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ABSTRAKT 

Bakalárska práca sleduje námety prázdnoty v českej fotografií, a to predovšetkým v 

súvislostiach absencie, pominuteľnosti a melanchólie. Cieľom tejto práce je upozorniť na 

autorov, ktorí s prázdnotou ako námetom pracujú systematicky alebo sa nejakým 

spôsobom k tejto téme fotograficky vyjadrili.   
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ABSTRACT 

The bachelor's thesis follows the themes of emptiness in Czech photography, especially in 

the context of absence, transience and melancholy. The aim of this work is to draw 

attention to authors who work with emptiness as a subject systematically or express 

themselves in some way photographically on this topic. 
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ÚVOD 

 V dnešenej dobe, v ktorej cítime, že na nás padá obrovské množstvo nielen 

informácií analógových, ale aj tých digitálnych, je pre nás absencia “niečoho” novým 

impulzom priťahujúcim naše vnímanie. Pod nátlakom okolitého chaosu vedome  

či nevedome vyhľadávame oslobodenie skrze čistotu a prázdnotu.  

 Ústrednou linkou mojej bakalárskej práce je tak téma prázdnoty a hľadanie jej 

podoby v českej fotografií od 20. až do 21.storočia. Na prázdnotu budeme nahliadať  

v zmysle absencie alebo neexistencie niečoho, čo by obvykle malo byť na danom mieste. 

Dôraz bude kladený na prázdne miesta v umeleckých dielach či fotografiách, ktoré nie sú 

iba absenciou “niečoho”, no stávajú sa obsahom samotného diela a nesú svoj individuálny 

význam. 

 Motiváciou pre písanie tejto bakalárskej práce sa pre mňa stala pochmúrna, často 

melancholická nálada na vyprázdnených fotografiách českých autorov, ktorá ma nadchla  

a inšpirovala nielen vo vlastnej tvorbe, ale aj  živote.  

 Prvé dve kapitoly Filozofia prázdneho a Prázdno v umení sledujú výjavy prázdnoty 

a jej definície v našej minulosti, ktoré si postupne osvojuje aj výtvarné umenie. Tieto 

kapitoly poslúžia ako pevný základ k uchopeniu podstaty prázdnoty. Ďalšie kapitoly sa už 

budú výlučne týkať témy prázdnoty v českej fotografií. Spoločne prejdeme cestou od 

vyľudnených prázdnych ulíc po prázdne interiéry a nakoniec zasadneme  

na prázdne stoličky za prázdnymi stolami. Nebudeme sledovať len prázdnotu fyzickú, 

ktorá je viditeľná na prvý pohľad, ale aj pocit prázdna, ktorý sa pre nás stane dôležitým 

aspektom v súvislosti s zážitkom dostavujúcim sa po zhliadnutí týchto fotografických diel.
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„Prázdnota je forma ľudského očakávania, ľudskej frustrácie alebo ľudskej pamäte.”   

                      -Jean- Paul Sartre 
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1. FILOZOFIA PRÁZDNEHO 

 Prázdno, prázdnota alebo len ničota je znepokojujúcou súčasťou v ľudskom bytí už 

oddávna. Fakt, že ľudia žili už predtým a budú žiť aj po tom, čo my zomrieme,  

je prázdnota v našom vedomí, ktorú je len ťažko pochopiť. Paradox stvorenia z prázdnoty, 

otázka bytia a nebytia sa objavila už v časoch minulých kultúr. 

 Koncept prázdna alebo prázdnoty je prebádaný rôznymi odbormi: od prírodných a 

sociálnych vied,vrátane psychológie až po teológiu a filozofiu. Tento termín má však  

v každom odbore vlastnú definíciu, často dopĺňanú o odlišné konotácie. 

 Prvé zmienky o neexistencii a ničote nachádzame už v starovekom Grécku,  

kde vyvolala vášnivú debatu. Jeden z prvých filozofov, ktorý sa zaviazal odpovedať na 

tieto otázky je Permenides. Ten tvrdil, že neexistencia neexistuje, pretože už len myšlienka 

na jej možnosť ju mení v súčasť kontinua toho, čo existuje.  Ďalšími sú napríklad Platón či 1

Aristoteles. Platón popisuje pôvod kozmu práve z prázdnoty, ktorá sa stala prostredníkom 

medzi akousi neznámou transcendentálnou existenciou a našou existenciou. Jednoducho 

povedané, bez tejto prázdnoty, by sme neexistovali. Aristoteles zas túto teóriu podporuje a 

ďalej ju rozvíja, keď takúto transcendentálnu bytosť nazýva Bohom.   2

Medzi zásadnými modernými mysliteľmi predstavujúci problém prázdna je aj  predstaviteľ 

nemeckej klasickej filozofie Immanuel Kant. Od doby Kanta a jeho Kritiky súdnosti sa 

úvaha o prázdnote vyznačuje dvoma odlišnými aspektmi. Aspektom logickým, tu 

hovoríme o prázdne ako o predmete, ktorý existuje alebo neexistuje a aspektom 

metodologickým, kde prázdno je objektom, javom vedomosti, respektíve vlastnosťou 

priestoru.  3

 Z pohľadu psychofyziky, a podľa takzvaného Webern-Fechnerovho zákona, sa 

prázdno stáva významovo naplneným v kontexte svojho okolia. Môžeme teda povedať, že 

Ernst H. Weber formuloval tento zákon psychofyziky, ktorý hovorí,že najmenšie 

zaznamenateľné zvýšenie intenzity ľudského cítenia je vždy spôsobené konštantným 

proporcionálnym zvýšením predchádzajúceho stimulu a naopak.   4

 AUSTIN, Scott , Parmenides and the History of Dialectic: Three Essays. Parmenides Publishing. 2007, s. 641

 BAKALIS, Nikolaos. Handbook of Greek Philosophy: From Thales to the Stoics Analysis and Fragments. Trafford Publishing, 2

2005, s. 143

 KANT, Immanuel, Walter HANSEL a Vladimír ŠPALEK. Kritika soudnosti. 1. Oikoymenh, 2015. s. 1893

 VON MISES, Ludwig. Lidské jednání: pojednání o ekonomii. Praha: Liberální institut, 2006. s. 5674



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací   11

 V umení a umeleckej tvorbe tak pozorujeme, že vizuálne podnety ako vyčistenie, 

vyprázdnenie niečoho pôsobia na diváka a jeho cítenie v mnohých prípadoch oveľa 

silnejším dojmom než obrazová konkrétnosť. Jedná sa teda o nepriamu úmeru, kedy 

prázdno alebo minimum čohokoľvek zvyšuje našu pozornosť a intenzitu vnímania. Ťažko 

uchopiť a ešte ťažšie pochopiť, no možno práve aj to je jedna z definícií prázdnoty, ktorú 

hľadáme.  

 V teológií nachádzame silný námet prázdnoty hlavne vo východných 

náboženstvách ako hinduismus, budhismus, či taoismus ,v ktorých je prázdnota, či prázdno 

jeden z dôležitých pilierov pre ezoterickú meditáciu, ktorá postupne začala zasahoval aj do 

východného umenia. Takéto Prázdno sa dá prežívať mnohými spôsobmi. Pre niekoho je 

prázdnota aktívna energia, nie však v obvyklom zmysle slova, pretože táto energia sa nedá 

zachytiť bežnými zmyslami alebo mechanickým rozšírením týchto zmyslov. Pre iných nie 

je prázdnota skôr jasným svetlom, stavom úplného ticha alebo dokonca iba symbolom či 

mentálnym pojmom.  

 My sa však zameriame na prázdnotu ako umeleckého prvku v umení, ktorý je 

voľbou,  zámerne a vedome používaný v sférach umeleckej činnosti umelcami, pracujúcich 

s rôznymi myšlienkovými prúdmi, či už s cieľom spirituálneho zážitku alebo čisto 

estetického. Stáva sa akýmsi základom pre hŕstku umelcov, ktorí sa rozhodli narušiť 

zavedené historické a kultúrne poznanie publika. 

 Presné zadefinovanie pojmu prázdnoty sa však zdá ako nereálny cieľ. Ako anglický 

kurátor a publicista Mathieu Copeland napísal: „Túžba pracovať s ‘ničotou’ sa môže 

prejaviť mnohými vzájomne sa dopĺňajúcimi spôsobmi, a tým generuje nespočetné prístupy 

– čistá prázdnota, vyprázdnené priestory, prázdnota vyplývajúca z túžby nič nepridávať, 

prázdnota ako podpis, nenaplnená prázdnota a pojmová prázdnota, prázdnota ako 

odmietnutie, atď.”  5

 Prázdnota v umeleckom stvárnení naberá rôzne rozmery. Silné zastúpenie má v 

estetickej sfére, či už v architektúre, divadle, filme, hudbe, literatúre a v neposlednom rade 

aj vo výtvarnom umení.  

V architektúre sa objavuje použitie prázdna už v dávnej histórii. Oculus  v streche 6

 COPELAND, Mathieu, MCMILLIAN, Douglad, ed. Voids: A Retrospective. Paríž: JRP/Ringier, 2009. s.167. 5

 Oculus latinské slovo, ktoré v preklade znamená “oko”6
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Pantheonu v Ríme je jeden z dôležitých míľnikov v architektúre využívajúci prázdno ako 

dominantný prvok celej stavby. Tento spôsob, akým sa svetlo dobýja do monumentálneho 

priestoru, nespĺňa len praktickú úlohu, prináša aj jasný metafyzický alebo transcendentálny 

význam.   7

 „Nič nie je viac skutočné ako prázdnota.”  

         –Samuel Beckett 

 Vo filmoch a divadle sú to zas utopické námety bez začiatku a konca, nič 

neprichádza, nič sa v podstate nedeje – divák odchádza s pocitom prázdnoty, nič nezískal, 

o nič neprišiel. 

Samuel Beckett, írsky spisovateľ, básnik a tvorca divadelných hier v roku 1849 

predstavuje publiku absurdnú drámu Čakanie na Godota . Táto dráma prekvapila publikum 

hlavne tým, že sa odtrhla od tradičných divadelných techník – vzniesla skôr otázky než 

poskytla odpovede. Neexistuje žiadna zápletka so začiatkom, stredom a koncom. Nevyrieši 

žiadny problém, pretože hra v podstate nič nerieši (Godot nikdy nedorazí): „V okamihu 

všetko zmizne a my budeme opäť sami, urpostred ničoty”   8

 V českej literatúre sa prázdnota objavuje skrze diela významného básnika  

Vladimíra Holana, ktorý v svojich meditačných básniach načrtáva témy ako čas, smrť, 

ľudský osud, protiklad hmoty a ducha, skepsu či pochybnosť. Autor sa dobrovoľne 

uzatváral pred okolným svetom do vnútra svojich myšlienok, a práve to sa prejavuje v jeho 

neskoršej tvorbe filozofickým podtextom, ktorý smeruje k existencionalizmu a väčšej 

metaforičnosti. Steny oddeľujúce Holana od vonkajšieho sveta sa nakoniec stali aj jeho 

inšpiráciou v zbierke básní Zdi. Samotu básnik hľadá v opustení nielen ľudí, ale aj seba 

samého, aby sa mohol zbaviť svojej minulosti a smerovovať k budúcnosti. „Mezi mou 

minulostí, tj. mnou a mým projektem, vzniká tu mezera v bytí, distance, prázdnota, v níž 

skutečnost mne sama je uvedena v otázku.”  9

 LEONG,Yan Yi, The Architecture of non architecture, University of Melbrourne, 2016. s. 4-67

 BACKETT, Samuel, KNOWLSON, James a Douglad MCMILLIAN, ed. The Theatrical Notebooks of Samuel Beckett. New York: 8

Grove Press, 1994. s. 207

 ČERNÝ, Václav. První a druhý sešit o existencialismu. Praha: Mladá fronta, 1992. s. 389
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Když velký hořký hlas sluch výčitkami hostí  

a z prázdnoty nás viní –  

trvejme v zahálce! Snad víno budoucnosti,  

plno příprav, pohár si z nás činí.  

Když velký plný jas z přebytku viní nás a schází  

jen malý stín, trhlina do děje –  

veďme neopatrný náraz v křehkost vnitřní vázy  

tak bezvadné, že kaz jí prospěje! 

