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ABSTRAKT

Medicínská fotografie a její reflexe v umělecké fotografii
V práci uvádím stručnou historii zobrazovacích prostředků v medicíně, 

nejvíce se pak zaměřuji na samotné průkopníky. Hlavní náplní práce je 

vyhledávání a uvedení známých, méně známých i nových autorů, zabývajících se právě 

vědeckou fotografií v rámci umění.
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ABSTRACT

Medical Photography and its reflection in Art Photography 
In my thesis I present a brief history of imaging solutions in Medicine, 

mostly focused on photographers - pioneers. The main content of work is 

searching and presenting well known, less known and new authors, dealing with 

a very Scientific Photography in Arts.
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ÚVOD

 Medicína a umělecká fotografie – dvě zdánlivě neslučitelná média, která jsem se 

rozhodla v rámci této práce blíže prozkoumat.

 Téma medicínské fotografie jako takové mi ze začátku příliš blízké nebylo. V minu-

losti jsem se však již v rámci své tvorby věnovala problematice bolesti, a ačkoli šlo o subjek-

tivní, spíše než o vědecký pohled, spojitost s lékařskou vědou můj tehdejší projekt, zabývají-

cí se vynuceným sportem ze zdravotních důvodů, měl. 

Proto jsem se rozhodla tyto monology o bolesti dále rozpracovat a nahlédnout pod poklič-

ku technologiím a prostředí, které znám spíše z vědecko-fantastických filmů. Např. magne-

tická rezonance, CT tunely a podobně.

 Celá práce je členěna do tří základních částí:  

Nejdříve bych čtenáře chtěla seznámit s historií fotografie ve vědě již od její kolébky, ovšem 

nejprve je nutné nahlédnout ještě před vznik samotné fotografie, a to do období od vzniku 

medicíny. Od starověku, přes první realističtější ilustrace a kresby vzniklé v období renesan-

ce, vás provedu až do období prvních drápků, zatínajících k nastávajícímu příchodu foto-

grafie, osvícenství. 

 Druhou část věnuji prvním fotografickým průkopníkům, a to v rámci jejich zaměře-

ní, případně nově vzniklých technik. 

 Třetí, nejobsáhlejší část, se pak věnuje již době od počátku 20. století až do součas-

nosti, čili k soudobým autorům, fotografům, ale i dalším umělcům a vědcům, kteří po sobě 

v umělecko-vědeckých sférách zanechali svůj pomyslný otisk. 

 V rámci medicíny v umění nesmím opomenout ani medicínské foto-publikace či 

sbírky, věnující se obrazu medicíny v průběhu doby.  

Soudobí umělci jsou navíc rozděleni dle hlavního zaměření vybrané tvorby, přes Dokument, 

Portréty poranění a nemocí, částí zabývající se Manipulací s obrazem nebo částí věnující 

se Jiným technologiím. Poslední kapitolou v rámci dělení autorů je pak kapitola Smrt, jež 

nemůže v práci zabývající se medicínou chybět. 

 Aby však má práce nekončila příliš ponuře, závěrem vám představím médium, pro-

střednictvím kterého se medicínská fotografie také prezentuje, a to reklamu. 

Reklama se snahou šokovat ráda podobné fotografie využívá, převážně pak v případě osvě-

tových videospotů a různých kampaní. 
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S rozvojem technologií a vědy není zcela jisté, jakým směrem se bude dál ubírat nejen me-

dicína, ale ani umělecká fotografie medicínou se zaobírající.

S větší dostupností médií, zachycujících obraz, se však pro uměleckou obci otevírají nová 

vrátka, na jejichž prahu stojí doktoři a lékařští pracovníci, kteří svým nejen dokumentár-

ním, ale leckdy až narušeně zvídavým mapováním skutečností v různých oborech medicíny 

přispívají do lékařské fotografie nejen materiálně-vědecky, ale i uměleckým podtextem. 

 Stejně tak tomu je na opačné straně barikády, kde lidé, ne léčící, nýbrž ti, jež jsou lé-

čeni, stále zvídavějším způsobem a s určitou dávkou exhibicionismu předávají světu zprávy 

o svém zdravotním stavu, v co nejvíce možné šokující a jinak vyčnívající podobě.

 Medicínská fotografie obsažená v umění nám nabízí hned dva způsoby nahlédnutí 

na svou problematiku. Jedním z těchto způsobů je pohled vědce – lékaře, čili pohled vnitř-

ní. 

Druhým pak, jak se dalo očekávat, je pohled vnější, a to nejen pohled pacienta, ale i jaké-

hokoli jiného pozorovatele (například dokumenty z nemocničního či jiného lékařského 

prostředí).

 Záměrem mé práce je převážně poznání nových autorů, jejichž přínos umělecké 

obci a veřejnosti právem souvisí i s medicínskou fotografií, a zároven i nalezení určitých 

rozdílů, případně propojení mezi historickou lékařsko-uměleckou fotografií, a tou dnešní.
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1� HISTORIE MEDICÍNY A JEJÍCH ZOBRAZOVACÍCH 

PROSTŘEDKŮ

Prvním zobrazovacím prostředkem v lékařském vědění byla ilustrace, která s prvními medi-
cínskými objevy šla ruku v ruce. Přesný vznik lékařské vědy nemůžeme konkrétněji datovat, 
avšak své prvopočátky má zakořeněné již s prvními lidmi, někdy před 60 000- 100 000 lety, a 
to zhruba v době vzniku prvních náboženství a pohřbů, kdy sloužila jako praktický prostře-
dek pro vyrovnání se s nemocemi a utrpením. Pravděpodobně s ní tak přišli do styku již lidé 
neandrtálští.

 Archeologové spojují výskyt umění – konkrétně pak právě ilustrace medicínské – výhradně 
s  homo sapiens sapiens, a i v rámci jeho vývoje zasazují vznik ilustrace v relativně pozdějším 
období. (Ne dříve než před 40 000 lety, a to pouze v Evropě a Austrálii, na ostatních konti-
nentech dokonce i později.)

1. 1. OD GALÉNA K VESALIOVI

1. 1. 1. Antické Řecko

„Bylo by chybou jednoduše předpokládat, že vždy existovala tradice lékařské ilustrace ve všech 

lidských společnostech.“1

 Autor tohoto souvětí je pevně přesvědčen, že moderní povolání lékařké ilustrace je silně 
zakořeněno v moderní západní kultuře a částečně ve vzniku nových myšlenek evropské vědy.2 
 Jedna z nejstarších tradic lékařské ilustrace v Evropě pochází z klasického období an-
tického Řecka. Ve svých učeních o kresbě jej využíval například starověký filozof Aristoteles. 
Řecké vědy byly následně uplatněny prakticky v medicíně římské, mezi nimiž Celsus 
napsal nejoslavovanější knihy na anatomickém, chirurgickém a patologickém zákla-
dě, nejznámnější je pak De Re Medicina. V Celsově odkazu pak pokračoval Galenos, 
kdy ve 2. století n.l. postavil základ svých anatomických znalostí na první zvířecí pitvě. 
 Nicméně, příchod křestanství s jeho filozofií upřednostňování duše před tělem velmi 
zpomalilo vývoj lékařských studií. Ačkoli veškeré knihy a poznatky medicínské byly zredu-
kovány, až do 14. století byly v Evropě vyučovány lékařské studie výhradně z Galénových 
textů.3 

(1) MITHEN S. - The Prehistory of the Mind. A Search for the Origins of Art, Religion, and Science., 1996
(2) MCFALL KJ. A Notable Anniversary in the History of Medical Illustration, 1997
(3) http://www.migroup.co.uk/wp-content/uploads/2013/05/A-critical-account-of-the-history-of-medical-

photography-in-the-UK.pdf , str. 7
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1. 1. 2. Středověk

 Příchod křestanství byl pro vědní obory velkým krokem zpět. Většina knih, nesou-
cích moudra antických předků byla spálena či cenzurována, středověké učení tak vychá-
zelo z velmi omezených zdrojů, jejímž hlavním představitelem byl Galénos a jeho spisy. 
Církev zakazovala pitvu mrtvého lidského těla, jelikož bylo označováno za nedotknutelné. 
I díky tomu docházelo k různým mylným domněnkám. Průkopníci a badatelé z této oblasti 
museli totiž pitvy provádět na zvířatech, přičemž dospívali k různým, dnes již úsměvným, 
závěrům.

 První pitvy se konaly ve 13. století, a to pod záštitou univerzitních útvarů, kdy se směly 
provádět se souhlasem církevních a světských představitelů. A to maximálně jednou za 5 let. 
Navíc sloužili pouze k potvrzení již poznaných věcí. Pakliže došlo k rozporu mezi textem 
lékařské kapacity a samotného faktu na pitevně, vždy se dalo absolutně za pravdu lékařské 
autoritě. Samotný rozdíl byl pak vysvětlen jako omyl při překladu textů, případně jako ano-
málie těla samotného.

