznikají spontánně, například během cest nebo
při práci na jiných souborech. Naopak v obrazové zprávě bývají projekty prioritou, je jim
tak věnováno daleko více pozornosti, času, úsilí, a proto jejich realizace nezabírá tak dlouhé
časové období.

45
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3.1. Téma je vyčerpáno, již není co fotografovat
„ Počet fotografií byl v projektu Sila determinován počtem obilních sil na území ČR,
které splňovaly jisté vizuální kvality (např. byla na nich zachována původní betonová
fasáda). Považuji také za nutné brát v potaz i stranu diváka, kdy je nutné počet výsledných
fotografií omezit. Výsledný soubor Sila má cca 25 fotografií.“47
Ukončení souboru může být buď přirozené či záměrné.
První možnost zpravidla nastane, pokud v průběhu fotografování autor zjistí, že jím
sledovaný objekt už nikde nemůže nalézt. Potom se nabízí několik možností, jak v tématu
pokračovat, například rozšířit téma o jiné snímky, vymykající se striktní typologii jednoho
předmětu, rozšíření tématu na jiné země, kde zkoumaný objekt je k dispozici.
Václav Jirásek v průběhu rozpracovanosti zjistil, že mnohem více vraků aut nalezne
v jiných zemích než u nás, například ve Francii či Itálii, také na řeckých ostrovech, konkrétně
Zakynthos, Korfu, Rhodos, Lesbos a další.48
Fotograf může soubor ukončit i záměrně. Na začátku fotografování si předem stanoví
počet objektů, které je potřeba zaznamenat. Cíleně tak vyhledává a zaznamenává. Díky tomu
je tak možné více se věnovat jiným projektům nebo si lépe připravit technické vybavení,
výběr vhodného počasí a s tím i spojeného světla. Šturdiková se rozhodla nafotografovat
všechny chátrající zámky a procestovala tak celé Slovensko. Jednak aby téma zcela
vyčerpala a nikdo další v něm nemohl pokračovat a jednak aby měla práci sama pro sebe
ukončenou.49 Primární roli v obou případech tedy hraje zvolený objekt a s ním spojený
pracovní postup (sběratelství, obrazová zpráva). Na základě zvoleného postupu lze později
stanovit ukončení práce. Nafotografováním zcela všech objektů je téma vyčerpáno a lze ho
uzavřít.
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3.2. Množství fotografií je dostatečně vypovídající
„Pokud se člověk rozhodne něco takto sériově zpracovat, musí cítit kdy to skončit.“50
Pokud momentálně dosažené množství fotografií vypovídá o daném tématu i přesto,
že v něm lze pokračovat, je možné jej uzavřít a věnovat se jiným projektům. Jasanský
s Polákem se rozhodli po padesáti kostelech soubor ukončit. Množstvím fotografií předali
svou myšlenku dál a neviděli potřebu ve fotografování nadále pokračovat. Byli si vědomi,
že kostely by mohli fotografovat řadu let po celém Polsku a mohli by jich mít mnohem více,
pokračování jim ale přišlo zbytečné, jelikož vzniklé množství fotografií bylo dostatečně
vypovídající.51 To je patrné u všech jejich typologických prací, a proto na cyklech pracují
maximálně v řádu několika měsíců.
Pro každého autora je konečné množství fotografií jiné a často je dáno volbou a šíří
zvoleného tématu. I Daniel Hušták si byl vědom většího množství vlajek podél dálnic, než
ve skutečnosti nafotografoval. Dohromady vzniklo přes 150 fotografií, do finální prezentace
poté použil 48 snímků.52
Pro Tomáše Pospěcha nebylo zprvu zásadní mít Šumperáků co nejvíce. Snažil se
vytvořit obsáhlý archiv, když ale množství přesáhlo 600, téma uzavřel a začal pracovat na
knize i přesto, že objektů je v Česku několik tisíc. Pospěch tušil, že pokračování ve
fotografování by nepřineslo nic nového. „Jsem si vědom toho, že bych téma mohl
fotografovat donekonečna, to ale nechci.“53
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3.3. V určité fázi rozpracovanosti vznikne publikace či výstava
Mnoho autorů považuje práci za ukončenou vydáním publikace nebo výstavou
fotografií v galerii, podobně jako v jiných fotografických žánrech. Fotograf cítí, že téma
nabylo svého potenciálu nebo množství snímků dostatečně vyjadřuje autorský koncept a
výstava či publikace se nabízí jako ideální uzavření projektu.
Pro Václava Jiráska byla zásadní jeho výstava fotografií aut v domě umění v Brně.
„Pokud se mnou zpracované téma dostane do nějaké podoby knížky, výstavy či
katalogu, opustí tak můj intimní prostor uvažování a ztratím o něj zájem. Cítím, že jsem vše
vypověděl a nemám co dál říct.“54
Následně v roce 2019 vznikla obsáhlá publikace s názvem Auta, obsahující přes 900
fotografií. Přesto ve své knize uvádí: „Auta je třeba sbírat i nadále, je to neukončený
proces.“55 Z toho plyne, že autor může pro sebe fotografovat i přesto, že dílo naplnilo svůj
potenciál.