 Diela vytvorené s využitím prázdnoty ako umeleckého prvku môžu byť teda 

interpretované v zmysle absencie alebo neexistencie niečoho, čo by obvykle malo byť na 

danom mieste: sochy na podstavci, farby a čiary na obraze alebo zvuku v hudobnej 

kompozícií – ako napríklad v skladbe 4’33 Johna Cage (1912–1992), známej aj ako Štyri a 

pol minúty ticha. Táto skladba zámerne vynecháva hudobné zvuky, a tým intenzifikuje 

nahodilé zvuky okolia, ktoré trvajú po dobu, ktorú predpisuje partritúra– štyri minúty a 

tridsaťtri sekúnd.  Autorov zámer paradoxne nevedie k novým objavom. Nedostatok či 10

absencia je skôr východiskom pre ďalšie úvahy než cieľom. Ticho aj mlčanie predstavujú 

možnosť zhmotnenia prázdnoty, jej imaginárneho a interpretačného prejavu, hoci sú tak 

ešte nedostihnuteľnejšie a subjektívnejšie. 

 Ťažko teda definovať jednotné pomenovanie, ktoré bude totožné pre všetky dané 

sféry, no dá sa povedať, že všetky majú jeden spoločný rys – prítomnosť divákov. Tí sú 

pred týmito rôznymi prejavmi prázdnoty v umení aj mimo neho nútení nejakým spôsobom 

zareagovať, zaujať postoj, pochopiť nové možné významy, i keď je to v mnohých 

prípadoch omnoho obtiažnejšie, než sa na prvý pohľad môže zdať.  

 Stret s prázdnotou ako umeleckým prvkom v diele môže evokovať u divákov 

minimálne dva druhy reakcií. Divák pasívne nachádza neprítomnosť, často si pri tom 

spojuje túto prázdnotu s ničotou v negatívnych konotáciach. Naopak, pri druhej reakcií 

divák aktívne vníma neprítomnosť (absenciu) vo vlastnej existencii, vytvára si nové znenie 

významov, ktoré ho nútia budovať vlastné kreatívne interpretácie. V ideálnom prípade by 

mal divák dôjsť k záveru, že prázdnota ich nesmeruje ku konkrétnym myšlienkam, skôr 

 ZELENÁ, Nina. Prázdno, ticho a absencia v umení : Prípadová štúdia vybraných avantgardných diel umelcov 20. storočia}. 10

Brno, 2013. Dostupné také z: http://www.itf.cz/dokumenty/zborilova-diplomka-architektura-subj.pdf. Bakalárska práca. 
Masarykova univerzita, Faculty of Arts. Vedoucí práce Josef Cseres.
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uvádza do pohybu individuálne, často veľmi prchavé prežitky s daným obsahom. Nedá sa 

určiť, ktorá z možností je tá správna, divák si samozrejme môže vybrať prvú možnosť, no 

nemal by pritom zabúdať nato že je jednoduché tento prvok odsúdiť k 

jednorozmerovosti. Prázdnota podnecuje diváka k tomu, aby ju prežil a tento zážitok, či už 

z umenia alebo prázdnoty samotnej, premenil miesto pasívneho spojenia na niečo aktívne, 

niečo, čo v ňom zostane dlhšiu dobu. 

 Rok za rokom, dekáda za dekádou, avšak jedna vec zostáva stále nezmenená: 

pokiaľ prejdeme okolo umeleckého diela bez povšimnutia alebo ak sa nad ním chvíľu 

nepozastavíme pretože na ňom nie je nič, čo by sa dalo skúmať, naša reakcia na tento druh 

sotva postrehnuteľného umenia bude kolísať od pocitov zmätenia, smiechu až po hnev a 

rozhorčenie. Skrátka mnoho emócii, s ktorými nevie každý spracovávať. Mnohí z nás 

jednoducho nemáme čas skúmať umenie, ktoré nie je hneď viditeľné. 

 V eseji The Sublime and the Avant-Garde, Jean-Francois Lyotard rozoberá tieto 

dogmy a potvrdzuje, že publikum bohužiaľ stále nie je pripravené na to aby sa v umení  ‘

nič’ nedialo. Diváci totižto očakávajú, že na určitom mieste by malo byť ‘niečo’ –objekt, 

akcia, dynamika, odkaz… Zopár umelcov, ktorí na toto miesto ‘nič’ neumiestňujú, nie však 

preto, aby niečo odstránili alebo vyprázdnili, ale v zmysle, že to očakávané ‘niečo’ nikdy 

neexistovalo alebo neexistovalo spôsobom, ktorým by bol zmyslami priamo vnímaný, 

ostávajú v mnohých prípadoch publikom nepochopení.  Stále však nevieme povedať, 11

koľko prázdnoty divák dokáže zniesť. Existuje snáď nejaká hranica? Zakaždým, keď je 

publikum moderného a súčasného umenia presvedčené, že avantgardná redukcia 

umeleckého diela dosahuje vrchol a jeho forma nemôže ísť ďalej, objavuje sa ďalší, nový 

umelec, ktorý vytvára ešte menej postrehnuteľné umelecké dielo. Zdá sa, akoby téma 

prázdnoty bola nevyčerpateľná. 

 Lyotard, Jean-Francois, “The Sublime and the Avant-Garde” in The Sublime, Simon Morley, ed. Londýn: MIT press, 2010. s. 11

27-40. dostupné z : https://www.artforum.com/print/198404/the-sublime-and-the-avant-garde-32533 

https://www.artforum.com/print/198404/the-sublime-and-the-avant-garde-32533
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2. PRÁZDNO V UMENÍ 

 V umení sme sa doposiaľ stretli s najrôznejšími podobami prázdnoty – 

Východné umenie a námety prázdnoty v ňom sú úzko spojené s meditáciou. Na druhej 

strane Západné umenie, meditáciu nepraktizuje, no využíva rôzne techniky a ich 

likvidáciu, aby sa dostalo za hranice vnímania. 

 Prvé výrazné zmienky o prázdne vo východnom umení nachádzame už v trinástom 

storočí. Maľba krajiny vytvorená na základoch a myšlienkach zen budhismu s názvom 

Mountain Village in a Clearing Mist od Yu Chien je príkladom absencie, ktorá divákovi 

sprostredkúva len akúsi zahmlenú krajinu obklopenú ničím, iba bielym priestorom – divák 

vníma nedostatok objektov a štruktúr na obraze a tak mu neostáva nič iné než presunúť 

svoju pozornosť na túto prázdnu bielu hmlu.  V umení Západu sa motív prázdnoty 12

neobjavuje vo forme prázdnych miest v umeleckých dielach a ich konkrétnych 

zobrazeniach tak často. Možnou príčinou je snáď definovanie prázdna, ktoré pre Západ 

nebolo tak pozitívne. Na rozdiel od Východu a ich zaľúbenia v meditácií a prázdne, sa pre 

Západ  stali nekonečné prázdne pláne niečím, čo privádza strach a rozrušenie (prázdno 

bolo opozitum pre Boha).  

 LEVY, Mark. Void in Art. 1. USA: Bramble Books, 2005. s. 28.12

Obr. 1: Yu Chien, Mountain Village in a Clearing Mist,1250
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Umelcom šestnásteho storočia, ktorý prejavil záujem o prázdnotu bol aj Domenico 

Beccafumi (1485–1551). V centrále obrazu Stigmatization of St. Catherine of Siena 

vidíme svätú Katarínu, ktorá dostáva, alebo sa chystá prijať, stigma. Hoci je jej pohľad 

zameraný na Krista zaliateho tieňmi na pravej strane obrazu, ľavá ruka siaha do hlbokého, 

prázdneho priestoru plného svetla – možná metafora prázdnoty.  

Perspektíva dláždenej podlahy, ako aj jej paže, vedú diváka viac do prázdnoty než ku 

Kristovi. S podobnými motívom temného zobrazenia prázdna pracovali aj umelci ako 

Caravaggio a Franciso de Zurbarán. 

 

 V 19. storočí nás jednoznačne upútajú diela od nemeckého romantického maliara 

Caspara Davida Friedricha (1774–1840), ktorý zámerne využíva prírodné metafory ako 

hmlu a zamračenú oblohu k zobrazeniu niečoho transcendentálneho. 

Monk by the sea je jedným z nich. Obraz neukazuje nič viac než drobnú postavu hľadiacu 

na krajinu, scénu tak prázdnu, že jej nedostatok obraznosti sa tak vyhýba možným 

anekdotám, a tým naznačuje záhadnú ničotu. Môžeme sa domnievať, že ani špecifikácia 

Obr. 2: Domenico Beccafumi, Stigmatization of St. 
Catherine of Siena,1515
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postavy ako mnícha nie je náhodná: muž oboznámený s hlbokým myslením sa díva na 

more a nachádza na otvorenom priestranstve náznak možných záhad.    13

„Najzaujímavejší obraz je ten, ktorý vyjadruje viac to, čo si človek myslí, než to, čo vidí.” 

          

         –Mark Rothko 

 Obrazy amerického abstraktného maliara Marka Rothka (1903–1970) taktiež 

obracajú našu myseľ k záhadám. Vyvolanie prázdnoty a pozvaním k rozjímaniu nad jej 

tajomstvom kladie Rothko svoje obrazy do rovnakej roviny ako Friedrich. Mohli by sme 

povedať, že Rothko nás stavia do pozície mnícha a dáva nám na rozdiel od Friedricha iba 

žiariacu prázdnotu, ktorá je jediné, čo môžeme vidieť.  

Umelecké diela Marka Rothka reprezentujú prázdnotu v novom svetle. Jeho prázdne 

obdĺžniky doteraz zanechávajú v divákoch po celom svete nejasné a znepokojivé emócie. 

Autor obrazy zbavuje od akýchkoľvek tvarov či symbolov – presné obrazce neexistujú. 

Maliar necháva pôsobiť farby a mohutnosť svojich obrazov na diváka, ktorý si musí 

vytvárať svoje vlastné interpretácie.  

 James Elkins, americký historik a kritik umenia zistil, že ľudia plačú pri pohľade na 

Rothkove obrazy z konkrétnych dôvodov. „Zhruba polovina případu je založena na dvou 

typech zkušeností, které jsou si velmi blízké, a přesto zcela protichůdné. Lidé z první 

skupiny pláčou, protože obrazy jsou nesnesitelně pregnantní, celistvé, působí skličujícím 

dojmem, jsou jaksi příliš důvěrné, než aby se daly důkladně prohlédnout. Druhá skupina je 

naproti tomu dojatá obrazy, které jsou hrozivě prázdné, temné, nepříjemně obrovské a 

svým způsobem příliš vzdálené lidskému chápání.”  14

Žiadny záchytný bod, divák je vrhnutý napospas svojej imaginácií do vlastného vnútra, je  

jednoducho uvrhnutý do nekonečného bludiska svojich myšlienok, v ktorom sa snaží 

hľadať odpovede na to, čo pre neho táto prázdnota znamená. 

  

 HRBATA, Zdeněk, PROCHÁZKA, Martin a Univerzita Karlova. Romantismus a romantismy: pojmy, proudy, kontexty. Praha: 13

Karolinum, 2005. s. 55.

 ELKINS, James. Proč lidé pláčou před obrazy: příběhy lidí, které obrazy dojaly k slzám. Praha: Academia, 2007. s. 8.14
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Obr. 3: Caspar David Friedrich, Monk by the sea, 1809 

Obr. 4: Mark Rothko, Blue and Grey 1962 
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 Schopnosť vyzobraziť prázdne plátno či prázdnu miestnosť a zároveň vyjadriť 

prítomnosť ľudí alebo naratívnej akcie je jedna z tých najobtiažnejších, no 

najzaujímavejších. Jedným z príkladov, demonštrujúci toto tvrdenie, je aj obraz  

amerického maliara a fotografa Charlesa Sheelera (1883–1965) z roku 1932 s názvom 

Interior with Stove (Interiér s pecou). Tento tichý, prázdny priestor je plný absencie. 

Pootvorená pec, čakajúca na drevo, vedľa ležiaci peň podobajúci sa na stoličku, ktorá 

akoby niekoho očakáva a jasné svetlo, ktoré zvýrazňuje dvere – všetky tieto domnienky 

nás nútia predvídať vstup osoby, niekoho, koho chceme vidieť. Nedostatok zreteľnej 

ľudskej prítomnosti v diele nabáda divákov, aby sa do týchto prázdnych priestorov samy 

premietli.  Zaujímavosťou je, že predlohou kresby bola fotografia, ktorú Sheeler nasnímal 15

v roku 1917. Pri porovnaní týchto obrazov zisťujeme, že sú skoro identické. Maľba v jeho 

podaní je však značne vyčistená a zredukovaná na presné línie – zdôrazňuje prázdnotu a 

neodvracia našu pozornosť na nepotrebné detaily, ktoré sa na fotografií objavili.  

 JAMES H., MARONEY. Charles Sheeler Reveals the Machinery of His Soul. American Art [online]. 1999. s. 27–57 [cit. 15

2021-4-26]. Dostupné z: https://www.jstor.org/stable/3109298?seq=1#metadata_info_tab_contents 

Obr. 5: Charles Sheeler, Doylestown House-The 
Stove, (fotografia), 1917

Obr. 6: Charles Sheeler, Interior with Stove, 1932

https://www.jstor.org/stable/3109298?seq=1#metadata_info_tab_contents
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„Prázdne plátno je plné.” 