 To můžeme pozorovat na dobových uměleckých zobrazeních, např. v rám-
ci tzv. ex cathedra: Učitel anatomie přednáší, chirurg provádí pitvu a demonst-
rátor vše ukazuje studentům, kteří se shromážděni okolo mrtvoly pouze díva-
jí. (Například obraz Rembrandta – Hodina anatomie doktora Nikolase Tulpa.) 
Ve 13. století se také ve Francii, Itálii a Německu začínají praktikovat pitvy soudní.

Rembrandt - Hodina Anatomie Dr. Tulpa

ČECHY

Například v Českých zemích došlo k první (oficiální) veřejné pitvě až v roce 1600, kdy ji 
provedl Ján Jesenius (1566-1621), lékař, profesor a rektor Univerzity Karlovy. Pitval ve svém 
bytě v pracovně, a to na těle oběšence. V době, kdy v okolní Evropě vzkvétala renesance, na 
našem území řádili zběsile Husité, neboli Boží bojovníci. (Již z názvu, kterým se sami titulo-
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vali, vyplývá, že rozkvět věd nebyl na jejich seznamu privilegií.) Díky nim tak lékařská fakulta 
Univerzity Karlovy přerušila na 200 let svou činnost, kterou znovu obnovila až po bitvě na 
Bílé hoře (1620) a v Českých zemích se zpomalil rozvoj nejen ve vědě, ale i v umění a dalších 
společenských odvětvích.

1. 1. 3. Renesance

„Žádné autentické anatomické ilustrace zobrazující nemoci nenajdeme až do renesance, kdy 

jak umění, tak i medicína zažily velkolepý rozkvět a znovuzrození.“ Maingot4

Otrocky se opakující texty a učení dle Galénovy předlohy zaznamenaly útlum 
v 15. století, tedy v době, kdy evropští umělci začali Galénovu autoritu odmítat a po-
stupně se přiklonili k návratu a znovuobjevení klasické starověké řecké tradice. 
Do popředí se dostalo pozorování různých přírodních forem a existují významné důkazy o 
tom, že umělci jako Raphael či Michelangelo prováděli jejich vlastní pitvy.

A) LEONARDO DA VINCI

„Malíř má znát vnitřní ustrojení člověka, aby věděl, jak ho dobře zobrazit při pohybu.“  

Leonardo da Vinci 5

Leonardo da Vinci (1452-1519) se zabýval anatomickými funkcemi a vytvořil o nich řadu 
publikací. Nicméně je důležité si uvědomit, že šlo především o zájmy umělecké, než aby 
zkoumal skutečnou podstatu anatomických jevů lidského těla. Byl však schopný propojit své 
technologické znalosti z oblasti architektury a inženýrství tak, aby dokázal vizualizovat a re-
prezentovat lidské tělo dostatečně rozpoznatelně, a téměř trojrozměrně.

Značnou část svého života věnoval Leonardo studiu anatomie člověka. Plánoval dokonce 
vydání souborného anatomického spisu, jež se měl skládat z více než sto dvaceti knih a tisíce 
názorných kreseb. K jeho vydání bohužel nikdy nedošlo.

Leonardo získával vědomosti o stavbě lidského těla z četných pitev, které prováděl (prý 
jich bylo přes 30). Potom detailně a přesně zakreslil a popsal všechny svaly, cévy, klouby a 
vnitřnosti. Byl ovšem udán svými odpůrci, a tak byl jeho výzkum zakázán papežem Lvem X. 
Přesto svým studiem výrazně ovlivnil tehdejší anatomické a fyziologické názory založené na 
arabské tradici (postava muže v kruhu, podle Vitruvia).6

 

(4) MAINGOT R., The Relationship of Art and Medicine, London, 1974
(5) Dostupné na: http://dreamlife.cz/leonardo-da-vinci-jeden-z-nejvetsich-geniu-lidske-historie/
(6) Dostupné na: http://mjcz.sweb.cz/
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B) ANDREAS VESALIUS

Převratný výzkum Leonarda da Vinciho uvolnil cestu k jednomu z nejvýznamnějších umě-
leckých milníků v medicíně, a sice Vesaliův De Humani Corporis Fabrica (1543) – první 
kompletní a systematický popis lidského těla vytvořený v moderní Evropě. I když kni-
ha samotná čítala 670 stran, sám Vesalius uznal, že text byl druhotně sepsán na 186 des-
tičkách, jež byly přesné pro jejich pozorování a umělecky prvotřídně zpracované.7 
Andreas Vesalius (1514-1564)  byl zakladatelem anatomie novověku. Kriticky prověřil všech-
ny starověké anatomické poznatky a na základě vlastních pitevních zkušeností sepsal první, 
skutečně vědeckou anatomii lidského těla.8

Leonardo da Vinci - studie svalových úpon (vlevo), Vitruviánský muž (vpravo)

Andreas Vesalius - ilustrace anatomických studií z knihy De Humani Corporis Fabrica 
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Vzhledem k rozkvětu těchto poznání by se dalo říci, že počty objevů v lékařských vědách se 
musely rapidním tempem zvyšovat, avšak musíme brát v potaz i historické pozadí, a tedy i 
silný náboženský vliv. Doba renesance byla sice dobou uvolnění středověkých konvencí, ne-
můžeme však v tomto směru přistupovat v celoevropském měřítku. 

V 16. a 17. století byli učenci vedeni s naprostou jistotou k víře, že všechna boží stvoření žijící 
na Zemi se podobají jedno druhému. Proto také podle jejich tvrzení i ta nejmenší stvoření 
byla jen zmenšenými  modely těch největších. Například rostliny byly vlastně jen převrácená 
zvířata, která jsou hlavou dolů s ústy v zemi. Asi nejtypičtějším znakem tohoto období bylo 
různorodé vysvětlování si přírodních jevů, což mělo za následek víru v zázraky a magii, což 
potažmo upevnovalo i víru v křestanství. To vysvětlovalo některé výjevy na lidském těle růz-
norodým způsobem. Asi nejznámnějším jsou pak mateřská znaménka, která byla „věrným 
důkazem“ čarodějnictví svého nositele.

1. 1. 4. Osvícenství

Až v 18. století došlo ke zvratu, a někdo se konečně opovážil zpochybnit dávno zažité myš-
lenky, že všechna stvoření žijící na zemi jsou stejná, alespoň tedy z anatomického hlediska.  
Tuto dobu nazýváme osvícenskou a pravdou je, že nejednomu badateli se rozsvítilo.

Hlavní náplní osvícenství pak byla víra, že vesmír je řízen přírodními zákony, což zcela vy-
lučuje prostor pro zázraky či jinou intervenci vyšší moci. Dá se říci, že v této době došlo 
k jistému posunu v myšlení směrem k dnešním přesvědčením moderního světa. V novém 
světě, jež se stával postupně více demokratickým, bylo nejdůležitější podřídit se víře, která 
tvrdí, že vše má své racionální vysvětlení. Tento svět tak nahradil Boha přírodou, zatímco se 
snaží zaměřit na intelektuální mysl.

Pro vědecké účely bylo stále více zapotřebí umělců, kteří mohli co nejvěrněji zachytit právě 
prozkoumávanou oblast. To bylo v podstatě první zásadní potřeba vynálezu fotografie. Bylo 
zapotřebí co nejdokonalejší umění ilustrace, což bylo nad rámec dovedností většiny umělců.

Hlavním mezníkem pro moderní tradici lékařské ilustrace se tak stal spis Osteographia au-
tora Williama Cheseldena z roku 1733, který využil své znalosti s dírkovou komorou pro své 
ilustrace. Kniha obsahovala 56 snímků z měděných destiček, zachycených camerou obscu-
rou.9

(7) Dostupné na: http://www.migroup.co.uk/wp-content/uploads/2013/05/A-critical-account-of-the-history-of-
medical-photography-in-the-UK.pdf , str. 7

(8) Dostupné na: http://www.wikiskripta.eu/index.php/L%C3%A9ka%C5%99sk%C3%A9_v%C4%9Bdy
(9) DONALD G., The History of Medical Illustration, 1986; str. 44-49
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Poté bylo již jen otázkou času, kdy díky zdokonalení této přesné ilustrativní techniky pánů 
Niepceho a Daguerra, posléze Talbota, dojde ke spolupráci mezi stařičkou, avšak neustále se 
vyvíjející medicínou, a mladou, elánu plnou, fotografií.

2� PRŮKOPNÍCI MEDICÍNSKÉ FOTOGRAFIE

Fotografie za svůj vznik vděčí hlavně určité potřebě lidstva, zobrazovat věci kolem sebe dale-
ko přesnějším způsobem, než tomu bylo dosud s ilustrací.

Oblastí s největší touhou po podobném objevu byla věda. A právě s vědou šla fotografie ve 
svých prvních krůčcích ruku v ruce. Vždy se svým způsobem doplňovaly a nikdy ve svých 
začátcích se fotografie nesnažila vědu předčit jiným, než vědeckým zásahem.