3.4. Zájem o téma opadne
Jak už tomu u fotografů věnujících se volné tvorbě bývá, zcela běžně pracují na
několika tématech zároveň. To jim dává možnost odpočinout si od daného tématu a pracovat
mezi tím na jiném projektu. Na druhé straně časová propast může vést k jakémusi autorovu
uvědomění, zjištění, že téma není aktuální nebo skutečnost je jiná, než jak ji prve vyhodnotil.
Podobně dlouhá fotografická nečinnost může mít za následek, že se téma fotografovi
rozleží v hlavě, snímky se okoukají a hodnota práce je pouze v množství snímků. Princip
opakování a neustálé fotografování něčeho podobného pro autora již není naplňující, a tak
projekt ukončí.
S touto situací jsem se setkal během fotografování výstražných psích tabulek na
plotech u rodinných domů (Obr. 25). Skrze ně jsem pozoroval jednak vztah člověka k psovi,
jednak lidskou kreativitu. Fotografie jsem nechal chvíli odležet, po čase jsem se rozhodl ve
fotografování nadále nepokračovat. Snímky mi nepřišly vizuálně zajímavé problém jsem
viděl v absenci vizuální atraktivity a nedostatečně zajímavém obsahu zvoleného tématu.
Podobně se vyjádřil i Lukáš Tofan: „Forma typologie je již lehce anachronická, takže o
kvalitě souboru rozhoduje nějaký zajímavý, objevný obsah.“56
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Obrázek 25 Pavel Hála, Dogs, 2020

3.5. Fotograf téma předá dál
Ačkoliv téma autor osobně uzavře, konec projektu to nutně nemusí znamenat. Své
téma může předat někomu dalšímu, kdo ve fotografování bude pokračovat místo něj.
V typologickém souboru je z množství vizuálně podobných fotografií možné poměrně
rychle vyvodit autorovu myšlenku a záměr. Autor může své téma dostat do podvědomí lidí
například založením neformální skupiny na Facebooku či webu. Zcela běžně pak začnou
lidé přidávat své fotografie například za účelem tipu pro autora, nebo se chtějí pochlubit
svým snímkem.57
Poměrně bizarním ale pěkným příkladem je skupina na Facebooku s názvem Mullet
hunting pro, kam lidé přidávají své fotografie lidí s účesem „mullet. Kvalita fotografií je
mnohdy nevalná až nepřijatelná, ale lidé i přesto fotografují a posílají své výtvory.
Jde o přirozenou cestu, jak projekt držet při životě, a přitom se věnovat něčemu jinému.

Obrázek 26 Neznámý autor, Mullet hunting pro, 2021
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4. DOBRÁ FOTOGRAFIE A JEJÍ ROLE VE FINÁLNÍM VÝBĚRU
„Dobrá fotografie odpovídá nějak rozumovému rámci celku, ale je nosná něčím
navíc.“58
„Každou fotografii v souboru musíte schválit jako dobrou na základě svých hledisek.
Není možné schválit pouze celek.“59
„Fotografie musí mít svou specifickou auru. Aby byla pouze líbivá, to nestačí.“60
Na první pohled se může zdát, že v typologickém souboru je důležitější, jestli dílo
funguje jako celek než jednotlivé fotografie. Není ale možné, aby nějaká fotografie nebyla
dobrá.
Dílo samozřejmě musí obstát jako celek, ale k tomu jsou potřeba právě kvalitativně
vyvážené fotografie, kdy každá má své pevně dané místo. Ne všechny fotografie musí být
tak atraktivní, přesto ale musí respektovat koncepci souboru.
Dobrá fotografie je pro každého autora jiná, roli hraje nespočet faktorů. Většinou jde
o zajímavost pozorovaného objektu či jeho jedinečnost společně s technickými aspekty jako
patřičná kompozice, světlo, ostrost. Autoři se často řídí intuicí, kdy dobrou fotografii
poznají.
Při editaci finálního výběru je důležité si uvědomit, za jakým účelem dílo vzniká.
Pokud je totiž záměrem nafotografovat všechny typy objektů, pak logicky do finálního
výběru budou použity všechny fotografie. Častěji se autor spokojí s určitým množstvím
snímků a pak řeší konkrétní výběr. Zohledňuje přitom koncepcí díla, která vychází
z nafotografovaného materiálu. Je dobré si uvědomit, zda je dílo spíše uměleckého rázu či
sdělného (obrazová zpráva) a na základě této koncepce je volen počet snímků v souboru tak,
aby dílo bylo pro diváka atraktivní a zároveň množství dostatečně sdělné.
Přesto že autor fotografuje objekty, byť dost podobné, ve finálním výběru se snaží
volit snímky co nejvíce různorodé a učinit tím soubor zajímavější.