         –Robert Rauschenberg 

 Dielo Erased de Kooning od amerického avantgardného umelca Roberta 

Rauschenberga (1925–2008) zobrazuje absenciu v absolútnej forme. Po sekvencií 

kompletne bielych malieb si umelec stanovil za cieľ redefinovať a znovu objaviť limity 

umenia. Kládol si otázku, či je možné vytvoriť umelecké dielo jednoduchým aktom ‘

vyčistenia’. Rauschenberg začal gumovať svoje kresby, no zistil, že tento akt postráda 

zmysel a nie je pre neho dostačujúci, rozhodol sa teda použiť dielo od iného, vplyvnejšieho 

umelca – Willema de Kooninga. Autorov zámer nebolo akokoľvek napádať abstraktný 

expresionizmus alebo znevažovať prácu populárnych umelcov tej doby akoby sa na prvý 

pohľad mohlo zdať. Jeho úmyslom bolo vytvoriť nové, nezávislé dielo. Voľba 

Kooningovej maľby bola skôr rýchlym nástrojom ako pritiahnuť pozornosť publika, než 

premysleným zámerom. 

 Mohlo by sa tiež zdať, že White paintings od Rauschenberga sú výrazne čistejšie, 

prázdenjšie, a preto by mali byť hlavným bodom nášho rozboru. No pri porovnaní týchto 

dvoch diel, prichádzame k záveru, že i keď nám síce vygumovaná maľba toho dáva 

omnoho viac k videniu - v podobe textúry, či skrze pozostatkov Kooningových línií, dáva 

nám tým paradoxne aj presvedčivejší dôkaz o prítomnosti niečoho, čo na obraze skutočne 

bolo, no už dávno nie je. Rauschenberg tak zobrazil vec, ktorá je prázdnejšia než prázdnota 

sama o sebe – absenciu. 
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„Odmietnutím ničoty som objavil prázdnotu.” 

                                                                                      –Yves Klein 

 Hovoriac o vyprázdňovaní a očisťovaní, či už maľby alebo priestoru, by sme určite 

nemali zabudnúť na francúzskeho umelca, významnú osobnosť povojnového európskeho 

umenia, a zakladateľa nového realizmu, ktorý položil základy dnešného súčasného umenia 

– Yvesa Kleina (1928–1962).  

 Zásadným počinom sa stala jeho práca The Void, ktorú roku 1958 navštívilo 

neuveriteľných 3000 divákov bez toho, aby vôbec vedeli, čo je obsahom výstavy. Na ich 

prekvapenie však nedostali nič viac než prázdnu galériu. Umelec zámerne vyprázdnil a 

Obr. 7: Robert Rauschenberg, Erased De Kooning 
Painting, 1953 
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vybielil priestor, aby neostalo nič, iba čisté steny a priestor plný ničoty– pre niekoho zlý 

vtip, pre niekoho revolučné myslenie, pre Kleina manifestácia nehmotného.  16

 O dva roky neskôr predstavuje svoje ďalšie dielo, tentoraz mystickú fotografickú 

montáž s názvom Leep Into the Void. Umelec vyskakuje z prvého poschodia budovy v 

ústrety vzduchoprázdnu,zachytený jedine fotoaparátom Jean Kendera a Harryho Shunka.  17

Celý akt sa zdá úplne neomalený, je to akási ignorácia voči zavedeným konvenciám a 

prírodným zákonom. Pokoj, s akým vyskakuje bezstarostne z okna, bez pomyslenia na 

pád, nás ale privádza k myšlienke že levitácia je naozaj možná. Klein dokonca sám tvrdil, 

že už od detstva mal nadprirodzenú schopnosť levitácie, čo je asi zrejme to čo sa snažil 

predviesť týmto dielom divákom.   18

 Pravá podstata Kleinovho umenia je neviditeľná. Zachádza za hranice bežného 

chápania. Ak niektorí umelci od doby Kleina prijali takéto duchovné poznanie a prázdnotu 

za svoje, môže to byť jedna z príčin mnohých prázdnych výstav za posledných 50 rokov. 

 roku 1961 vytvoril podobnú inštaláciu s názvom “Room of Emptiness” v muzeu Haus Lange v Krefelde– Nemecko. Jeho 16

priatelia tvrdili, že umelec v prázdnom priestore s prestávkami meditoval 48 hodín, aby priestor naplnil energiou.

 Shunk-Kender– nie sú veľmi známi vo sveta umenia, no ich fotografická činnosť sa stala vzorom pre radu umeleckých diel v 17

60. a 70. rokoch. Skok do prázdna ovplyvnil fotografiu a premenil ju na nezameniteľný nástroj pre umelcov, ktorí sa pokúšajú 
preskúmať hranice nehmotnosti a samotnej fotografie.

 Yves Klein Artworks. The Art Works [online]. [cit. 2021-01-18]. Dostupné z: https://www.theartstory.org/artist/klein-yves/18

artworks/#pnt_3 

Obr.8 Yves Klein, The Void, 1958 

Obr.9 Yves Klein, Leep Into the Void, 1960

https://www.theartstory.org/artist/klein-yves/artworks/#pnt_3
https://www.theartstory.org/artist/klein-yves/artworks/#pnt_3
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 Vo fotografii môže byť prázdnota prezentovaná v mnohých formách, ako sme 

mohli vidieť aj u Yvesa Kleina. Môže ísť o prázdnotu vizuálnu, obsahovú či samotnú 

konfrontáciu prázdnoty s absenciou. 

 Jedným z príkladov je aj svetoznámy fotograf Walker Evans (1903–1975), ktorý 

sa v svojej tvorbe zameral mimo iného na problematiku prázdneho priestoru.  

V roku 1966 kniha  Message from the Interior nastavila nový štandard pre fotografickú 

reprodukciu a prezentáciu. Dvanásť veľkoformátových obrazov predstavuje historické 

svedectvo o genialite najväčšieho amerického fotografa. Každá z fotografií funguje  

ako samostatné umelecké dielo s vlastnou vizuálnou rečou, kde jednoduchosť formy 

vyrovnáva zložitosť myšlienky. Evans zachytáva atmosféru vyprázdnených priestorov 

prostredníctvom rozpadnutých stoličiek, pokrčeného posteľného prádla a pootvorených 

dverí do najmenších detailov, akoby chcel tieto miesta zachovať na večnosť. Štruktúry 

každého neživého objektu pripomínajú nielen jedného, ale mnoho dnes už neprítomných 

obyvateľov, ktorí v dome žili po generácie. Tieto interiéry sú meditáciou nad históriou 

každodenného života a pokračovaním Evansovho celoživotného projektu– skúmania 

rôznych spôsobov zachytenia toho čo vnímal ako podstatu ľudského a bytia.   19

 ALAN, Trachtenberg. Walker Evan's "Message from the Interior [online]. [cit. 2021-4-25]. Dostupné z: https://www.jstor.org/19

stable/778233?seq=3#metadata_info_tab_contents

Obr.10: Walker Evans, Mary Frank’s Bed,1959 Obr.11: Walker Evans, Upstairs Room,1962
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 Prostredie opustených či vyprázdnených izieb často u diváka vyvoláva negatívny 

pocit melanchólie. Existujú fotografi, ktorí pracujú výlučne s motívom prázdnoty v zmysle 

osamotenia, či nechceného opustenia, ale aj tí, ktorí v prázdnote vidia pokoj a zmierenie. 

Jeden z prístupov nachádzame aj u Nan Goldin (1953), ktorej fotografie sa 

sústreďujú na konkrétnu skupinu ľudí. V jej rozsiahlej tvorbe intenzívne spracováva tému 

LGBT komunity, ktorá nebola a dodnes stále nie je úplne prijímaná. Goldin vyzobrazuje 

týchto ľudí a ich intímne príbehy veľmi humanisticky až dokumentárne, no v cykle Empty 

Rooms /Vakat (Prázdne izby) vznikajúcom v rokoch 1983 až 1996 v Berlíne a Hamburgu 

sa jej prístup odlišoval. Intimitu nám autorka sprostredkúva prázdnymi hotelovými izbami 

a posteľami , kde sa milenci tajne stretávali. Všetky fotografie vykresľujú akýsi pocit 

osamelosti a zúfalstva tejto nepochopenej menšiny skrývajúc sa pred zrakom spoločnosti. 

Neustlané postele sú ešte nasiaknuté rýchlou láskou utajeného vzťahu a táto emócia 

odcudzenia je navzdory intimite fotografií do očí bijúca.  20

    

 Protikladom tvorby Nan Goldin je fotograf William Eggleston (1939) a jeho 

zobrazenie prázdnoty, v ktorom len ťažko nachádzame pocit opustenia a smútku.  

Mnohé z Egglestonových fotografií nám dávajú pocit, že na nich nie je nič vidieť –  

sú to len náhodné fragmenty života bez významu. Takúto estetiku nájdeme aj v dielach  

maliara Edwarda Hoppera, pracujúceho obdobne s témou prázdnoty a melanchólie.  

 BAYNE, Jen. Nan Goldin – Sprovieri gallery [online]. 2011 [cit. 2021-4-26]. Dostupné z: https://intoform.wordpress.com/20

2011/07/28/nan-goldin-sprovieri-gallery/ 

Obr. 12: Nan Goldin, Empty Rooms, Berlin/Hamburg, 1983-1996

https://intoform.wordpress.com/2011/07/28/nan-goldin-sprovieri-gallery/
https://intoform.wordpress.com/2011/07/28/nan-goldin-sprovieri-gallery/
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 Egglestonov súbor The Democratic Forest , zobrazuje tiché scény ulíc malomiest  

v kombinácií s romantickými fotografiami interiérov. Na rozdiel od väčšiny jeho 

reportážnych kolegov, ktorí uprednostňovali čiernobiely film a hon za ‘rozhodujúcim 

okamihom’ bol Eggleston odhodlaný preskúmať južné štáty svojej rodnej zeme 

prostredníctvom objektov a vyprázdnených miest každodenného života. Táto všedná rutina 

sa stáva stredobodom jeho pozorovania, a vďaka jeho schopnosti zachytiť živé nuancie  

vo farebných tónoch a strategickom rámovaní, je význam zdôrazňovaný až 

vyzdvihovaný.    21

 NEMEROV, Alexander. Eggleston’s Empty America. The New York Review [online]. 2016, 13. 12. 2016 [cit. 2021-4-26]. 21

Dostupné z: https://www.nybooks.com/daily/2016/11/13/william-eggleston-empty-america/

Obr. 13: Wiliam Egglestone, The Democratic Forest, 
1983-1986

Obr. 14 : Edward Hopper, Nightawks, 1942 
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„Fotografie nejen znovu vymezují podstatu bežné skušenosti (lidí, věcí, událostí, všeho, co 
vidíme– i když různě a často nepozorně– svým přirozeným zrakem), ale poskytují i velké 
množství informací o tom, co nevidíme vůbec. “  22

         –Susan Sontag 

 SONTAG, Susan a Pavel VANČÁT. O fotografií. 1. Paseka Barrister & Principal, 2002. s.139-140.22
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3. PRÁZDNOTA V ČESKEJ FOTOGRAFIÍ 

 Mnoho už spomínaných autorov pracuje s prázdnotou ako motívom, ktorý dokáže 

aj cez minimálne využitie vizuálnych prvkov zintenzívniť emócie. Využívajú tak ľudské 

očakávanie, ktoré predpokladá, že na určitom mieste, nájdu ‘niečo’. Mnoho autorov však 

narúša tieto princípy a miesto ‘niečoho’ umiestňujú na obraz ‘nič’ – tým šokujú svoje 

publikum, ktoré si okamžite začne klásť otázky a prepadne úvahám.  

 Téma prázdna v českej fotografií bola často spájaná s reakciou na povojnové 

obdobie, socializmus, či totalitu. Predmetom ich záujmu sa stáva myšlienkový a pocitový 

svet človeka. Svet plný melanchólie a precitnutia, viery a dezilúzie. Sprostredkúvajú akúsi 

meditáciu nad šedivým každodenným životm. Postupom času fotografia začala presahovať 

do iných umeleckých sfér – uvažovanie o tomto jedinečnom médiu sa postupne 

prehlbovalo a menilo.  