POČÁTKY

Máme–li hledat přesnou dobu počátku medicínské fotografie, respektive prvního využití fo-
toaparátu v medicíně, pak v roce 1840. Toho roku jistý Alfred Donné v Paříži zaznamenal 
pomocí mikroskopu a daguerrotypie mikroskopické řezy napříč zuby, kostmi a červenými 
krvinkami.

Tento francouzský objev byl počátkem pro mapování a zachycování technických možností, 
které fotografie postupně získávala ve vědecké sféře.

William Cheselden - vyobrazení camery obscury z knihy  Osteographia
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2. 1. KONVENČNÍ (STYLIZOVANÁ) MEDICÍNSKÁ FOTOGRAFIE

 Trvalo sotva 11 let, když světlo světa spatřil i konvenční přístup v medicín-
ské fotografi i, a to v podobě dokumentování kreténů J. G. F. Baillargera (taktéž Fran-
couze). Stejným směrem se pak ubírala dokumentace Dr. Behrendta z Berlína (jeho tzv. 
ortopedické případy) či práce Dr. Hugh W. Diamonda z Anglie, jenž fotografoval men-
tálně postižené pacienty v Surrey Country azylu, podle jeho slov i v jejich vlastní pro-
spěch. Tento psycholog byl mimo jiné považován za zakladatele psychiatrické fotografi e.
 Diamondovi kalotypické portréty z roku 1852 do jisté míry evokují již v tu dobu 
důvěrně známé portréty dvojice Hilla a Adamsona. Ti na sklonku čtyřicátých let 19. století
v rámci svých portrétů zvěčnili i několik jedinců, trpících různými nádorovými onemoc-
něními. Jinak je však jejich příspěvek medicínské fotografi i zastíněn daleko významnějšími 
kusy mimo téma, jako je hromadný portrét 474 duchovních či fotky rybářů z Newhavenu.

Dalším výrazným vědcem a fotografem v rámci svého pracovního nasazení byl němec-
ko-ruský gynekolog Carl Heinrich Stratz, který se zabýval růstem a vývojem člověka.
Napsal knihy jako Krása ženského těla či Tělo dítěte (1904). Tam se zabýval vývojem novorozen-
ce až po adolescentní zjev člověka, vše v doprovodu grafů a obrázků s morfologickými změnami.
Sepisoval i poznatky o znacích puberty. Navíc měl zajímavý přístup ke svým dětským mode-
lům, které, ačkoli šlo o fotografi i vědeckou, stylizoval do konkrétních póz, často připomína-
jící spíše akty.

Alfred Donné - mikroskopické snímky tělních buněk

vlevo a uprostřed: Dr. H.W. Diamond - fotografování mentálních pacientů
vpravo: Hill a Adamson - portrét ženy s tumorem
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2. 2. DOKUMENTÁRNÍ MEDICÍNSKÁ FOTOGRAFIE

Dnes asi největší dokumentární medicínská a zároven válečná sbírka fotografií vznikla bě-
hem americké občanské války v letech 1861 – 1865. Pro Národní armádní muzeum medicíny 
USA mapoval různé druhy zranění a chorob způsobených válkou fotograf William Bell. 

Během svého téměř šedesátiletého působení v oboru fotografie vystřídal vlastně skoro všech-
ny vývojové typy fotomateriálů – od daguerrotypie přes kolodiový proces až k samotnému 
fotografickému filmu. Jeho přínos armádnímu muzeu byl oceněn také uvedením jeho foto-
grafií v knize Medical and Surgical History of the War of the Rebellion (Historie medicíny a 
chirurgie válečné vzpoury). Typickým rysem u těchto fotografií je klid ve tváři jeho objektů, 
nejsou připuštěny žádné emoce.10

Jednou z těch známějších je pak jeho fotografie Pacienta s ptózou, která je navíc ve tvářích 
jemně kolorovaná růžovou barvou. 

(10) WILL STAPP, JOHN HANNAVY, Encyclopedia of Nineteenth-Century Photography, 2007, str. 142-143.

K. H. Stratz - z knihy Tělo dítěte

William Bell - Pacient s ptózou
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2. 3. KLINICKÁ MEDICÍNSKÁ FOTOGRAFIE

Zůstaneme-li ještě u dokumentárního a konvenčního přístupu v medicínské fotografii, mu-
sím se zmínit o Guillaume Duchenneovi. Tento francouzský neurolog a fotograf se zabýval 
v šedesátých letech 19. století výzkumem svalové elektrofyziologie. Ovlivněn Darwinovými 
poznatky se pomocí terapie s využitím střídavého proudu ke stimulaci svalů snažil ověřit 
svou teorii, že obličej je přímo spojený s duší. Stále se však nemohl dobrat uspokojivého vý-
sledku. Problémem bylo okamžité uvolnění pacientova obličeje po šoku, takže většina kamer 
nestihla napětí ve svalech zaznamenat.

Záchranou mu pak byl obuvník, který prodělal tzv. Bellovu obrnu, jejíž projevem je obliče-
jová paralýza. Držel tak výraz i několik minut po elektrošoku, což Duchennovi stačilo pro 
nasnímání fotografií. Tento chudák pak podstoupil více než 100 elektrických svodů, díky 

čemuž vznikla série fotografií vyjadřující různé emoce. (Publikovány byly poprvé v knize The 

Mechanism of Human Physiognomy – jednalo se o první neurofyziologický text o emocích z 

roku 1862). Vědec byl díky své práci schopen určit svaly, které člověk u skutečného úsměvu 
zapojuje – tzv. Duchennův úsměv. (Lidé, kteří tyto svaly nepoužívají, vykazují podle studií 
příznaky sociopatismu.)

Je však důležité zmínit, že za Duchennovými fotografiemi experimentu nestojí pouze samot-
ný vědec. Na jeho projektu spolupracoval i mladší bratr samotného Nadara, Adrien Tourna-
chon. Tyto fotografie se pak staly mezníkem v historii klinické lékařské fotografie.11

Duchenne, Tournachon - obličejový elektro-stimulační experiment
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Přístupy předešlých tří zobrazovacích postupů se odlišují především ve věcech vyjádření. 
V dokumentárním zobrazení se autoři snaží hlavně o odosobnění a vyjádření svých děl bez 
emocí. Konvenční naopak emoce nepopírá, avšak na rozdíl od dokumentu vše stylizuje. Fun-
guje na principu sbírání materiálu. Přístup klinické fotografie propojuje první dva předešlé 
zobrazovací přístupy. Snaží se dokumentovat a odosobnit se od zobrazovaného subjektu, zá-
roven ale sbírá materiál a přibližuje se encyklopedickému vyobrazení.

NOVÉ ZOBRAZOVACÍ PŘÍSTUPY V MEDICÍNSKÉ FOTOGRAFII

Lékařská fotografie již od svých raných začátků rostla do šířky, a proto se není čemu divit, že 
se začali objevovat nové zobrazovací přístupy. Ať už byly povedené a promyšlené, či vizuálně 
zajímavé, neobsahovaly dostatek podloženého vědeckého faktoru. Jedním z prvních tako-
vých byl Jacob Gantz se svou stereoskopií (1861) a J.N. Germack s prvními endoskopickými 
snímky (1862). 

„Po značné praxi a mnoha experimentech se konečně podařilo pořídit velmi reálnou fotografii 

slepé skvrny a část cév v lidském oku.“ Jackman&Webster.12

Velmi úspěšné bylo prvenství dvojice Jackmana a Webstera, kteří roku 1885 pořídili první 
fotografii lidské sítnice oka pomocí oftalmoskopických zrcadel umístěných před čočkou.13 
Jejich práce byla otištěna v žurnálu The Philadelphia Photographer editora Edwarda Wilsona 
v roce 1886. Na jejich úspěch pak navázala řada dalších vědců (Liebreich, Dor, Jeffries…)

Jackman & Webster - První fotografie lidské sítnice

(11) Dostupné na: http://listverse.com/2013/03/10/10-bizarre-scientific-photographs-from-the-19th-century/ 
(12) Benerman & Wilson, The Philadelphia photographer, History of photography, New York, 1886 – str. 340
(13) Dostupné na: http://www.artandmedicine.com/biblio/authors/english/JackmanWebster.html
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2. 4. CHRONOFOTOGRAFIE

Asi nejstarší zobrazovací přístup, který byl počátkem pro medicínskou fotografii, byl z inici-
ativy průkopníka chronofotografie, Eadwarda Muybridge. V sedmdesátých letech 19. století 
se zabýval studiemi pohybu, v sériích Animal Locomotion a později v Human Figure in 
Motion. Spolupracoval s lékaři a fyziology na svých studiích lidského těla, čímž stimuloval 
další kolegy.