58

ZAPLETALOVÁ, Veronika, rozhovor formou emailu viz příloha P I, 2.3.2021
JASANSKÝ, Lukáš, osobní rozhovor viz příloha P I, 18.4.2021
60
SEIZOV, Alexander, rozhovor formou emailu viz příloha P I, 13.4.2021
59

UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací

48

5. JAK UČINIT TYPOLOGICKÝ SOUBOR PRO DIVÁKA
ZAJÍMAVÝ
Samotná forma typologie se může zdát poměrně nudná, místy až přímočaře sdělná a
nezajímavá. Toho si byli vědomi i manželé Becherovi, kteří svá díla koncipovali do
velkoformátových tisků, různých mozaiek či jimi zaplnili celou galerii, kdy opakování
obrazových motivů jim umožňovalo snadnější přenesení obsahu na diváka.
Soubor lze ozvláštnit řadou prvků, díky kterým je možné dílo zacílit na širší veřejnost
čímž bude působit zajímavěji.
První možnost přináší již samotné fotografování. Pokud je téma šířeji vymezené,
nabízí se možnost fotografovat v rámci něj i další motivy s ním spojené. Opět zmíním svou
práci Smíšené zboží, kde jsem mimo fotografování celků budov, navštěvoval i jejich interiéry
a hledal všemožná zátiší (Obr. 27). Tyto snímky nejsou typologického charakteru, přesto do
tématu spadají a mohu je později využít.

Obrázek 27 Pavel Hála, Smíšené zboží, 2019

Další možností, jak s jednotlivými snímky pracovat je postprodukce – výřezy, koláže
a další. „Všechna sila byla fotograficky manipulována tak, že byla prodloužena jejich výška
a tím znásobena jejich monumentálnost.“61
Obrazová jednotnost fotografií umožňuje detailnější porovnání mezi sebou. Snímky je
tak možné rozdělovat do různých kategorií, jako tomu bylo v případě Jany Šturdikové, kde
takto rozdělila v knize jednotlivé zámky dle posledního využití staveb.62
61
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Pokud je téma příliš široké, lze mu vytvořit podtéma. (k fotografiím budov obchodů
bych přidal fotografie různých typů vah).
Většina typologických objektů bude mít jisté věci společné – architektura okna,
telefonní budky barvu. Tyto spojitosti dávají možnost vzniku dalšího podtématu.
Atraktivnějšího čtení tématu lze docílit i v publikaci, kde grafická úprava a text
přinášejí další možnosti umocnění tématu (papírové přehyby, leporela nebo pexesa).
Snímky lze i otáčet a všelijak deformovat. Pěknou ukázkou je opět kniha Ztráta Plánu
od Tomáše Pospěcha obsahující 600 fotografií. Ta je graficky velmi propracovaná, možná
až vyhrocená, kdy je vyhotovena ve tvaru domu, nazývaný Šumperák (Obr. 29). Snímky se
také po určitém množství začnou otáčet, a s tím se mění i úhel fotografovaného domu. Je tak
nutno knihu otočit o 90 stupňů, jak bychom dům ve skutečnosti obcházeli. Mimo jiné lze
v knize nalézt i originální plány domu a rozhovory s majiteli. Díky těmto grafickým prvkům
je listování knihou skutečně zábavné a čtenář ji nezavře po pár stranách.
Stejně je možné postupovat i při fyzické výstavě snímků v galerii – vytvářením
tematických bloků či prostorových instalací. Autorův záměr a myšlenku díla lze podpořit i
vhodnou adjustací. Holkup zvolil rámy k fotografiím z materiálu, z jakého jsou zhotoveny
jim vyfotografované posedy63, Václav Jirásek při výstavě souboru Auta použil skutečný vrak
auta (Obr. 28).