  Spomínaná téma prázdnoty v Česku presakovala nielen do fotografie – stále viac 

sa stávala východiskom mnohých nezávislých autorov demoštrujúcich jej podoby, 

zachádzajúcich pritom až za hranice pochopiteľného. Tieto myšlienky ovplyvnili najmä 

český konceptualizmus a land-art, ktorý nachádza v prázdne určité posolstvo a stvárňuje ho 

v najrôznejších formách. 
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3.1. Nikto nikde, je tu len ticho a prázdno  

 Motív, objavujúci sa na mnohých snímkoch českých fotografov reflektujúcich 

prázdnotu, je mesto vo svojej najčistejšej podobe. Vyľudnené snímky nasiaknuté tichom sú 

zdrojom inšpirácie pre množstvo autorov.  

 Po roku 1890 začína s fotografováním opustenej Prahy Jindřich Eckert (1833–

1905), a to predovšetkým dokumenovaním radikálnej ‘Pražskej asanácie’, ktorá sa neskôr 

objavuje v knihách Praha královská (1898) a Pražské ghetto (1902).  

U Eckerta pozorujeme jednoznačne snahu o zachycovanie atmosféry opustenej a rozpadom 

nasiaknutej Prahy, ktorá prepojuje nostalgiu, a zároveň značnú dávku melanchólie. „Lidmi 

opuštěné ulice působí podivně nepřirozeným dojmem, jako by se jednalo o pohledy  

do mŕtveho města.”  23

 Ak by sme porovnali diváka, ktorý na obraz hľadel v dobe jeho vzniku a diváka, 

ktorý sa na obraz pozerá dnes, prišli by sme na to, že majú niečo spoločné. Eckertove 

zobrazenie je veľmi exaktné, oprostené od akýchkoľvek emócií – divák nedostáva hneď 

priamu odpoveď na svoje otázky, tú nachádza iba trpezlivým a tichým pozorovaním 

prázdnych ulíc bez známky života. Predtým nedosiahnuteľné emócie sa do obrazu 

postupne vracajú späť v podobe imaginárnej spomienky na niečo, čo už zaniklo, zmizlo  

a už sa nikdy nevráti. Pri pohľade na fotografie nemusíme byť oboznámení s príbehom, 

ktorý stojí za ich vytvorením, nemusíme mať k snímkom konkrétnu spomienku, či citovú 

väzbu na to, aby sme boli schopní si sami tento príbeh vytvárať v našom podvedomí. 

„Bohatství fotografie je to, co na ní není, ale co si my do ní promítame. Z toho plyne její 

magická síla, to dělá z fotografie tak dokonalou náhradu skutečnosti. Náhradu, která  

na nás působí silněji než skutečnost sama.”   24

 SCHEUFLER, Pavel, URBÁNKOVÁ, Alena, ŠTECHA, Pavel a ECKERT, Jindřich. Jindřich Eckert: [monografie s ukázkami z 23

fot. díla]. Praha: Odeon, 1985. s. 28-29. 

 KUNEŠ, Aleš, POSPĚCH, Tomáš a Institut tvůrčí fotografie. Čítanka z teorie fotografie. Opava: Slezská univerzita, 2003. s. 24

54. 
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Čím prázdnejšia teda fotografia je, tým väčší je aj priestor, ktorý autor divákovi 

poskytuje pre jeho imagináciu. Vďaka tomuto priestoru je divák schopný so samotným 

obrazom interagovať omnoho viac než s obrazom konkrétnym. Vo svojom vedomí si spája 

emóciu, ktorú v živote zažil a emóciu, ktorú z obrazu prijíma.  

Eugen Wiškovský napísal : „Účinek, dojem z fotografie není tedy v ní, je v nás: jsou to 

citové náboje našich obdobných zážitků , rozptýlených v různých vrstvách našeho 

podvědomí– funkcí fotografie pak je vyvolat je a spojit v jeden silný účinek. Čím lépe se jí 

to podaří, to jest, čím více takových jednotlivých vzpomínek, resp. Jejich citových nábojů 

dovede zmobilizovat, tím silnější bude dojem z takové fotografie.”  25

  Obdobie po 2. sv. vojne prinieslo aj túžbu po harmónií, ktorá sa odzrkadľovala 

predovšetkým v ranej tvorbe svetoznámeho Josefa Sudka (1896–1976). Našu pozornosť  

nebudeme upriamovať na Sudkove neskoršie ikonické zátišia či romantické pohľady  

z okna. Zameriame sa skôr na panoramatické snímky krajiny a vyľudnenej Prahy 

fotografované v rokoch 1953–1959. V týchto šedivých pražských perifériách– a na prvý 

pohľad pochmúrnych krajinách nachádzame zmierenie a estetično. Prisudzovať to môžeme 

hlavne Sudkovmu citu pre svetelnú kresbu, ktorá dodáva perifériám a krajinám snovú a 

zádumčivú náladu. Na väčšine týchto fotografií nachádzame nenápadné difúzne svetlo, 

nevytvárajúce žiadne hlboké tiene ani prehnané lesky– takéto svetlo neuprednostňuje, 

necháva voľne ležať veci vedľa seba.  

 KUNEŠ, Aleš, POSPĚCH, Tomáš a Institut tvůrčí fotografie. Čítanka z teorie fotografie. Opava: Slezská univerzita, 2003. s. 25

31.

Obr. 15: Jindřich Eckert, Pražské ghetto, 1902
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 Ďalším aspektom, prispievajúcim k melancholickému dojmu z jeho fotografií je aj 

určité tajomstvo založené na absencii ľudského faktoru. Prítomnosť človeka je tu viditeľná 

len skrze stopy, ktoré postupom času zanechával vo vzdialenej a neosobnej pominuteľnosti 

svojej existencie. Sám autor tvrdil, že ľudia v jeho fotografiách nemajú veľké zastúpenie: 

„Najednou jsem zjistil, že je tam nemám. Oni mi tam překáželi. Proč? To já nevím. Ačkoli 

někdy tam nějaká figura měla bejt už jako poměr k věci. Ale najednou jsem zjistil, že mi 

nemají co říct.”   26

 

 Ďalší spomedzi českých autorov, ktorý zámerne vyhľadával absenciu ľudí, bol Jan 

Reich (1942–2009). Behom 70. rokov vytrvalo fotografoval periférne štvrte Prahy ako 

Holešovice, Libeň či Vysočany. Svoju pozornosť zameral na opustené továrne, nádražia, 

ohrady a prístavy, v ktorých spomínal na svoje už neexistujúce detstvo. „Reich objevoval 

romantickou a současně melancholickou krásu i duchovní dimenzi míst, ve kterých se 

jakoby zastavil čas.“  27

 Súbor s názvom Mizejíci Praha sa dnes stáva cenným dokumentom o miestach, 

ktoré postupom času už nadobro stratili svoju pôvodnú tvár a transformovali sa na miesta s 

úplne odlišnou atmosférou. „Lidé žijí vě městě, ale město nemusí žít s nimi. Mezi člověkem 

 ANDĚL, Jaroslav: Josef Sudek o sobě, Torst, Praha, 2001. s. 83.26

 BIRGUS, Vladimír a MLČOCH, Jan. Česká fotografie 20. století. Praha: KANT, 2010. s. 250.27

Obr. 16: Josef Sudek, Praha panoramatická, 1953-1959
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a jeho městem může být mezera, trhlina, trapné ticho, prázdný prostor. Pro fotografa Jana 

Reicha se stala Praha takovou absurdní konfrontací, liduprázdnym městem”  28

  Reicha sa v jednom z rozhovorov v roku 2007 spýtali, prečo sa z jeho fotografií 

ľudia vytrácajú. Autor priznal, že tento dôvod nie je duchovného charakteru, ako skôr toho 

estetického. Jednoducho mu prítomnosť ľudí prekážala. Nevedel sa zmieriť s tým, že ľudia 

po roku 1968 ostávali stále pochmúrni a bez duše, nadaľej žili svoje životy a pracovali,  

akoby sa nebolo nič zmenilo. To autora žijúceho a fotografujúceho dlhšiu dobu v Paríži  

po príchode späť do Česka nemilo zaskočilo, a preto sa rozhodol prítomnosť ľudí z obrazu 

nadobro odstrániť: „Byl jsem asi devět měsíců v emigraci, fotografoval jsem lidi v Paříži. 

Když jsem se vrátil do Čech, myslel jsem si, že tady budu pokračovat, ale lidi tady byli 

takoví šediví…”  29

 KROUTVOR, Josef. Fotografie jako mýtus. Praha: Pulchra, 2013. s.106.28

 OUJEZDSKÝ, Karel a Karel KRATOCHVÍL. „Mizející Praha“ fotografa Jana Reicha v Galerii Portheimka. Český rozhlas 29

[online]. 2013, 10.októbra 2013 [cit. 2021-5-1]. Dostupné z: https://vltava.rozhlas.cz/mizejici-praha-fotografa-jana-reicha-v-
galerii-portheimka-5085789

Obr. 17: Jan Reich, Pneuservis v Holešovicích, 1979

https://vltava.rozhlas.cz/mizejici-praha-fotografa-jana-reicha-v-galerii-portheimka-5085789
https://vltava.rozhlas.cz/mizejici-praha-fotografa-jana-reicha-v-galerii-portheimka-5085789
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 Po vzore Jindřicha Eckerta a Josefa Sudka sa o niekoľko rokov vydáva aj ďalší 

český fotograf Ivan Lutterer (1954–2001). Tento autor podobne ako Sudek využíva 

formát panoramatických fotografií a berie všetky privilégia, ktoré mu tento formát ponúka. 

Schopnosť zachytiť scénu v širokom spektre, a tým dostať do obrazu všetko (vrátane 

malých detailov) bola pre Lutterera nepostrádateľná. Fotografie vznikajúce medzi rokmi 

1984 až 1991 poskytujú ucelený obraz o dobe a spoločnosti skrze citlivé snímky Prahy a 

ďalších známych či zabudnutých miest, ktoré sú viditeľne poznamenané časom a ľudskou 

aktivitou. Tieto fotografie sú však viac intímnym denníkom než sociálnym dokumentom, 

ktorý na prvý pohľad zachycuje každodenný život českého človeka. Autor hľadá aj  

v najnenápednejšom predmete akési duchovno a zmysel. Obraz je zaplnený tichom 

a všadeprítomnou absenciou.  

 Tu sa nám naskytá otázka, či bol autor súčasťou tohto krátkeho momentu 

absolútneho vyprázdnenania len náhodne,  alebo naopak trpezlivo vyčkával na onen jediný 

moment. „U fotografie je vždycky onen mikrookamžik zmáčknutí spouště jen finálním 

bodem uzavírajícím dlouhou předchozí průpravu mentální i optickou.”  – toto sú 30

Luttererove slová, z ktorých môžeme vydedukovať, že autor naozaj potichu a skoro  

bez pohnutia čakal, kým sa ľudia z dvorov vrátia späť do úkrytu svojich domov, kým 

hŕstka ľudí zo zastávky konečne nastúpi na autobus a ulicu zaplaví tichá prázdnota.  

„Chtěl bych vyfotit tu nejobyčejnější českou všednost, průměrnost a šeď, která je na 

každém kroku, a která pro mne znamená život tady. Trochu velké sousto, to vím, ale čím dál 

víc mám pocit, že ani nic jinýho nemůžu dělat, stačilo by, kdyby se mi podařilo to i jenom 

nakousnout, to české Tao.”  31

 Takýto prístup však vyžaduje aj značnú dávku odvahy. Autor si nemôže byť istý, že 

scéna, ktorú si v hlave idealizuje, bude naozaj stáť pred jeho aparátom. Tento proces je  

vo svojej podstate veľmi kontemplatívny. Čakanie sa stáva stavom mysle. Nie je dôležité, 

či vôbec fotografia vznikne, ale ako a prečo vznikne.  

  

 FÁROVÁ, Anna, SKALNÍK, Joska a ŠIMÁNEK, Dušan. Plasy 1981. Praha: Torst, 2009. s. 121.30

 FÁROVÁ Anna, Derek PATON a Václav SOKOL. Ivan Lutterer: Panoramatické fotografie 1984–1991, vyd. 1, Lomnice nad 31

Popelkou: Jaroslav Bárta - Studio JB, 2004. s. 56
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 Túto ‘česká šeď, ktorú Lutter túžil zachytiť, sa odzrkadľuje aj v tvorbe súčasnej 

českej fotografickej dvojice Lukáša Jasanského (1965) a MartinaPoláka (1966). Tí 

zachycujú periférne pohľady na Prahu v cykle Pragensie (1986–90). Dvojica 

sprostredkúva šedivosť a tichosť totalitného mesta skrz atmosféru sídlisiek, betónových 

zátiší či funkcionalistickej architektúry. „Nicotnost se snaží povýšit na autorský princip. 