Eadward Muybridge - Studie pohybu

V oblasti chronofotografie se pohyboval ve stejnou dobu také Étienne- Jules Ma-
rey, vynálezce hned několika lékařských přístrojů, jako například sfygmo-
graf – přístroj pro zaznamenávání pulzních rytmů. V chronofotografii se oriento-
val dokonce již před Muybridgem, kdy 2 roky před jeho sérií se skákajícím koněm 
nafotil Marey koňskou chůzi. Byl daleko více otevřený experimentu než Muybridge a in-
spiroval svými fotografiemi například Marcela Duchampa (Akt sestupující ze schodů). 
Jeho nejslavnějším vynálezem pak byla chronofotografická puška.

Étienne-Jules Marey - chronofotografie
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S Étiennem – Julesem Mareyem spolupracoval další francouzský průkopník chronofotogra-
fie, a to Albert Londe. V chronofotografii exceloval vynálezem chronofotografické kame-
ry, původně s devíti, později vylepšenou s dvanácti otvory. Tyto objektivy v rámci jednoho 
přístroje byly postupně spouštěny pomocí elektromagnetické energie. Tím si vysloužil titul 
průkopníka kinematografie. 

Zajímal se však i o rentgenové snímky, když jako jeden z prvních pořídil RTG snímek defor-
mované lidské ruky (1896)14. Londeho fotografická práce spočívala ve spolupráci s Dr� Jean 
Martin Charcotem – doktorem pařížské Hôpital de la Salpêtrière a tehdy budoucím učite-
lem Sigmunda Freuda. Společně fotili pacienty trpícími záchvaty hysterie, a snažili se najít 
souvislost mezi křečí a výrazem obličeje. 

Hysterie byla v této době téměř civilizační chorobou, která zachvátila celou Evropu a Ameri-
ku. Navíc v již zmíněné nemocnici bylo oddělení hysterie spojeno s oddělením epilepsie, což 
studie dosti komplikovalo ( během několika dní se u hysterických pacientů objevil výrazný 
nárůst epileptických epizod). Původně se název nemoci odvozoval z řeckého hystera, čili 
děloha. Jde o neurotickou poruchu,  kterou charakterizuje citová labilita a sebestřednost se 
sklonem k teatrálnímu chování a afektům.15  Postupně doktor Charcot zjistil, že fotografie jej 
nepřiblížily k řešení této studie, a tak byla spolupráce ukončena. 16

Albert Londe - vlevo nahoře: snímek deformované ruky pod RTG zářením,  

vpravo nahoře: žena trpící hysterií, dole: hysterický záchvat pacienta 
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Jak již bylo zmíněno, chronofotografové byli často považováni právě i za průkopníky kinema-
tografie. Zajisté je pak na místě zmínka o Rogeru P� Lovelandovi, který roku 1927 natočil pouč-
ný dokument o životě komára se žlutou horečkou, a tím se stal průkopníkem kinemikrografie. 
(Taktéž F. Neumann, který roku 1929 natočil časosběr žijící bakterie.)

Wilhelm Conrad Röntgen - historicky první RTG snímek -  

ruka paní Röntgenové s prstenem

2. 5. ELEKTROGRAFIE

Jacob von Narkiewitsch – Jodko byl polský doktor, působící na poli elektrografie.

Tu poprvé představil v Rusku v roce 1889, kdy pomocí indukční cívky upevněné na fo-
todesce zachycoval s intenzivními elektromagnetickými impulzy subjekty působící tě-
lem právě na fotodesku. Tyto impulzy po sobě zanechaly stinnou siluetu s pruhy svět-
la.  Subjekty byly převážně děti a dospělé prostitutky. Šlo o převratný objev své doby, jež 
spočíval v Jodkově zjištění, že nemocní lidé vydávají daleko méně energie než zdra-
ví. Dnes je tento objev lépe známý pod pojmem Kirliánova fotografie. Nejznámněj-
ší Jodkovou fotografiíí je Jiskra zachycena na povrchu těla dobře umyté prostitutky.  
Tato fotografie evokuje v oku dnešního diváka částečně i umělecký záměr, což však soudobí 
diváci ve vědecké fotografii zajisté nehledali.17

(14) První RTG snímek byl pořízen roku 1895, samotným objevitelem rentgenu - W.C. Röntgenem (viz. obr)
(15) Dostupné na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hysterie
(16), (17) Dostupné na: http://listverse.com/2013/03/10/10-bizarre-scientific-photographs-from-the-19th-century
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Ve své době byla elektrografie brána seriózně, avšak později upadla v zapomnění ve stínu 
objevu RTG. Rozdíl mezi rentgenem a elektrografií tkvěl ve zjištění, zda problém existuje 
(Jodkova varianta) a přesném určení místa, kde problém v těle hledat (Röntgenova varianta).

Jacob von Narkiewitsch Jodko 

vlevo: Jiskra zachycena na povrchu těla dobře umyté prostitutky, 

vpravo: elektrografie ruky

2. 6. ANTROPOMETRIE

Lékařské slovníky definují antropometrii jako obor, který se zabývá měřením, popisem a 
rozborem tělesných znaků charakterizujících růst a stavbu těla.18

Jejím zakladatelem byl francouzský policista Alphonse Bertillon, který tuto metodu využí-
val v identifikaci pachatelů. Byl průkopníkem mnoha metod upředňostnovaných i v dnešní 
kriminalistice, například fotodokumentace portrétů zločinců a práce s jejich totožností. Na 
základě genetického pozorování  během původního měření fyziologických vlastností zločin-
ců a jejich zaznamenávání přišel na zajímavou myšlenku. Je možné, aby kupříkladu každý 
region měl své typické anatomické rysy?

(18) Dostupné na: http://lekarske.slovniky.cz/pojem/antropometrie



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 28

Pak by bylo možné pouze při pohledu na člověka odhadnout jeho genetické dědictví. K této 
myšlence se Bartillon upnul, a narozdíl od Francise Galtona (taktéž vědce, mimo jiné právě 
i antropologa), který chtěl podobným způsobem odhadnout IQ a osobnost člověka, začal 
megalomansky fotografovat velké množství lidských těl z různých regionů Francie s nadějí, 
že objeví regionální prototyp.19

Jeho studie se nikdy nedobrala k vědeckým závěrům, nicméně jeho nasbíraný fotoantropolo-
gický materiál je dodnes velmi cenný, jako například díla Moderní etnografie, divoké závody 
(1883), Soudní antropometrie v Paříži v roce 1889 (1890), Antropometrická identifikace (1893) 
či Metrická antropologie (1909).

3� MEDICÍNSKÁ FOTOGRAFIE V UMĚNÍ

Nedá se přesně určit rok či snad den, kdy se medicínská fotografie vymanila z vědeckého 
prostředí i do oblasti umění. Vlastně k podobnému zlomu nikdy nedošlo. Spíše se postupem 
času vytvořila určitá odnož vědecké fotografie, která nelpěla toliko na faktu samotném, ja-
kožto na vizuálním ztvárnění. S jistotou se dá říci jen to, že k tomu nedošlo během 19. století, 
jelikož šlo o období naprostého svázání medicínské fotografie s vědou. Jakékoli jiné spojení 
mohlo pobuřovat či jinak šokovat.

I přesto si odvažuji zmínit průkopníky umělecké medicínské fotografie působící v šedesátých 
letech 19. století, ačkoli oni samotní by se k tomuto průkopníctví zajisté nehlásili. Jejich práce 
vznikla ve jménu vědy, které ve své práci věřili.

Jde o tzv. myšlenkovou fotografii Louise Dargeta a Hyppolite Baraduca. Ti, inspirováni vy-
nálezem rentgenu, se snažili pomocí elektrického impulzu vyfotografovat myšlenky. V době, 
kdy se vše zdálo býti možné, s pomocí fólie umístěné na čele subjektu a připojené indukč-

Alphonse Bertillon - antropometrické studie
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ní cívky na fotoaparát, vytvořili několik snímků, které podle nich myšlenky zaznamenávaly. 
Věřili, že u subjektu zachytili sny o orlu, ovšem jejich tvrzení se nezdají býti moc realistická. 
Spíše šlo o světelné záblesky, které vznikly při samotném focení. Teoretické základy jejich 
práce, později známé jako myšlenková fotografie, byla víra v neviditelnou sílu tzv. Darge-
tových V-rays (paprsek procházející životem), jež údajně vyzařují ze všech živých bytostí. 20

Baraduc pak ve svých pokusech pokračoval. Když mu roku 1909 umírala manželka, snažil se 
zachytit její odlétající duši. Nikdy se mu však tento pokus nezdařil.

3. 1. FOTOGRAFICKÉ MEDICÍNSKÉ SBÍRKY A PUBLIKACE

Počátek vnímání vědecké fotografie jako součást umění, ať už v dokumentární rovině (ne-
mocnice, portréty sestřiček – National Library of Medicine and National Institutes of Health), 
ve sbírkách z různých panoptik21 (Burn´s Archive) či etnografických studií, (Wellcome Libra-
ry) mají na svědomí první medicínské publikace a posléze sbírky.