Obrázek 29 Tomáš Pospěch, Ztráta Plánu, 2019

63

Obrázek 28 Václav Jirásek, Auta, 2017

HOLKUP, Jan, osobní rozhovor viz příloha P I, 18.12.2020
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ZÁVĚR
Problematiku typologie jsem se rozhodl zpracovat z toho důvodu, že sám pracuji
tímto způsobem a chtěl jsem najít odpovědi na otázky, které si pokládám a u kterých jsem
neměl příliš jasnou odpověď. V práci hledám nejrůznější možnosti, jak tento přístup uchopit
a rozpracovat.
Zjistil jsem, že typologický soubor může vznikat tak, že podvědomě fotografuji
stejnou věc v jiných variantách až do fáze, kdy si tuto skutečnost uvědomím. K typologii se
lze dostat i formou pouhé inspirace, kdy vzhlížím k autorům, kteří pracují tímto stylem, nebo
prostou fascinací/frustrací množstvím podobných věcí ve svém okolí.
Ve fotografiích vybraných autorů jsem vypozoroval dva časté přístupy při tvorbě
typologického souboru. Ty se poměrně zásadně lišily v pracovních postupech a přístupu
k tématu, tudíž jsem je rozdělil na sběratelství a obrazovou zprávu. Zásadní rozdíl vidím
v tom, za jakým účelem díla vznikají a také v pracovních metodách.
Sběratelství je svobodnější, je to vášeň a zápal pro zvolené téma. Do jisté míry i
posedlost. Větší důraz je kladen na estetiku každé fotografie. Na všech snímcích je stejný
objekt nebo motiv, přesto fotografie vynikají různorodostí. Objekty jsou často fotografovány
během práce na jiných projektech, a proto jednotlivé soubory vznikají řadu let
Naopak v obrazové zprávě vznikají díla za účelem upozornění kupříkladu na
nějakou problematiku. Ta může být dočasná, a tak je potřeba objekty záměrně vyhledávat,
než zmizí. Cílem je mít v co nejkratším čase velké množství snímků. Během fotografování
jsou dodržovány jisté zásady, které dělají dílo srozumitelnější, podobně jako u manželů
Becherových, tedy: striktní kompozice, stejné světelné podmínky a eliminace rušivých
prvků. Dílo vznikající za účelem obrazové zprávy tak plní roli převážně informativní, přesto
se jedná stejně jako ve sběratelství o dílo umělecky hodnotné.
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I když jsou sběratelství a obrazová zpráva v pracovních postupech poměrně odlišné,
navzájem se úzce prolínají. Zpravidla z tématu vyplyne, jaký pracovní postup je vhodnější.
Zvolený přístup nemusí být z fotografií na první pohled patrný. Autor může
přistupovat k souboru formou sběratelství, ale vizuálně se bude držet pracovních zásad
z obrazové zprávy.
Z vedených rozhovorů jsem vypozoroval, že zhruba polovina mnou oslovených autorů
typologii ve své tvorbě formálně nevnímá jen z toho důvodu, že nepracují stejně precizně
jako manželé Becherovi. Tedy že nedodržují striktní pravidla s tím spojená (stejné světlo,
vzdálenost od objektu, ohnisko atd.). Zároveň ale vědomě pracují s motivem opakování
stejného objektu na každém snímku. Nutno zmínit že většina těchto autorů se řadí právě
mezi sběratele, kde je kladen důraz na estetiku a tvůrčí svobodu. Osobně to odůvodňují tím,
že ačkoliv fotografují věc stejného významu (posedy, auta, zvonky), fotografované objekty
bývají velmi různorodé a méně podobné německé typologii. Je to i tím, že autoři volí pro
své práce jiné motivy a jednotlivé objekty díky své různorodosti není možné fotografovat
všechny zcela identicky.
Ve výše uvedeném vidím současnou podobu fotografické typologie – v myšlence
opakování stejného objektu, přičemž jednotlivé snímky působí velmi různorodě. To vše bez
nutnosti přihlášení se k formálnímu fotografickému stylu.
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