Jsou častým terčem kritiků, kteří nechápou, že umění může být provokací, otázkou či 

dokonce nezávaznou a zábavnou hrou.”  S jemným humorom komentujú vtedajšiu 32

komunistickú éru, ktorá so sebou niesla dve základné traumy. Traumu spojenú s 

bezmocnosťou a traumu stagnujúcej spoločnosti, ktorá sa nemohla od 70 rokov rozvíjať a 

ostáva akoby zastavená v čase – to je tá nudná česká šeď, ktorú so svojim ironickým 

nadhľadom dokumentovali Jasanský s Polákom či Lutterer.  

 VANČÁT, Pavel: Lukáš Jasanský a Martin Polák - Naprostá nejednoznačnost, Fotograf, 2003, č. 2, s. 54. 32

Obr. 18: Ivan Lutterer, Chotěšov, 1987

Obr. 19: Ivan Lutterer, Kadaň, 1987
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„Kromě důkladné práce s banalitou a jemné poťouchlosti v sobě jejich práce při bližším 

zkoumaní nesou hlubší koncept, zahrnující kontemplativnost i sociální citlivost.” 33

   

Martina Novozámská (1973) taktiež dlhú dobu pracovala na fotografovaní 

pominuteľnosti pamäti miesta v niekoľkých projektoch.  

Súbor s názvom Určeno k likvidaci? približuje zanikajúce obchody v centre Prahy 

čakajúce na svoj zánik. Zatvorené vchody obchodov, pomaľované výlohy, zničené okná či 

zabetónované dvere naznačujú, že tento priestor už nepatrí nikomu. „Ocelový megahrozen 

vmáčknutý do domovních dveří, seknutá, zaslepená, či jinak mrzačená okna, zazděné dveře 

naznačují, že přízemní part už náleží spíše ulici než domu. Vzpírá se stylu fasády, ovládají 

jej jiné zákony – ekonomie improvizace, účelnosti a míra momentálního vkusu 

uživatelů.”   Fotografie sú stopou náročných časov, nevypovedaným príbehom.  34

 Námet snímkov sa nápadne podobá cyklu známej fotografky Ireni Stehli (1953) 

Pražské ulice a výlohy, vytvorený v rokoch 1978–1994. Autorka sa venuje obrazom, 

 FREIBERG, Jan, VANČÁT, Pavel a Galerie U Bílého jednorožce (Klatovy, Česko). Fotografie?? =: Photography?? : Galerie U 33

Bílého jednorožce, Klatovy, 30.5.-18.7.2004 : [katalog výstavy. Klatovy: Galerie Klatovy/Klenová, 2004. s. 12-13.

 POSPĚCH, Tomáš: Marginální architektura, Fotograf, 2007, č. 9, s. 104-– 106.34

Obr. 20: Lukáš Jasanský a Martin Polák, z cyklu Pragensie, 1986-1990
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zachytávajúcim ulice a výklady z doby, keď sa socialistické prostredie postupne menilo na 

kapitalizmus deväťdesiatych rokov. Zatiaľ čo fotografie Iren Stehli vystihujú zdanlivo 

nikdy sa nekončiacu dobu skrze prázdne výklady obchodov, slúžiacich hlavne na politickú 

agitáciu, Určené na likvidáciu? je naopak dokumentom o rýchlo transformujúcej sa dobe, 

ktorá rýchlo vzniká a zaniká, nezávisle na našej existencií.  35

 

 ZBOŘILOVÁ, Zuzana. Současná česká a slovenská fotografie architektury: Subjektivní tendence. Opava, 2012. Dostupné 35

také z: http://www.itf.cz/dokumenty/zbosubj.pdfrilova-diplomka-architektura- . Diplomová práca. Slezská univerzita v Opavě 
Filozoficko - přírodovědecká fakulta v Opavě. Vedoucí práce Tomáš Pospěch.s. 19

Obr. 21: Martina Novozámská, Určeno k likvidaci?, 
2003-2007 

Obr. 22: Iren Stehli, Pražské ulice a výlohy, 1978-1994
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3.2. Vnútri tiež nikto nie je  

„Vycházim-li do světa, abych jej získal, ztrácím se v něm, a když se vracím domu, abych se 

našel, ztrácím svět.” 

             –Vilém Flusser

 Ulice sú prázdne, všetko stíchlo. Ľudia opúšťajú svoje domovy, vytrácajú sa aj z 

priestorov a nezanechávajú po sebe nič, len nejasné dôkazy svojej existencie. Ich absencia 

ale neznamená absenciu života. Život sa tu odtláča do ošuchaných stien, v ktorých 

nachádzame nepatrné stopy po ľudskom zásahu či do zabudnutých vecí v zákutiach 

domov, ktoré nás utvrdzujú v domnení, že tu kedysi niekto naozaj žil. Táto mrazivá 

melancholická prázdnota nás núti zamyslieť sa nad pominutelnosťou aj nášho bytia.

Jedným z autorov zasiahnutý touto tematikou bol aj Miroslav Hucek (1934–2013), 

ktorý sa paradoxne preslávil hlavne fotografiami prekypujúcimi životom. Súbor s 

názvom “Domovy sa však výrazne odlišuje. Ústredným motívom týchto čiernobielych 

fotografií so silne humanistickým nábojom síce ostáva človek, no jeho prítomnosť tu 

budeme hľadať márne. Je neviditeľný. Objektom jeho snímania sa naopak stáva jeho 

bezprostredné prostredie, ktoré ako Hucek veril, daného človeka formuje a charakterizuje. 

Takýmto spôsobom nachádza a odkrýva genius loci opustených domov patriacich 

osobnostiam ako Bohumil Hrabal, Josef Sudek, Hemingway, Napoleon, Lenin, ale aj 

osobnostiam fiktívnym ako Sherlock Holmes a Dulcinei z Tobosa. Hucek precestoval kus 

sveta, aby zachytil pôvodné zátišia poskladané zo zaprášených vecí, ktoré prestali slúžiť 

svojmu účelu a stali sa iba múzejnými exponátmi. Hucek však stále veril, že aj cez 

zabudnutý zmysel týchto predmetov v nich stále dokážeme nájsť skrytého ducha a 

charakter danej osobnosti. Veril, že náš domov nás poznamenáva rovnako ako my jeho, a 

preto tvorí neoddeliteľnú časť toho, kým sme.  

 Po vzore Hucka nemusíme teda chápať prázdny priestor ako prázdny. Tento 

priestor nám dáva možnosť sa nadýchnuť a vnímať naplno veci transcendentálneho 

charakteru. Či už spomínaný genius loci alebo určitá energia je pre nás prístupnejšia v 

momente, kedy nies me rozptýlení okolným dejom. 
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 Fotograf koncentrujúci tieto vnemy prostredníctvom úplného vyčistenia obrazu bol 

Dušan Šimánek (1948). Súbor s názvom Ticho bol považovaný v dobe jeho vzniku 

(1978–1985) za ojedinelý. Autor sebavedomo nabúraval vtedajšie princípy klasického 

českého fotografického prístupu a prinášal doň svoj nový excesívny pohľad. Na 

fotografiách zobrazuje tie najnudnejšie a najbizarnejšie skutočnosti, v ktorých, podľa jeho 

názoru, bol ukrytý kus našej vlastnej histórie.  

 Miestom jeho fotografického pôsobenia bola prevažne časť Žižkova, ktorá sa 

postupom času stala cieľom demolície vtedajšieho komunizmu. Práve tu Šimánek hľadá 

vizualitu vo vysťahovaných domoch a opustených stenách nesúcich stopy histórie 20. 

storočia. Prach, klince, praskliny a občasné mihnutie tieňov na stenách sú dôkazom už 

zabudnutého spôsobu života pôvodných obyvateľov. Vďaka Šimánkovému 

eskamotérskemu prístupu  tu vznikajú  fotografie, ktoré pôsobia ako perfektné plošné 

reprodukcie steny, vytvorené iluzívnou, až  naturalistickou metódou. Tieto znovuobjavené 

Obr. 23: Miroslav Hucek, 
 dom Tolstoj, 1967

Obr. 24: Miroslav Hucek,  
dom Josefa Sudka po požiare, 1987
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abstraktné scény slúžia ako predlohy pre jeho farebné “obrazy” a integrujú tak maľbu s 

médiom fotografie. Fotografický aparát Šimánek používal veľmi modernistickým 

spôsobom, kedy výsledný obraz nebol technickým záznamom ani vizuálnym konceptom, 

ale obrazom klasickým, ktorý mohol byť namaľovaný.„Opuštěný pokoj se přeměňuje ve 

scénický prostor, stará zeď v malířskou plochu.”   36

 Táto jednoduchosť a vizuálna prázdnota obrazu nie je zjednodušením, ale naopak, 

veľmi komplikovaným a komplexným hľadaním esencie a pravej podstaty obrazu. 

Nerovnosť, či už výrazová (medzi realitou skutočnou a abstrahujúcou) alebo obsahová (na 

prvý pohľad nevieme, na čo sa dívame), je tak v Šimánkovej tvorbe zásadná a revolučná. 

„Ač ve svém celku může dílo Dušana Šimánka působit abstraktně, je vždy, od počátku až po 

dnešek, zakotveno ve skutečnosti. Vypovídá o procesu postupujícím od zření k prozření, kdy 

se objekt proměňuje z původní představy v novou vizi.”37

 FÁROVÁ, Anna, SKALNÍK, Joska a ŠIMÁNEK, Dušan. Plasy 1981. Praha: Torst, 2009. s. 56-57.36

FÁROVÁ, Anna, LINDAUROVÁ, Lenka a ŠIMÁNEK, Dušan. Dušan Šimánek. Prague: Torst, 2006. s. 18.37

Obr. 26:Dušan Šimánek, Ticho, 1981–1985Obr. 25: Dušan Šimánek, Ticho, 1981–1985
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Nájsť fotografie prázdnych stien v českých archívoch je pomerne jednoduché. 

Komplikovanejšie je však  objaviť fotografie prázdnych stien, ktoré ponúkajú viac než 

vizuálne vyčistený obraz. Občas sa ocitáme na hrane minimalizmu , kedy forma prevyšuje 

obsah a citový zážitok z fotografií sa tak od diváka vzďaľuje. Hranica takéhoto 

minimalistického prístupu je preto veľmi krehká a pre mnoho autorov  ťažko uchopiteľná.   

 S podobným prístupom sa stretávame aj v cykle Mansfield fotografa Pavla Baňku 

(1941). Ten podobným spôsobom ako Šimánek dokumentuje pamäti zrušenej detskej 

nemocnice, ktorú Baňka objavil pri svojom pobyte v Connecticate v USA roku 2002. Autor 

sa nezameriava iba na steny, ale aj na prázdne biele stropy bývalých izieb JIP. Pri návšteve 

opustenej nemocnice bol autor silne konfrontovaný nielen prázdnotou samotnou, ale aj 

prostredím nasiaknutým bolestnými emóciami.  

 Príbeh o nevinných detských očiach, ktoré svoj pohľad upierajú na strop dúfajúc, 

že sa dívajú na nebesá, je všadeprítomný. Odhaľuje sa nám obraz detí prihovárajúcich sa k 

vyššej moci plné nádeje s prosbami, ktoré sú mnohokrát nesplniteľné. „Fotografoval jsem 

je jako obraz v paspartě tvořené pruhem podlahy a stropu, někdy i bočních stěn. Potom 

jsem obrátil svůj pohled vzhůru, každodenní obzor pohledu dětí upoutaných na lůžko. 

Pohled, který jsem sám tak důvěrně znal z dětství, kdy, přinucen svou matkou trávit dny s 

angínou v posteli a potit se, zbavoval jsem se v zoufalství nudy počítáním skvrn v malbě 

stropu. Nyní byl ovšem pohled mého fotoaparátu idealizován touhou po symetrii. Pohled 

nemocného s hlavou přesně v centru pokoje. Prázdno. Čekání.“   38

 Baňkov skoro až bezcitný minimalistický fotografický prístup diváka znepokojuje a 

privádza priamo k zamysleniu nad bezmocnosťou týchto už stratených detí. Fotograf 

zámerným redukovaním nachádza hranice abstrakcie, ktorá paradoxne znásobuje silu 

nadobudnutých emócií z obrazu. 

 BAŇKA, Pavel.Terezín – Mansfield, Národní galerie v Praze, Praha 2003. s. 1638
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Alena Kotzmanová (1974) je ďalšia autorka, ktorá nám predstavuje prázdnotu 

súborom  Rybí lidé (2010), no z úplne iného uhlu.  Kotzmanová poukazuje na skutočnosť, 

že ticho tvoriace prázdnotu nemusí byť prázdne, len my nedokážeme jeho jazyku 

porozumieť. Odkazuje sa na vedcov, ktorí potvrdili, že ryby dokážu medzi sebou 

komunikovať prostredníctvom pre nás nezachytiteľných zvukov. Kladie tak otázku, či je 

možné, že sa s nami  v tomto tichu snažia, ako ich autorka nazvala ‘rybí lidé’ spojiť.  