3. 1. 1. První publikace

Úplně první neurologickou publikací ilustrovanou fotografiemi bylo francouzské Album de 
Photographies Pathologiques z roku 1862, doplněné o především různé anomálie křivých zad. 

(19) Dostupné na: https://en.wikipedia.org/wiki/Alphonse_Bertillon#External_links
(20) KRAUSS, Rolf H., Beyond Light and Shadow, The Role of Photograhy in Certain Paranormal Phenomena: An 

Historical Survey, 1992, str. 48
(21) Panoptikum - ze starořeckého pānoptikón, je sbírka zajímavých předmětů či rarit (např. voskové figuríny, 

anomálie lidského těla apod). Z hlediska lidských anomálií byli v panoptikách vystavováni například hermafrodité, 
osoby s různým druhem tělesného postižení, siamská dvojčata apod. Často se jednalo o putovní vystoupení. 
Vystavování osob s různým druhem tělesné anomálie se rozmohlo v Anglii za viktoriánského období, byť do jisté míry 
existovalo i dříve. - Dostupné na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Panoptikum

Louis Darget a Edouard Baraduc - myšlenková fotografie
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Tentýž rok vyšla i druhá publikace, monografie Guillaume-Benjamin-Amand Duchenne de 
Boulogneho, Mécanisme de la physionomie humaine, doplněná o četné fotografie Duchenne-
ho elektromyografických pokusů.

První medicínský deník ilustrovaný fotografiemi na sebe nenechal dlouho čekat, a tak se 
roku 1870 objevilo samostatné Fotografické review medicíny a chirurgie. Měli jej na svědomí 
F.F. Muary a L.A. Duhring.22 Asi nejplodnějším autorem publikací s medicínkou fotografií 
byl již zminovaný Albert Londe. Za zmínku stojí hlavně pak dvě z jeho celkem osmi, a to kni-
ha La Photograhie moderne, která obsahovala první obsáhlejší informace o medicínské foto-
grafii (1888) a La Photographie medicale (1893), speciálně věnovaná právě lékařské fotografii.

Co se publikací v dnešní době týče, je jich natolik nepřeběrné množství, že není možné je 
vyjmenovat. Nicméně za zmínku stojí jedna z nejnovějších knih Dr. Richarda Benetta, The 
Sick Rose s podtitulem Disease and Art of Medical Illustration (Nemocná růže aneb Nemoci a 
umění v lékařské ilustraci). Jedná se o sbírku 350ti světových, divností překypujících ilustrací, 
pod záštitou nakladatelství Thames&Hudson.

Další podobně smýšlející knihou je pak například The Great Discoveries in Medicine od By-
numa.

(22) Dostupné na: http://encyclopedia.jrank.org/articles/pages/1156/Medical-Photography.html

The Sick Rose - ilustrace z knihy Dr. Richarda Benetta
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3. 1. 2. Sbírky

Sbírek věnovaných fotografii a medicíně je na světě snad tolik, kolik muzeí, galerií  
a uměníchtivých bláznů dohromady. I proto jsem se rozhodla zmínit jen pár z těch, které 
mne zaujaly.

a) NLM – NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE (USA)

Největší lékařská sbírka světa, sídlící v Marylandu, patřící pod institut National Institutes 
of Health. Její sbírky obsahují více než sedm miliónů knih, časopisů, technických zpráv, ru-
kopisů, mikrofilmů, fotografií a obrázků z medicíny a příbuzných věd, včetně některých z 
nejstarších a nejvzácnějších děl na světě. 

Oddělení NLM, zabývající se historií medicíny, vlastní sbírky s názvem Prints and Photo-
graphs, jejichž historie započala rokem 1879. Základní kámen položil zároven i první ře-
ditel Library of the Surgeon General‘s Office, budoucí National Library of Medicine, John 
Shaw Billings. Skoupil na aukci v Amsterdamu celkem 6 tisíc lékařských portrétů Cornelia 
Wilhelm Hendrik van Kaathovena. Nutno podotknout, že celá knihovna byla původně zave-
dena pod hlavičkou armády Spojených států.

V dnešní době je i celá tato sbírka zdigitalizovaná a velká část je veřejně ke zhlédnutí na strán-
kách NLM, kde v rámci Prints and Photographs existuje přes 100 000 oskenovaných tisků a 
fotek napříč stoletími od 15.tého až po současnost. Nejčastěji se tu však vyskytuje grafika, 
různé typy rytin, leptů, litografie a podobně. Není divu. Fotografie, ačkoli je silným médiem 
pro zobrazování v medicíně, je tu (přece jen) zastoupena jen za necelá poslední dvě století. 
Největší potenciál má pak sbírka v období před druhou světovou válkou, kdy obsahuje pře-
devším dokument ze zdravotnických zařízení a jejich zázemí, nemocnice za první světové 
války, lékařské fakulty a další. Po druhé světové válce nastal ve sbírce obrovský nárůst dat, z 
původních 15tisíc na 60tisíc subjektů.

Anatomická ilustrace, která je také přítomna, vychází hlavně z Vesaliova již zmíněné De Hu-
mani Corporis Fabrica.23 Velké zastoupení má ve sbírce také mezinárodní úsilí o eliminaci 
drog, především z 80. let 20. století, kdy vznikla velká řada plakátů varující proti AIDS a 
sexuálně přenosným chorobám. Plakátů je ve sbírce asi 12 000.

Online archive, neboli Digital Collections, nabízí návštěvníkům nahlédnutí do konkrétních 
sbírek, například Medicine in the Americas 1610-1920, Cholera Online 1817-1900 či WWI 
1914-1918. Jednou z nejnovějších sbírek jsou Pictures of Nursing – Obrazy zdravotních sestři-
ček, zveřejněny v roce 2014.
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b) WELLCOME LIBRARY

Prvotní impuls k vytvoření této londýnské sbírky vedl od Sira Henryho Wellcoma, jenž v 
devadesátých letech 19. století započal skupovat knihy v aukčních síních. Brzy jeho zájmy 
a nákupy přesáhly hranice Spojeného království. K vytvoření sbírky jako takové došlo až 
dlouho po smrti jejího mecenáše, a to roku 1949, pomocí správců a důvěrníků v čele skupiny 
WellcomeTrust. Ta zdědila i převážnou část Wellcomeho majetku, jež měl být věnován na 
biomedicínský výzkum.

Dnes sbírka obsahuje asi 2 a půl milionu položek. Tato sbírka je zajímavá pro své převypra-
vování dějin medicíny v širším slova smyslu. Zabývá se nejen medicínou samotnou, ale také 
antropologií, alchymií, okultismem a etnografií. Má široké spektrum pokrytí jazyků a tradic, 
navíc je přístupná široké veřejnosti.24 Jedním z pokladů Wellcomových sbírek je například 
Norimberská kronika, nebo nejstarší dokument Wellcomových sbírek, lékařský předpis ze 
starověkého Egypta, psán na papyrus, někdy z roku 1100 před Kristem.25

Fotografie z National Library of Medicine USA - výstava Pictures of Nursing

Wellcome Library - printscreen z oficiální webové stránky
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c) BURNS ARCHIVE

Od úplného „vylíhnutí“ až po atomový věk, Burnsův archiv obsahuje veškeré známé i ne-
známé fotografie z historie medicíny. Jde o sbírku unikátní a zároven největší soukromou na 
světě. Jejím majitelem je Stanley Burns, newyorský oční lékař, autor 44 knih a více než 1100 
článků o raném fotografování v medicíně. Jeho sbírku můžeme najít přímo v centru Man-
hattannu, na 38. východní ulici.

Uvnitř by nás pak měl překvapit hlavně přístup uchovávání sbírky. Celý prostor, do posled-
ního milimetru, je totiž pokrytý fotografiemi v rámech. Sám majitel v ní má ale perfektní 
přehled.

Pro sbírku se rozhodl po zjištění, že vizuální historie nedozírně předčí historii psanou. Za-
tvrdil se v myšlence, že musí začít sbírat tyto fotografie, v jejichž obsahu tkví nevyvratitelná 
pravda. Zejména pak u chirurgických snímků. Jejich titulek popisuje, co se děje v rámci ope-
race, ale nepopíše vám typ obuvi, košile, kbelík, jeho obsah a podobně. Zastává proto myš-
lenku, že jedna fotografie hovoří za tisíc slov.26

Kultovní snímky sbírky byly již mnohokrát využity a stále jsou využívány autory různých 
publikací, ale i ve tvorbě filmových producentů, umělců, vědců, kurátorů a podobně.

fotografie z Burnsova archivu - nemocniční sál, New York, 1905 (vlevo), 

předváděcí chirurgická akce Dr. Rodmana, Philadelphia, 1902 (vpravo)

(23) Dostupné na: https://www.nlm.nih.gov/hmd/collections/photos/#A1
(24) Dostupné na: https://en.wikipedia.org/wiki/Wellcome_Library
(25) ALLAN, N. Pearls of the Orient: Asian treasures of the Wellcome Library. London: Serindia, 1993
(26) Dostupné na: https://www.vice.com/read/the-knick-405 
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d) NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY

V českých lékařských vodách se o fotografických sbírkách moc neví. 
Mezi všeobecně známé sbírky lékařských poznatků však patří Národní lékař-
ská knihova, sídlící v Lékařském domě v Praze, která vlastní více než 400 tisíc knih. 
V jejím vlastnictví mnoho fotografických sbírek není, avšak ze sbírky starých tisků se může 
pyšnit například Jungmannovým Úvodem k babení27 či sbírkou 170ti sošek s motivem han-
dicapovaných a nemocných lidí, pocházejících ze sbírky německého defektologa a speciální-
ho pedagoga Hanse Würtze (1875-1958). 

3. 2. UMĚLECKÉ PŘÍSTUPY V MEDICÍNSKÉ FOTOGRAFII

Medicína a lékařské vědy v současné umělecké fotografii nacházejí v rámci témat čím dál 
větší uplatnění. Odkazují tak na dnešní dobu, typickou stále se rozvíjejícími technologiemi a 
narůstající propustností sci-fi do naší společnosti. Na poli medicínské fotografie se vyskytuje 
mnoho umělců, jejich přístupy se však liší nejen osobitým stylem či fotografovanou témati-
kou, ale také typem zobrazování. Pro svou práci jsem vybrala ty nejzajímavější, na které jsem 
ve svém bádání narazila.

Asi nejvyužívanějším přístupem v medicínské fotografii byl již od prvopočátků dokument a 
mapování různých anomálií pomocí fotoaparátu.

(27) Úvod k babení - Antonín Jungmann - první oficiální příručka pro porodní báby na našem území z roku 1804 

               Dostupné na: http://www.novinky.cz/zena/styl/305833-pritomnost-lekare-u-porodu-byla-drive-trestna.html
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3. 2. 1. Dokument

Dokumentární fotografie patří v lékařské a celkově vědecké fotografii na vrchol žebříčku, 
co do počtu fotografů. V dnešní době se za dokumentaristy považují mimo jiné i plastičtí 
chirurgové, kteří si svou práci tímto způsobem mapují a vytvářejí si tak své PR, neboli jakési 
portfolio pro budoucí klienty.

Fotografie však slouží i právním účelům, převážně pak v USA, kde trend obžalob za cokoli 
dosahuje daleko početnějších parametrů než v kterémkoli jiném státě. Při nespokojenosti 
pacienta slouží jako důkaz lékařova postupu. V neposlední řadě pak tyto fotografie slouží 
jako učební pomůcky pro další řady lékařů a vědců.

a) MIA BERG

Plastickým chirurgem, který prosadil ve své fotografické práci toliko vyhledávané fotografie 
před&po, je právě Newyorčanka Mia Berg, lékařka pracující pod křídly oblíbeného americ-
kého doktora Johna E. Shermana. První den v práci po ní svlečená pacientka žádala, aby ji 
vyfotila před operací. Tak se z překvapení stala rutina. Již posledních 7 let dokumentuje lidi, 
podstupující plastické operace. Fotografie jsou anonymní, s nekonkrétním, jednobarevným 
pozadím.

Jde o jednu z mála newyorských fotografek, zabývající se právě tímto dokumentováním. Řada 
klinik samozřejmě své pacienty fotografovat nechává, avšak nenajímá si osobního fotografa. 
Pro tyto účely využívají své zaměstnance – sestřičky, nebo fotografická studia, zaměřující se 
právě na pacienty plastických klinik (V případě New Yorku jde pak o Don Allen Studios.)

Berg na rozdíl od jiných doktorů fotografie nebere jako pouhý záznam nebo trofej, uvažuje 
nad nimi méně klinickým způsobem. Sleduje vztah lidí a jejich těl, zároven si uvědomuje po-
vrchnost některých svých pacientů. Ve fotografiích jsou však obsaženi i tací, kteří plastickou 
operaci nepodstupují dobrovolně, ale byly k ní donuceni okolnostmi (nehody, násilí).

Mia Berg - Před & Po
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b) GILES DULEY

Jiným způsobem na dokument nahlíží britský válečný dokumentární fotograf, který původ-
ně svou kariéru směřoval ke komerci a módě. Jedním z jeho prvních dokumentů, jimiž se 
prezentuje, byl příběh o Nickovi, chlapci žijícím s autismem (2006). Poté se ale zaměřil na 
humanitární problematiku, a začal spolupracovat s různými charitativními organizacemi. Ve 
svých fotografiích vyzdvihuje problematiku nejen z válečných zón, jako například nemocné 
uprchlíky bez přístupu k lékařské pomoci v Bangladéši (2009).

Silných souborů má však Duley více. Od portrétů žen, které přežily útok kyselinou z Bangla-
déše, přes práci Lékařů bez hranic v jižním Súdánu (2009), až po civilní oběti v nemocnicích 
v Afghánistánu (2012). Svou tvorbou tak odkazuje na prvního průkopníka těchto fotografií, 
a sice Williama Bella, který mapoval dění v nemocnicích během americké občanské války 
(1861-1865). Duley během dokumentování přišel v Afghánistánu, po stoupnutí na nášlap-
nou minu, o nohu a ruku. Stále je však velmi aktivní a v současné době dokumentuje syrské 
uprchlíky v Jordánsku.28

(28) Dostupné na: http://gilesduley.com/, https://cs.wikipedia.org/wiki/Giles_Duley

Giles Duley - reportáž o útocích kyselinou v Bangladéši 2009 (nahoře) 

a dokument z nemocnice v Afghánistánu 2012 (dole)
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c) JI YEO

Vrátíme-li se od předchozího tématu zpět k plastické chirurgii, zdá se být daleko po-
vrchnější než-li předtím. Své o tom ví newyorská fotografka, původem z Korei, Ji Yeo. 
Ta se zaobírá problematikou klinik sloužících plastické chirurgii téměř v celé své dosavadní 
tvorbě. Z jejích dokumentárních počinů stojí za zmínku soubory Beauty Recovery Room (Zo-
tavovací pokoj krásy) a It Will Hurt a Little (Trochu to zabolí).

Hlavní myšlenkou v její tvorbě je pozastavení se nad korejským životním stylem, souvisejí-
cím právě s plastickými operacemi. V roce 2014 byla Jižní Korea v žebříčku oblíbenosti plas-
tických operací na 4. místě na celém světě, a to navzdory tomu, že má Jižní Korea o polovinu 
méně obyvatel, než ostatní národy v žebříčku před ní. Z toho vyplývá, že každá pátá Korejka 
podstoupila plastickou operaci. A skutečně tak to potvrzuje i fotografka Yeo. „Je témeř div-
né, pokud žádnou plastiku nemáte. Jako teenager jsem chtěla to stejné, jako moji vrstevníci. 
Změnit si obličej a podstoupit kompletní liposukci.“29

Beauty Recovery Room zobrazuje fotografie pacientek bezprostředně po zákroku, a to v zota-
vovacích pokojích. Je to ukázka celkové fyzické daně, kterou Korejky platí za sociální nátlak, 
který je na ně neustále tvořen. 

It Will Hurt a Little je naopak soubor čistě beze stopy lidského života. Jde o fotografie prázd-
ných míst klinik plastické chirurgie v Soulu, jejich luxusních recepcí, ale i zaměstnaneckých 
zón, operačních sálů a tak podobně. Ukazuje místa, kde se z krásy stala nutná rutina, která je 
skoro vždy nepečlivě zvážená.

Podle vývojového institutu Korea Health Industry je počet lidí, cestujících za lékařskou tu-
ristikou do Jižní Korei, ročně asi 300 000 a každých dvanáct měsíců roste o 30%. Díky tomu 
se i malé kliniky staly multimilionovými komplexy, jedna z nich pak stojí v luxusní čtvrti 
Gangnam v Soulu a tyčí se se svými 21 patry nad okolními budovami. Každé patro má svou 
funkci. Celkem 300 zaměstnanců a 30 lékařů je rozděleno mezi 12 operačních sálů, 40 poo-
peračních pokojů, 70 konzultačních kanceláří, kosmetický salón, lázně a zubní kosmetiku.30

To vše v autorce fotografií vyvolává smíšené pocity, jež jsou určitým způsobem melancholic-
kou tečkou za částí její vlastní kultury.