Súčasťou tohto cyklu  sú prázdne čiernobiele fotografie interiérov, ktoré však spolu s 

detailnými fotografiami mlčiacich rýb vytvárajú intenzívny obraz ticha. Nejde teda úplne o 

vyzobrazenie doslovnej absencie človeka ako u predchádzajúcich autorov,ale o 

odhaľovanie prítomnosti ticha pochádzajúceho z prázdnoty. „Odhalování v sobě nese 

určité paradoxy, určité poznání toho, že nikdy se nic nedozvíme až do konce. A tento 

paradox poznávání mě fascinuje – čím dál dojdu, tím víc vrstev a horizontů se přede mnou 

Obr. 27: Dušan Šimánek, Ticho, 1981–1985
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otevírá.”  Cyklus fotografií Rybí lidé Kotzmanová predstavila v Ateliéri Josefa Sudka, kde 39

toto atmosferické ticho a prázdnotu demonštrovala  inštaláciou, ktorá reaguje na Sudkov 

odkaz a absenciu v jeho vlastnom domove. 

 

 Rozhovor R.L. s Alenou Kotzmannovou o výstavě Rybí lidé. Alena kotzmannová [online]. [cit. 2021-4-27]. Dostupné z: https://39

kotzmannova.cz/data/uploads/fish-people/ak_text01rybiliderozhovor.pdf

Obr. 28: Alena Kotzmannová , z cyklu Rybí lidé, 2010

Obr. 29: Alena Kotzmannová , z cyklu Rybí lidé, 2010
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 Okrajovo sa zmienim o zaujímavom príklade meditácie nad prázdnym priestorom, 

od výtvarného umelca Ivana Kafky (1952), ktorý je v Česku známy predovšetkým ako 

priekopník land-artu a konceptuálneho umenia. Autor sa vo svojej rozsiahlej tvorbe venuje 

hlavne všeobecnejším námetom, často kritizujúcim aktuálne spoločenské fenomény. „Jde 

mi v první řade o komplexní téma, obsahujíci (mnohdy únavné a vysilující) definováni 

skutečnosti, v niž se nacházíme, teprve pak je možné jisté osvobozující vykročení mimo 

tento rámec.”  V diele Plno prázdna Kafka pracuje s princípom rozmnoženia a 40

usporiadania identických prvkov do prázdneho nedotknutého priestoru. Inštaláciu tvorilo 

sedemdesiat tisíc bielych ping-pongových loptičiek, ktorými zaplnil celú podlahu 

vystavovaného priestoru Galérie hlavného mesta Prahy v Staromestskej radnici. Autor 

rozmnožením najjednoduchšieho objektu maximalizoval účinok tejto monumentálnej 

inštalácie a vyjadril tak vzťah medzi stavom prázdnoty a plnosti v priestore. Plno prázdna 

využíva protiklady, ktoré upozorňujú na to, že loptičky môžu byť síce duté - prázdne, no 

svojou prázdnotou sú schopné priestor zaplniť.   

 

 KAFKA, Ivan, HLAVÁČEK, Josef a MACHALICKÝ, Jiří. Ivan Kafka 1975-2005: [realizace pro krajinu, 40

prostor a město = Realisationen für Landschaft, Raum und Stadt. Praha: Art D - Grafický ateliér Černý, 2006. s. 
6-7.

Obr. 30: Ivan Kafka, Plno prázdna, 1992
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3.3. Naokolo sú samé prázdne veci 

„Ak je neporiadok na stole odrazom neporiadku v mysli, čo potom odráža prázdny stôl?” 

         –Albert Einstein 

 Až notoricky známe fotografie stolov zívajúcich prázdnotou sa objavujú v tvorbe 

Jana Svobodu (1934–1990) už v rokoch 1967. Séria Stoly nám sprostredkúva Svobodovu 

neustále sa vracajúcu túžbu zobrazovania predmetov, ktoré ho obklopovali každý deň. 

Znovu a znovu opakujúci sa objekt na fotografiách sa stáva bezvýznamný ako slovo, ktoré 

vyslovujeme stále dokola. Repetíciou sa význam stolu viac deštruuje než konštruuje a 

nakoniec ostáva len nemá, nevýrazná forma. „Svými pracemi nezastírá základní účel stolu, 

ten vždy zůstává stolem, ale právě tak ho důsledně překračuje, vědomě ruší narativní 

prvky, vytvářeje ze stolu složitý a mnohotvárný symbol, jehož význam se snímek od snímku 

mění, přestože jde vlastně o tentýž stůl.“   41

 V cykle sa obraz stolu transformuje z akejsi neurčitej spomienky na pomyselnú 

pozvánku, ktorá vyzýva diváka k tichému a melancholickému rozjímaniu nad prázdnym 

stolom. Autor prázdnymi fotografiami formuje priestor, v ktorom si divák dokáže vytvárať 

vlastnú interpretáciu toho, čo vidí. 

„Nad stolem vládne absolutno, nálada se drží při nule. Žádné velké nadšení, žádná libá 

vůně nevane prostorem. Talíře zejí bezednou prázdnotou. Kuchyňské kamna vychladla, 

jsou studenejší než led. Žádná obsluha nepečuje o hosty. Žádné škraloupy a žádné dobroty, 

nikde nic a nikde nikdo.”  42

Pri pohľade na tento prázdny stôl sa nám vynárajú otázky: Je odfotografovaný stôl prázdny 

bezdôvodne? Čakáme na niekoho? Príde vôbec niekto? Alebo je to len každodenná samota, 

na ktorú sa pozeráme, a ktorá je súčasťou aj nášho života, no nikdy sme ju nevideli na 

vlastné oči. 

 BALAJKA, Petr. Jan Svoboda. Odeon, Praha 1991, s. 35. 41

 KROUTVOR, Josef. Fotografie jako mýtus. Praha: Pulchra, 2013. s.102.42
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Originálna, hlboko prežitá, mimoriadne citlivá, otvorená širokej interpretácií, 

kontemplatívna a súčasne autoreflexívna, taká je fotografia Jana Svobodu.  

„….A že se třeba zdá, že jsou mé fotografie smutné, melancholické? Domnívám se, že i 

smutek a samota obnažují jsoucno světla.”  (Jan Svoboda) 

Obr. 32: Jan Svoboda, Stůl VI, 1971

Obr. 31: Jan Svoboda, Untitled (Stůl), 1970
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 Jeden z nasledovateľov Svobodovej estetiky bol aj Ivo Přeček (1935–2006), jeden 

zo zakladateľov najpokrokovejšej fotografickej skupiny v čechách (DOFO), vytvárajúci 

práce s existenciálnym podtextom a pochmúrnou náladou. V jeho tvorbe nenájdeme 

jednotný štýl, ktorý by fotografie spojoval, bol to autor premenlivého výazu nebrániaci sa 

experimentu a objavovaniu. Ovplyvnený abstrakciou, ale aj konceptualizmom, Přeček 

vášnivo fotografoval poetiku všedných predmetov každodenného života. „Objekty vzbuzují 

v divácích představivost, vtahují je do svého prostoru a vybízejí je k osobnímu dialogu.”  43

Autor sa v neskoršej tvorbe venoval hlavne nekonvenčným zátišiam, v ktorých sa priblížil 

minimalistickým tendenciám a dielu Jana Svobodu. Odkazom sú aj stoly, prostredníctvom 

ktorých Přeček predstavil jeho verziu tichých transcendentálnych fotografií. 

„Jako nový prvek přináší Přeček zkoumání pohybu, někdy spojené se záznamem předmětu 

z několika úhlů pohledu. Do tichých zátiší spojovaných obvykle s nehybností vnáší pohyb 

i časovost a tím prozkoumává další z konstant fotografie.”  44

 Autorom, pracujúcim s myšlienkou ničoty, je aj Ivan Pinkava (1961) známy 

predovšetkým pre svoje ikonické fotografie inšpirované biblickými námetmi a témou 

pominuteľnosti. Fotografie najviac poznačené prázdnotou a viditeľnou absenciou sa 

objavujú v Pinkavovej neskoršej tvorbe. Ľudská figúra zo starších diel sa transformuje len 

na akési neurčité stopy v priestore zakonzervované v neživých predmetoch. 

 DUFEK, Antonín, RIŠLINKOVÁ, Helena, DANĚK, Ladislav a Muzeum umění (Olomouc, Česko). Ivo Přeček. Praha: Torst, 43

2004. s. 36-37.

 POSPĚCH, Tomáš. Ivo Přeček. Ateliér Josefa Sudka [online]. Praha, 2012 [cit. 2021-04-12]. Dostupné z: https://44

www.atelierjosefasudka.cz/cs/vystava/ivo-precek

Obr. 33: Ivo Přeček, Poslední ostrůvek, 1989 Obr. 34: Ivo Přeček,Ostrůvek, 1990 
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„Najednou jsem zistil, že místo té lidské tváře tam může být zmačkanej molitan a dokáže 

sdělovat něco podobnýho, z jiného uhlu – v jiné fazetě.”     45

 Autor vdychuje život banálnym objektom využitím svojrázneho vizuálneho 

rukopisu, ktorý tieto nepovšimnuté predmety (prázdne stoličky, molitany, stoly,..) povyšuje 

v akési artefakty života. Tieto fotografické koncepty Pinkava vytrháva z kontextu 

konkrétneho bytia a zasadzuje ich do neurčitého časopriestoru. Samotné zobrazenie týchto 

predmetov je vizuálne minimalistické až abstraktné – ich pôvodný zmysel a využitie už 

nedáva zmysel. Vytráca sa. „Pinkava propojuje nově nejen „pozměněné“ předměty a figury 

samotné, ale také jejich „aury“, které zbavuje encyklopedického (lexikálního) rozměru a 

poukazuje tak na jejich zastíněnou funkci rituální.”  46

 Snímok s názvom Mensa I./ II. predstavuje prázdny stôl pokrytý výrazným 

slávnostným, až sviatočným obrusom, na ktorom nepochopiteľne leží kus starého 

molitanu. Vizuálna čistota fotografie v kombinácií s rušivými odporujúcimi si predmetmi, 

zanecháva v divákovi značný rozpor a znepokojenie. Názov snímku silne odkazujena 

katolícku terminológiu, kedy Mensa alebo tiež Stôl Pána predstavuje podstatnú časť oltára 

v kostole, na ktorej sa vykonáva obrad eucharistie. Pinkavova fotografia Mensa I. je 

obdobným obradom. Spojenie molitanu a sviatočného obrusu nie je o znesvätení, je to skôr 

oslava nádeje v beznádejnom toku každodennej všednosti. Táto abstraktná omša stavia do 

kontrapunktu zbytky ľudského času (starý molitan) a rituálne relikvie nádeje (sviatočný 

 Rozhovor s I. Pinkavom :Česká fotka: Mezi fotografií a malbou. Česká televize [online]. [cit. 2021-4-27]. Dostupné z: https://45

www.ceskatelevize.cz/porady/10718806805-ceska-fotka/214562260250007-mezi-fotografii-a-malbou/

 VAŇOUS, Petr. Zření Ivana Pinkavy. Ivan Pinkava [online]. [cit. 2021-4-27]. Dostupné z: http://www.ivanpinkava.com/petr-46

vanous-remains-arbor-vitae-praha-2012/ 

Obr. 36: Ivan Pinkava, Mensa II, 2016Obr. 35: Ivan Pinkava, Mensa I, 2016

http://www.ivanpinkava.com/petr-vanous-remains-arbor-vitae-praha-2012/
http://www.ivanpinkava.com/petr-vanous-remains-arbor-vitae-praha-2012/
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obrus), ktoré zjednocuje v jedno. „Tento dialektický protipohyb stojí za neustálým napětím, 

jež lze vyhodnotit jako odsouzení k tomu, neustále něco očekávat, něco, co přinese čas, 

neboť čas, stejně jako osud, je vnímán rozporně – imaginárně i tělesně.”   47

 Pinkavov spôsob zachytávania hraničných situácií ľudského bytia dokáže pôsobiť 

veľmi rušivým dojmom, no pri dlhšom pozorovaní, divákovi prináša hlavne pocit 

zmierenia a pokoja. Podobné výjavy nájdeme v Pinkavovej tvorbe aj na fotografiách 

zobrazujúcich prázdne molitany a stoličky. Tie vytvárajú dojem takmer fyzickej bolesti. 