(29) Dostupné na: http://www.refinery29.com/2015/09/94704/korean-plastic-surgery-recovery-photographs#slide
(30) Dostupné na: http://jiyeo.com/ 
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Ji Yeo - Beauty Recovery Rooms

Ji Yeo - It Will Hurt a Little
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d) JIM JOHNSTON

Jim Johnston je britský fotograf, zabývající se převážně technologiemi a geografií. 31

Jeho projekt Medical Simulation dokonale mapuje prostředí simulačního centra v Bristolu a 
to velmi příjemným nenásilným způsobem. Simulační centrum se zabývá výukou mediků a 
lékařů v simulovaných situacích na umělých pacientech, čímž se snaží snížit procento náhod-
ných úmrtí v nemocnicích, zaviněných chybou lidského faktoru. Na fotografiích jde převážně 
o rekvizity, fotografie falešné krve, využití moulage, imitace čekáren či detailní pohledy na 
syntetické žaludky.32

Jim Johnston - Medical Simulation

e) MILOŠ VOREL

Posledním zmíněným fotografem je absolvent ITF v Opavě, který zde nereprezentuje klasic-
ký dokumentární přístup, ale mapování křehkosti schránky těla.

Mezi léty 2004-2006 nafotil soubor Ryby Raky, ve kterém se jeho žena vyrovnává s diagnózou 
rakoviny prsu. Vorel tak spojuje realitu s reakcemi dvou lidí (sebe a manželky) na nově nasta-
lou situaci. Pocity srovnává ve fotografiích vedle sebe, a tak vzniká něco jako film. Tím nepří-
mo odkazuje i na Eadwarda Muybridge, jehož vizuální výstup měl podobný filmový efekt.33
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3. 2. 2. Portréty poranění a nemocí

V rámci fotografování a mapování nemocí a poranění v dnešní době fotografové často spo-
lupracují s odborníky, chirurgy a konzultanty. V hlavní roli těchto převážně portrétů není 
medicína jako taková, naopak funguje jako prostředník v celém příběhu.

Dalo by se říci, že velkou část fotografií doprovází skrytá senzacechtivost, ale také objevování 
neznámého a snaha o nalezení nového typu zobrazování krásy.

a) ZUZANNA KRAJEWSKÁ

Polská fotografka, absolventka Akademie Sztuk Pięknych v Gdaňsku, spolupracující na mno-
ha svých projektech s fotografem, stylistou a projektantem módy Bartekem Wieczorkem.

Ve své sérii Úrazy definuje identity modelů pomocí jizev na jejich těle a jejich přirozeným 
prostředím, ve kterém jsou fotografováni. Jedná se o projekt, zobrazující nejen úrazy jako 
takové, ale i jejich sociální podtext. Divák má možnost na pozadí fotografií rozeznat, v ja-
kých podmínkách tito lidé žijí, jejich sociální úroven pomocí spotřebičů či oblečení, a tím si 
poskládat dohromady jejich osobní příběhy a traumata, která právě dané úrazy vyzdvihují.34 
Tím navazuje na řadu podobně nastíněných sérií jiných fotografů, zabývajících se tématikou 
vrozených vad či zranění, jako například Adrienne Norman.

Miloš Vorel - Ryby Raky

(31) Dostupné na: http://www.featureshoot.com/2013/04/photos-peer-into-the-surreal-world-of-a-human-body-
simulation-center/ 

(32) Dostupné na: https://www.jimjohnston.co.uk/work/medical-simulation/#1 
(33) HRITZOVÁ Markéta, Tělo v české fotografii po roce 2000,str. 55-56, Opava, 2009
(34) Dostupné na: http://zsah.blox.pl/2010/10/miedzy-sztuka-a-designem-Zuza-Krajewska-i-Bartek.html
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b) VERONIKA RAFFAJOVÁ

Absolventka Ateliéru Reklamní fotografie ve Zlíně se ve své semestrální práci věnovala v sou-
boru Navždy (2006) - nedokonalostem těla a jeho bolestem. Podobně jako Krajewská mapuje 
úrazy a zranění různých lidí, a nechává vyznívat jejich tělo v jeho přirozenosti. Jde o určité 
vyjádření samotné identity člověka. Hraje si zde s polemikou o těle jako nepopsaném papíře, 
jemuž život vpisuje rány.

Zuza Krajewská - Úrazy

Veronika Raffajová - Navždy
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c) ADRIENNE NORMAN

Holandská fotografka, která zpopularizovala své jméno pod souborem s názvem Heftig vel – 
Kožní portréty. Stalo se tak, když byla oslovena spisovatelkou a filozofkou Tanny Dobbelaar, 
která pro svou sérii rozhovorů chtěla i vizuální výpověd. Tak mohlo dojít ke vzniku knihy, 
kde Norman vyobrazuje lidi, trpící chronickými onemocněními kůže, a to navíc v prostředí, 
která jednotlivě vyzdvihují problematiku fotografované osoby.35 Příkladem může být napří-
klad fotografie ženy Anette, sedící v plavkách na křesle, zatímco za ní se tyčí vysoký tmavě 
zelený kaktus. Ostny kaktusu jakoby vycházeli i z kůže na břiše ženy. Dalším zajímavým 
spojením pozadí s popředím je dívka Ganna, která se svým velkým znamínkem na tváři ko-
responduje s obrázkem, visicím v pozadí.

Zdá se, že všechny fotografie byly pořízeny v interiérech, s využitím typického, přirozeného 
holandského světla. Problematika nemocí jako by byla najednou na druhé koleji, hned vedle 
vizuálního dojmu. Zároveň však je vidět, že autorku dané problémy modelů zajímají a nechá-
vá je na svých fotografiích patřičně vyznít.

Adrienne Norman - Heftig vel

(35) Dostupné na: http://www.amnorman.nl/index/G0000sUIRtTfILBQ
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d) ARIANA PAGE RUSSEL

Autorka souboru Dermatographia neřeší problémy jiných modelů. Zaměřuje se sama na sebe. 
Tato žena trpí nemocí, jež vlastně dosud není zcela vysvětlena. Tzv. dermatografii má na ce-
lém světě asi jen 5% populace. Celé kouzlo lpí v doteku. Dermatografie je totiž extrémně cit-
livá pokožka, kdy jakékoli vzniklé podráždění nevymizí okamžitě, ale třeba i po půl hodině. 
Díky tomu má fotografka čas veškeré své výtvory zdokumentovat.

Její pokožka funguje v podstatě jako plátno, které je schopné se samo zregenerovat a vymazat 
paměťovou stopu. Pro psaní a vytváření ornamentů na svém těle používá tupé pletací jehlice. 
Vše je ale naprosto bezbolestné, ačkoli na první pohled fotografie vypadají jako dokument o 
sebepoškozování.36 Fotografováním autorka bojuje se svým stigmatem a snaží se s ním tímto 
způsobem vyrovnat. Vše se může jevit jako divné nebo nechutné, řada lidí její umění však 
shledává jako krásné. Díky třem základním barvám (pletová, červená a bílá), využívaných na 
fotografiích, vše působí až vzletně a prosvětleně. Zkoumání sebe sama tak dala světu vědět o 
existenci své nemoci, a tím pádem i nové podměty ke zkoumání zatím zcela neprobádaného.

Arianna P. Russel - printscreen její webové stránky s částí její tvorby

(36) Dostupné na: http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2402987/Dermatographia-sufferer-Ariana-Page-
Russell-creates-body-art-using-skin-canvas.html
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e) JUSTIN DINGWALL

Fotograf pracující v Johannesburgu v JARu se zabýval problematikou albinismu. Často tabui-
zované téma právě v oblasti Afriky, kde se vyskytuje. Albíni jsou totiž v mnoha kmenech stále 
posvátná a magická stvoření, podléhající pověrám, často násilně obětovaná či rozkouskovaná 
pro uctění bohů či pro štěstí jejich usmrtitelů. Přitom albinismus je způsoben pouze nedo-
statkem melaninu v těle postiženého, může se týkat kterékoli barvy pleti. 

Podobně jako autorka albínských portrétů Paola de Grenet37 se v projektu Albus Ding-
wall  dostává do kontrastu s běžnou představou krásy, a na svých fotografiích zobrazu-
je mimo jiné albínku Thando Hopu – v současné době modelku, jinak právničku půso-
bící v Jihoafrické republice. Hopa působí až dětským, ovšem ne naivním dojmem, kdy z 
obrazů čiší křehkost a andělskost.38 Motýly posetý model vyloženě burcuje k vzlétnutí.  
Krása je obsažena ve všech tvarech, velikostech i barvách. Může být také bezbarvá, a právě tu 
oslavuji prostřednictvím modelů – albínů.39

Dingwall patří mezi skupinu fotografů, kteří se v dnešní době snaží zažitou představu krá-
sy narušit právě pomocí různorodě postižených modelů, kteří i přes svůj handicap mohou 
být symbolem krásy 21. století. (Např. jako modelka Winnie Harlow či modelové Bettiny 
Rheims.)