Charakterové rysy osoby sa vrývajú do kresiel, stoličiek či molitanov, a tým vytvárajú 

akýsi druh prenosu a vzájomný vzťah medzi oboma objektmi.   48

 Ľudia sa prázdnych obrazov boja, nielen preto, že im nerozumejú. Tiché obrazy, či 

fotografie pôsobia istým spôsobom ako nedokončené a vyvolávajú v nás pocit neistoty, 

ktorý nás núti pochybovať o vlastnom zmýšľaní. Vyprázdneny priestor je zrkadlom 

reflektujúcim náše vnútnorné a vonkajšie rozpoloženie – to, v akom rozpoložení sa 

nachádzame pri pohľade na obraz, sa prejaví na tom, čo na obraze naozaj vidíme. 

 Najpodstatnejšie veci sú často najlepšie vyjadrené ich absenciou: „Uvolnění místa 

dělá z obrazů prázdných židlí jeviště možných dějů, ale současně i ohniska silné duchovní 

emanace.”  49

  

  

VAŇOUS, Petr. Ivan Pinkava & Eliáš Dolejší – Napřed uhořet. ArtMap [online]. [cit. 2021-4-27]. Dostupné z: https://47

www.artmap.cz/ivan-pinkava-elias-dolejsi-napred-uhoret-0/ 

 FIŠEROVÁ, Lucia. Ivan Pinkava / MLČENÍ ŽIDLE [online]. [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://www.ivanpinkava.com/lucia-l-48

fiserova-atelier-josefa-sudka-2019/

 FIŠEROVÁ, Lucia. Ivan Pinkava / MLČENÍ ŽIDLE [online]. [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://www.ivanpinkava.com/lucia-l-49

fiserova-atelier-josefa-sudka-2019/

https://www.artmap.cz/ivan-pinkava-elias-dolejsi-napred-uhoret-0/
https://www.artmap.cz/ivan-pinkava-elias-dolejsi-napred-uhoret-0/
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Od spirituálnych zážitkov sa presunieme do reálneho života, v ktorom má prázdnota 

taktiež svoje miesto. Pocit samoty je výsledkom absencie niekoho v našom živote, a či 

chceme alebo nie, je neoddeliteľnou súčasťou prázdnoty, ktorú každý z nás aspoň raz v 

živote zažil.  

 Česká undergroundová fotografka Libuše Jarcovjáková (1952), často 

prirovnávaná k vyššie  spomínanej Nan Goldin, je známa predovšetkým kvôli literárnym a 

fotografickým denníkom z 80. rokov. Tieto denníky zobrazujú divoké roky jej života, ale aj 

silné emócie osamotenia. Často na týchto fotografiách nachádzame postavy ľudí 

vychádzajúcich z oslnivého svetla blesku, ktorý je pre jej tvorbu charakteristický. 

Prázdnotu tu ale nenachádzame skoro v žiadnej forme. Avšak v roku 2018 Jarcovjaková 

vystavuje v galérií Fotografica súbor s názvom Kimochi: Postele a pokoje, kde prázdnotu 

bezpochyby zaregistrujeme na prvý pohľad.  Veľkoformátové projekcia pozostávajúca zo 

150 snímkov, na ktorých sa objavujú nielen obrazy interiérov, má aj cez svoju náhodnú 

štruktúru prvky unikátneho časozberného dokumentu.  Autorka zhromažďovala fotografie 

prázdnych postelí a izieb  už od 80. rokov – kamkoľvek šla, vyfotografovala posteľ, na 

ktorej spala. Motív prázdnych postelí a izieb je vždy spojený so spomienkami na tieto 

miesta, s ľuďmi, ktorých navštívila a v neposlednom rade s hľadaním samej seba. „Listuju 

svým životem. Vcházím do prázdných pokojů, vidím prázdné postele. Vidím pokoje plné 

Obr. 37: Ivan Pinkava, Křeslo, 2004 Obr. 38: Ivan Pinkava, Untitled, 2013
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divných věcí, postele ve kterých spí divní lidé. Cizí pokoje v cizích městech. Přechodný 

domov, hotel, ubikace. Postele, kde mi bylo dobře. Nebo taky ne. Už nevím, kde to bylo, 

kdo tam se mnou byl. Zůstal jen obraz. Obrazy.“  50

  

 Aj tento súbor nám dokazuje, že pod slovom absencia si nemusíme hneď 

predstavovať ničotnú dieru pohlcujúcu všetko naokolo. Absenciu môžeme vnímať aj ako 

neprítomnosť objektu, ktorý by mal na určitom mieste byť, no nie je. 

Fotografia je akt pamäte, ale pamäť, ako aj fotografia, je len ilúzia. V tomto momente 

existuje iba prítomnosť– nič iné. Naša pamäť nemôže existovať bez prítomnosti a 

prítomnosť nemá zmysel bez minulosti.  

Všetko je koniec koncov len odrazom nášho vnímania, a toho, čo si sami do obrazu 

projektujeme. 

 LIBUŠE JARCOVJÁKOVÁ KIMOCHI: POSTELE A POKOJE. Galeria Fotografic [online]. [cit. 2021-4-27]. Dostupné z: https://50

fotografic.cz/project/libuse-jarcovjakova-postele-a-pokoje/

Obr. 39: Libuše Jarcovjáková, KIMOCHI: Postele 
a pokoje, 2018

Obr. 40: Libuše Jarcovjáková, KIMOCHI: Postele a 
pokoje, 2018
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ZÁVER 

 Baklárska práca Prázdnota v českej fotografií poukazuje na súvislosti prázdnoty a 

absencie v dielach minulých, ale aj súčasných autorov českej fotografickej scény. Pri 

písaní tejto práce som preferovala autorov, ktorí ma osobne dokázali svojou tvorbou 

zasiahnuť, či už emočne alebo využitím silných vizuálnych prvkov. V práci nahliadam  

za pozadie na prvý pohľad prázdnych obrazov a fotografií, v ktorých nachádzam širšie 

súvislosti presahujúce hranice fotografie. Následne som sa snažila odkryť motívaciu a 

prístupy jednotlivých autorov, ktorých diela sú podľa môjho názoru emóciou prázdnoty 

nasiaknuté.   

 Táto bakalárska práca vznikala v dobe, kedy som sama pociťovala pocit akéhosi 

vnútorného vyprázdnenia, ktorý mi paradoxne pomohol vnímať vybrané fotografické diela 

v odlišnom svetle. Moje negatívne pocity sa hlbším ponorením do témy prázdnoty 

transformovali v pocity pokoja a zmierenia. Pri písaní práce som zažívala stav vyčistenia 

od všetkých nepokojných myšlienok a neutíchajúceho pocitu, že fotografia mi už nemá čo 

ponúknuť.  Štúdium fotografických a myšlienkových prístupov daných autorov ma nielen 

osobne, ale aj profesne veľmi inšpirovalo k vytvoreniu vlastného fotografického súboru 

pojednávajúceho o prázdnote v mojom živote, ktorý je vo fáze rozpracovania.  

 Pokiaľ by som mala zhrnúť jednotlivé formy vyobrazenia prázdnoty, zdôraznila by 

som, že autorov spája silná inklinácia k melanchólií, pamäti a meditácii. Prázdnota sa  

v dielach väčšinou vyskytuje v spojení s nevyhnutným plynutím času, absenciou, osobnou 

stratou či úvahami o pominuteľnosti, samote a podstate ľudskej existencie.  

Autori skrze prázdne fotografie nastavujú divákom zrkadlo reflektujúce ich vnútorné 

rozpoloženie. Osobne som prišla k názoru, že žiadna fotografia nie je prázdna, vždy je  

na nej niečo, čo nás zaujme a čím dokážeme vizuálnu prázdnotu vyplniť a vdýchnuť jej 

život.   



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací   51

ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY 

Knižné publikácie, štúdie a články : 

ANDĚL, Jaroslav: Josef Sudek o sobě, Torst, Praha, 2001, s. 83. ISBN 80-7215-147-9. 

AUSTIN, Scott , Parmenides and the History of Dialectic: Three Essays. Parmenides Publishing,2007. 

ISBN 978-1-930972-19-3. 

BACKETT, Samuel, KNOWLSON, James a Douglad MCMILLIAN, ed. The Theatrical Notebooks of 

Samuel Beckett. New York: Grove Press, 1994. ISBN 9780802149091. 

BALAJKA, Petr. Jan Svoboda. Odeon, Praha 1991, s. 35. 

BAKALIS, Nikolaos. Handbook of Greek Philosophy: From Thales to the Stoics Analysis and Fragments. 
Trafford Publishing, 2005. ISBN 1-4120-4843-5. 

BAŇKA, Pavel: Mansfield,. In: Pavel Baňka. Terezín – Mansfield, Národní galerie v Praze, Praha 2003,s. 16. 
ISBN 80-7035-247-4. 

BIRGUS, Vladimír a MLČOCH, Jan. Česká fotografie 20. století. Praha: KANT, 2010. s. 250. ISBN 

978-80-7101-089-0. 

COPELAND, Mathieu, MCMILLIAN, Douglad, ed. Voids: A Retrospective. Paríž: JRP/Ringier, 2009, s.167. 

ISBN 9783037640364.  

ČERNÝ, Václav. První a druhý sešit o existencialismu. Praha: Mladá fronta, 1992. ISBN 80-204-0337-X. 

DUFEK, Antonín, RIŠLINKOVÁ, Helena, DANĚK, Ladislav a Muzeum umění (Olomouc, Česko). Ivo 
Přeček. Praha: Torst, 2004. s. 36-37. ISBN 80-7215-221-1. 

ELKINS, James. Proč lidé pláčou před obrazy: příběhy lidí, které obrazy dojaly k slzám. Praha: Academia, 
2007. s. 8. ISBN 978-80-200-1509-9. 

FÁROVÁ, Anna, SKALNÍK, Joska a ŠIMÁNEK, Dušan. Plasy 1981. Praha: Torst, 2009. s. 56-57. ISBN 

978-80-7215-376-3. 

FÁROVÁ, Anna, SKALNÍK, Joska a ŠIMÁNEK, Dušan. Plasy 1981. Praha: Torst, 2009. s. 121. ISBN 

978-80-7215-376-3. 

FÁROVÁ Anna, Derek PATON a Václav SOKOL. Ivan Lutterer: Panoramatické fotografie 1984–1991, vyd. 
1, Lomnice nad Popelkou: Jaroslav Bárta - Studio JB, 2004. ISBN 80-86512-25-8 

https://en.wikipedia.org/wiki/ISBN_(identifier)
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-1-930972-19-3


UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací   52

FÁROVÁ, Anna, SKALNÍK, Joska a ŠIMÁNEK, Dušan. Plasy 1981. Praha: Torst, 2009. s. 121. ISBN 
978-80-7215-376-3.  

FREIBERG, Jan, VANČÁT, Pavel a Galerie U Bílého jednorožce (Klatovy, Česko). Fotografie?? =: 
Photography?? : Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy, 30.5.-18.7.2004 : [katalog výstavy. Klatovy: Galerie 
Klatovy/Klenová, 2004. s. 12-13. ISBN 80-85628-98-8. 

FREIBERG, Jan, VANČÁT, Pavel a Galerie U Bílého jednorožce (Klatovy, Česko). Fotografie?? =: 
Photography?? : Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy, 30.5.-18.7.2004 : [katalog výstavy. Klatovy: Galerie 
Klatovy/Klenová, 2004. s. 10-11. ISBN 80-85628-98-8. 

HRBATA, Zdeněk, PROCHÁZKA, Martin a Univerzita Karlova. Romantismus a romantismy: pojmy, 
proudy, kontexty. Praha: Karolinum, 2005. s. 55. ISBN 80-246-1060-4. 

KAFKA, Ivan, HLAVÁČEK, Josef a MACHALICKÝ, Jiří. Ivan Kafka 1975-2005: [realizace pro krajinu, 
prostor a město = Realisationen für Landschaft, Raum und Stadt. Praha: Art D - Grafický ateliér Černý, 
c2006. s. 6-7. ISBN 80-902892-9-0 

KANT, Immanuel, Walter HANSEL a Vladimír ŠPALEK. Kritika soudnosti. 1. Oikoymenh, 2015. ISBN 
978-80-7298-500-5. 

KROUTVOR, Josef. Fotografie jako mýtus. Praha: Pulchra, 2013.s.102, ISBN 976-80-87377-54-6, 

KROUTVOR, Josef. Fotografie jako mýtus. Praha: Pulchra, 2013.s.106, ISBN 976-80-87377-54-6. 

KUNEŠ, Aleš, POSPĚCH, Tomáš a Institut tvůrčí fotografie. Čítanka z teorie fotografie. Opava: Slezská 
univerzita, 2003. s. 31. ISBN 80-7248-183-5. 

LEONG,Yan Yi, The Architecture of non architecture, University of Melbrourne, 2016, s. 4-6 

LEVY, Mark. Void in Art. 1. USA: Bramble Books, 2005, s. 28. ISBN 978-1-883647-11-7. 

SCHEUFLER, Pavel, URBÁNKOVÁ, Alena, ŠTECHA, Pavel a ECKERT, Jindřich. Jindřich Eckert: 
[monografie s ukázkami z fot. díla]. Praha: Odeon, 1985. s. 28-29. 

SONTAG, Susan a Pavel VANČÁT. O fotografií. 1. Paseka Barrister & Principal, 2002, s.139-140. ISBN 
80-7185-471-9. 

POSPĚCH, Tomáš: Marginální architektura, Fotograf, 2007, č. 9, s. 104-– 106, ISSN 1213–9602 

VANČÁT, Pavel: Lukáš Jasanský a Martin Polák - Naprostá nejednoznačnost, Fotograf, 2003, č. 2, s. 54 

VON MISES, Ludwig. Lidské jednání: pojednání o ekonomii. Praha: Liberální institut, 2006, 959 s. ISBN 
80-863-8945-6. 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací   53

Internetové zdroje: 

ALAN, Trachtenberg. Walker Evan's "Message from the Interior [online]. [cit. 2021-4-25]. Dostupné z: 

https://www.jstor.org/stable/778233?seq=3#metadata_info_tab_contents 

BAYNE, Jen. Nan goldin – Sprovieri gallery [online]. 2011 [cit. 2021-4-26]. Dostupné z: https://

intoform.wordpress.com/2011/07/28/nan-goldin-sprovieri-gallery/  

FIŠEROVÁ, Lucia. Ivan Pinkava / MLČENÍ ŽIDLE [online]. [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://
www.ivanpinkava.com/lucia-l-fiserova-atelier-josefa-sudka-2019/ 

FIŠEROVÁ, Lucia. Ivan Pinkava / MLČENÍ ŽIDLE [online]. [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://
www.ivanpinkava.com/lucia-l-fiserova-atelier-josefa-sudka-2019/ 

JAMES H., MARONEY. Charles Sheeler Reveals the Machinery of His Soul. American Art [online]. 1999, s. 
27–57 [cit. 2021-4-26]. Dostupné z: https://www.jstor.org/stable/3109298?
seq=1#metadata_info_tab_contents 

NEMEROV, Alexander. Eggleston’s Empty America. The New York Review [online]. 2016, 13. 12. 2016 
[cit. 2021-4-26]. Dostupné z: https://www.nybooks.com/daily/2016/11/13/william-eggleston-empty-america/ 

LIBUŠE JARCOVJÁKOVÁ KIMOCHI: POSTELE A POKOJE. Galeria Fotografic [online]. [cit. 
2021-4-27]. Dostupné z: https://fotografic.cz/project/libuse-jarcovjakova-postele-a-pokoje/ 

Lyotard, Jean-Francois, “The Sublime and the Avant-Garde” in The Sublime, Simon Morley, ed. Londýn: 
MIT press, 2010, s. 27-40. Dostupné z : https://www.artforum.com/print/198404/the-sublime-and-the-avant-
garde-32533 

OUJEZDSKÝ, Karel a Karel KRATOCHVÍL. „Mizející Praha“ fotografa Jana Reicha v Galerii Portheimka. 
Český rozhlas [online]. 2013, 10.októbra 2013 [cit. 2021-5-1]. Dostupné z: https://vltava.rozhlas.cz/mizejici-
praha-fotografa-jana-reicha-v-galerii-portheimka-5085789 

POSPĚCH, Tomáš. Ivo Přeček. Ateliér Josefa Sudka [online]. Praha, 2012 [cit. 2021-04-12]. Dostupné z: 
https://www.atelierjosefasudka.cz/cs/vystava/ivo-precek 

Rozhovor s I.Pinkavom :Česká fotka: Mezi fotografií a malbou. Česká televize [online]. [cit. 2021-4-27]. 
Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10718806805-ceska-fotka/214562260250007-mezi-
fotografii-a-malbou/ 

Rozhovor R.L. s Alenou Kotzmannovou o výstavě Rybí lidé. Alena kotzmannová [online]. [cit. 2021-4-27]. 
Dostupné z: https://kotzmannova.cz/data/uploads/fish-people/ak_text01rybiliderozhovor.pdf 

VANČÁT, Pavel. Dušan Šimánek: Ticho. 1978–1985, Ektachrome, 4x5 in. FOTOGRAF [online]. [cit. 
2021-4-25]. Dostupné z: https://fotografmagazine.cz/magazine/80-leta/profily/dusan-simanek/ 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací   54

VAŇOUS, Petr. Zření Ivana Pinkavy. Ivan Pinkava [online]. [cit. 2021-4-27]. Dostupné z: http://
www.ivanpinkava.com/petr-vanous-remains-arbor-vitae-praha-2012/ 

VAŇOUS, Petr. Ivan Pinkava & Eliáš Dolejší – Napřed uhořet. ArtMap [online]. [cit. 2021-4-27]. Dostupné 
z: https://www.artmap.cz/ivan-pinkava-elias-dolejsi-napred-uhoret-0/ 

Yves Klein Artworks. The Art Works [online]. [cit. 2021-01-18]. Dostupné z: https://www.theartstory.org/
artist/klein-yves/artworks/#pnt_3 

ZELENÁ, Nina. Prázdno, ticho a absencia v umení : Prípadová štúdia vybraných avantgardných diel 
umelcov 20. storočia}. Brno, 2013. Dostupné také z: http://www.itf.cz/dokumenty/zborilova-diplomka-
architektura-subj.pdf.  Bakalárska práca. Masarykova univerzita, Faculty of Arts. Vedoucí práce Josef Cseres. 

. 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací   55

ZOZNAM OBRÁZKOV 

1  Yu Chien, Mountain Village in a Clearing Mist,1250 

https://www.reddit.com/r/museum/comments/9idjsh/

yujian_mountain_village_clearing_mist_c_1250/ 

2   Domenico Beccafumi, Stigmatization of St. Catherine of Siena, 1515 

https://www.amazon.com/Domenico-Beccafumi-Stigmatization-Catherine-Siena/dp/

B00FUHLGUG 

3   Caspar David Friedrich, Monk by the sea, 1809  

https://www.fineartprintsondemand.com/artists/friedrich/monk_by_the_sea.htm 

4   Mark Rothko, Blue and grey, 1962 

https://www.artsy.net/artwork/mark-rothko-blue-and-grey 

5   Charles Sheeler, Doylestown House--The Stove, (fotografia), 1917 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/267670 

6   Charles Sheeler, Interior with Stove, 1932  

https://www.nga.gov/collection/art-object-page.110604.html 

7   Robert Rauschenberg, Erased De Kooning Painting, 1953 

https://www.khanacademy.org/humanities/art-1010/post-war-american-art/new-york-

school/a/robert-rauschenberg-erased-de-kooning-drawing  

8   Yves Klein, Prázdno, 1958  

https://medium.com/@codenamecatstac/the-legacy-of-yves-klein-c81a3839fe6e 

9   Yves Klein, Skok do Prázdna,1960 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/266750 

10 Walker Evans, Mary Frank’s Bed,1959 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/284550 

11 Walker Evans, Upstairs Room,1962 

https://www.nga.gov/collection/art-object-page.71280.html 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací   56

12 Nan Goldin, 'Empty Rooms, Berlin/Hamburg', 1983-1996 

https://www.pinterest.ie/pin/314970567681365192/ 

13 Wiliam Egglestone, The Democratic Forest, 1983-1986 

https://www.davidzwirner.com/exhibitions/2016/democratic-forest 

14 Edward Hopper, Nightawks, 1942 

https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Soubor:Nighthawks_by_Edward_Hopper_1942.jpg 

15 Jindřich Eckert, Pražské ghetto, 1902 

https://www.facebook.com/prahaneznama/photos/pražské-ghetto-1902-druhy-dvůr-

bassewova-domu-fotografie-jindřicha-eckertahttpsw/1227551860625148/ 

16 Josef Sudek, Praha panoramatická, 1953-1959 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/fotogalerie-obrazem-o-prazske-invalidovne/

r~i:gallery:31200/r~i:photo:562862/ 

17 Jan Reich, Pneuservis v Holešovicích, 1979 

https://fotografmagazine.cz/en/magazine/prague/profiles/jan-reich/ 

18 Ivan Lutterer, Chotěšov, 1987 

https://sbirky.moravska-galerie.cz/dielo/CZE:MG.MG_18462 

19 Ivan Lutterer, Kadaň, 1987 

https://sbirky.moravska-galerie.cz/dielo/CZE:MG.MG_18464 

20 Lukáš Jasanský a Martin Polák, Pragensie, 1986-1990 

https://jasansky-polak.svitpraha.org/1986-90-pragensia/gi_29/216.html 

21 Martina Novozámská, Určeno k likvidaci?, 2003-2007  

http://www.itf.cz/dokumenty/zborilova-diplomka-architektura-subj.pdf. 

22 Iren Stehli, Pražské ulice a výlohy, 1978-1994 

http://www.itf.cz/dokumenty/zborilova-diplomka-architektura-subj.pdf. 

23 Miroslav Hucek, dom Tolstoj, 1967 

https://magazin.aktualne.cz/vystava-v-leica-gallery-domovy-slavnych-na-fotkach-

miroslava/r~80b29636682f11e9a049ac1f6b220ee8/

r~2a0dc370682d11e98a200cc47ab5f122/  

24 Miroslav Hucek, dom Josefa Sudka po požiare,  

https://magazin.aktualne.cz/vystava-v-leica-gallery-domovy-slavnych-na-fotkach-

miroslava/r~80b29636682f11e9a049ac1f6b220ee8/

r~26bd8dc2682d11e9819e0cc47ab5f122/ 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací   57

25 Dušan Šimánek, Ticho, 1981-1985 

https://fotografmagazine.cz/magazine/80-leta/profily/dusan-simanek/ 

27 Pavel Baňka, z cyklu Mansfield, 2002 

https://pavelbanka.com/mansfield/ 

29 Alena Kotzmannová , Rybí lidé, 2010 

https://kotzmannova.cz/index.php?id=rybi-lide 

28 Alena Kotzmanová, Rybí lidé, 2010 

https://kotzmannova.cz/index.php?id=rybi-lide 

30 Ivan Kafka, Plno prázdna, 1992 

https://ndk.cz/view/uuid:de51aba0-48df-11e6-ab2f-005056827e52?

page=uuid:6e2bde00-6b16-11e6-b2a7-5ef3fc9ae867 

31 Jan Svoboda, Untitled (Stůl), 1970 

https://thephotographersgallery.org.uk/whats-on/slow-looking-jan-svoboda 

32 Jan Svoboda, Stůl VI, 1971 

https://thephotographersgallery.org.uk/whats-on/slow-looking-jan-svoboda 

33 Ivo Přeček, Poslední ostrůvek, 1989 

https://www.idnes.cz/kultura/vytvarne-umeni/ivo-precek-

vystava.A121219_151544_vytvarne-umeni_vha/foto/

VHA47f967_61_precek_posledniostruvek_1989kopie.jpg 

34 Ivo Přeček, Ostrůvek, 1990 

https://www.idnes.cz/kultura/vytvarne-umeni/ivo-precek-

vystava.A121219_151544_vytvarne-umeni_vha/foto/

VHA47f961_12855_05_precek_ostruvek_1990.jpg 

35 Ivan Pinkava, Mensa I, 2016 

http://www.ivanpinkava.com/artwork%202012-2020/ 

36 Ivan Pinkava, Mensa II, 2016 

http://www.ivanpinkava.com/artwork%202009-2017/ 

37 Ivan Pinkava, Křeslo, 2004 

https://www.galerieubetlemskekaple.cz/katalog-del/kreslo/ 

38 Ivan Pinkava, Untitled, 2013 

http://www.ivanpinkava.com/artwork%202009-2017/ 

39 Libuše Jarcovjaková, KIMOCHI: Postele a pokoje, 2018 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací   58

https://wave.rozhlas.cz/ztracime-se-v-digitalnim-smeti-foceni-me-vyvadi-z-polospanku-a-

rezimu-autopilota-7609178#&gid=1&pid=5 

40 Libuše Jarcovjáková, KIMOCHI: Postele a pokoje, 2018 

https://fotografic.cz/project/libuse-jarcovjakova-postele-a-pokoje/ 


	Úvod
	„Prázdnota je forma ľudského očakávania, ľudskej frustrácie alebo ľudskej pamäte.”
	-Jean- Paul Sartre
	Filozofia prázdneho
	Prázdno v Umení
	Prázdnota v českej fotografií
	Nikto nikde, je tu len ticho a prázdno
	Vnútri tiež nikto nie je
	Naokolo sú samé prázdne veci

	záver
	Zoznam PoužItej literatúry
	zoznam obrázkov