(37) Paola de Grenet – barcelonská fotografka, známá svými soubory jako Albino Beauty či Life as a Transsexual
(38) Dostupné na: http://makingafrica.net/2015/03/featured-work-justin-dingwall-albus/
(39) Slova J. Dingwalla v 10and5, Dostupné na: http://10and5.com/2013/04/18/justin-dingwall-albus/

Justin Dingwall - Albus
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f) CYRIL (CREPIN) CAINE

Francouz, v dřívějších letech věnující se komerční fotografii, který v portrétech s klauny, po-
dobně jako Hynek Alt, využívá masku (odkaz na jednotnost tváří, plastiky).

Nyní se však zabývá rekonstrukční chirurgií. Ve spolupráci s chirurgem Bernardem Devau-
chellem portrétuje v nemocničních odděleních osoby po nehodách a jiných neštastných udá-
lostech se znetvořenými obličeji. V sérii celkem padesáti portrétů - Défiguration - zohyzdělé 
portréty - se snaží po vzoru Carravagia vytvořit z nesnesitelného krásné. Pronikavými po-
hledy, tzv. gaze40, vidíme prostřednictvím modelů a jejich kůže nejhlubší části jejich nitra, 
ačkoli stále kloužeme po povrchu. Samotný autor se přirovnává k Diane Arbus, která také 
portrétovala lidskou duši pod rouškou hororu.41

Zajímavé je také prostředí obklopující modely. Ačkoli jde o fotografie z nemocnice, využívá 
Caine pouze jednotné černé pozadí, které jakoby podporuje hrůzostrašnost popředí. (V tom-
to smyslu se podobá i portrétovacímu stylu Richarda Avedona, který svou sérii Američané 
fotil na jednotném bílém pozadí.)

Tyto osoby, znetvořené nehodami či již od narození, se však snaží uchránit od voayerismu či 
senzacechtivosti, které by při fotografování mohly převládat. Hlavní myšlenkou je z postižení 
udělat krásu, pevně uchopit funkci těchto lidí ve společnosti (normalizování) a přetvořit ji v 
pohledu druhých. Těmto lidem se kvůli pojmu „normální“ absolutně společenský život vyhý-
bá. Řečeno ve zkratce, jde o vizuální protest proti normativní představě o kráse.

Zohyzdění se stalo tabu po 1.světové válce, do té doby mělo funkci spíše atrakce v mnoha 
pojízdných panopticích. Poté však byli tito lidé donuceni k zahalování a společnost je začala 
ukrývat.

Cyril Caine - Défiguration (In vU)

(40) Gaze: dlouhý pohled, obvykle velmi podmanivý, typický informační převahou,
pozorovatel má nadvládu nad pozorovaným - http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/gaze
(41) Dostupné na: http://www.cyrilcaine.com/#!portraits-dfiguration/c1t90
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g) PHILLIP TOLEDANO

V neposlední řadě do přehlídky fotografů mapujících nemoci a poranění patří právě i lon-
dýnský Toledano. Na rozdíl od předchozích autorů se věnoval tématu poněkud naruby. Jeho 
spolupráce s modely nespočívala na základě jejich vrozených vad a krás, ale na umělém zása-
hu do jejich těl právě pomocí medicíny.

V souboru A New Kind of Beauty – Nový druh krásy – se mezi léty 2008 – 2010 věno-
val radikální rekonstrukční plastické chirurgii. Jakoby vyřezané z mramoru, své mo-
dely sháněl Toledano napříč sociálními sítěmi. Lidé, kteří si oblíbili skalpely plastic-
kých chirurgů a z jejich prvotních operací se stala vášeň, ukazují světu svou krásu.  
 Autor zastává názor, že s dnešním technologickým vývojem bude za dalších 50 až 100 let 
představa o lidskosti zcela jiná. Tito lidé jsou jen jakýsi předvoj nastávající evoluce. Před 
dvaceti lety patřil piercing a tetování k čistě okrajové společnosti, dnes již patří ke zcela nor-
málním, pakliže ne moderním záležitostem.42

Z modelů vyzařuje jejich intenzivní erotično, což impulzivně nutí diváka, aby posuzoval por-
trétovaného. Není však jisté, jestli jde o zprávu o naší současné kultuře, nebo pouze o definici 
krásy rukou chirurga. 

A New Kind of Beauty je součástí trilogie autorových projektů týkajících se smrtelnosti. První, 
již hotová kniha, jsou Dny s mým otcem. Nyní, ve třetí části, se zabývá svou vlastní smrtel-
ností.43
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h) BETTINA RHEIMS

Od 80. let se autorka často kontroverzních projektů věnuje pohlaví a sexualitě v zobrazování, 
ať už se jednalo o androgynní či transsexuální modely.

V souboru Gender Studies se zaměřuje na lidi, kteří sami sebe definují mimo vytyčené pohlaví 
(mimogenderově). Snaží se tak navázat na svůj původní soubor Modern Lovers a srovnat tak 
názory společnosti v rozmezí dvaceti let. V Gender Studies hledala své modely přes Facebook, 
díky čemuž přišla i na zajímavý sociální fakt, a sice, že tito lidé mají ve virtuálním životě mi-
liony přátel a fanoušků, kdežto v reálném světě jsou naprostými samotáři.44

Gender Studies obsahují u některých portrétů i audio nahrávky, určité výseky Skype konver-

zací vedených mezi autorkou a modely. „Mé snímky jsou zcela holé, ale nikdo neukazuje, co 

ukázat nechce. Holé jsou věci, které nejdou skrýt.“ 45

 V tomto projektu jde o podobně zajímavou výpověď jako u předešlého Toledana. Nesnaží se 
nám však vnutit pocity krásy, spíše naťukává téma sociální, budí zvědavost zkoumat, co ještě 
je na těle pravé a co je již plastické, či zda šlo původně o ženu či muže.

Phillip Toledano - A New Kind of Beauty

(42) Dostupné na: http://www.featureshoot.com/2014/05/phillip-toledanos-provocative-portraits-extreme-
plastic-surgery/

(43) Dostupné na: http://www.mrtoledano.com/
(44) Dostupné na: http://www.slate.com/blogs/behold/2012/11/27/bettina_rheims_exploring_gender_studies_

and_finding_models_through_facebook.html
(45) z rozhovoru pro Slate (viz. výše)
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Bettina Rheims - Gender Studies

3.2.3.  Manipulace s obrazem 

V předchozí kapitole jsem končila autory zabývajícími se manipulací s lidským tělem a to v 
podobě plastických operací. Manipulací se samotným obrazem se v medicínské fotografii 
tolik autorů nezabývá, existují však jména, která je zajisté dobré zmínit.

a) VERONIKA BROMOVÁ

Veronika Bromová se do povědomí širší české veřejnosti dostala v roce 1996 se souborem 
Pohledy, kdy doplnila vlastní nahé tělo s anatomickými průřezy vnitřních orgánů. Encyklo-
pedický a odosobněný přístup, který zde využívá, dokonale vykresluje český odkaz  umělecké 
medicínské fotografii. Ačkoli jde ve fotografiích o převážlivě citlivý a pocitový přístup, hraje 
v nich roli i určitá vědecká informace.

Autorka čerpá ze zkušeností a šťastné shody okolností, nejpodstatnější je zde však práce s 
ženským tělem, ať už jde o tělo samotné autorky či jiné ženy.
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b) MICHAL MACKŮ

Za zmínku stojí jistě i český autor, jehož tvorba čerpá z techniky tzv. geláže. Na jeho tvorbu 
mělo vliv především studium filozofie a mystických tradic různých kultur.

Jde o deformační přístup a zásahy do negativů, kdy z lidského těla vytváří různé hybridní 
tvary, a tím i tak trochu evokuje vědecko-fantastické představy o zvrhlých technologiích me-
dicíny, roztržených tělech, obrazcích z rukou.

c) DOROTA SADOVSKÁ

Dorota Sadovská, Slovenka, propojující fotografii a video v mnoha svých pracích, se jistým 
směrem podobá deformační tvorbě Michala Macků. Na rozdíl od něj však nevyužívá tech-
niky geláže, nýbrž vytváří ornamentální pásy narušující prostor jako jakýsi umělecký virus.

Veronika Bromová - Pohledy

Michal Macků - geláž č.6
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Její kompozice v souboru Parazity (2009) složené z propletených dlaní a chodidel dodávají 
ve výstavních prostorách určitý dojem narušení a podobně jako u lidského těla jde o určitou 
nákazu prostředí.

d) ASGER CARLSEN

Dánský umělec, do svých 26 let pracoval jako kriminalistický fotograf, poté se začal věno-
vat reklamě pro časopisy. Při hraní si v grafických editorech přišel na nápad, díky němuž 
vznikl soubor Wrong. V projektu hledá rovnováhu mezi fikcí a realitou, zabývá se instalací 
bizarních maličkostí do souvislosti obrazu. Jde především o fotografie inscenovaných posti-
žení a morbidností, zároven se ale snaží vyvarovat dojmu, jako by šlo o nemoci z 18. století. 
Nechává se ovlivnit Francisem Baconem a surrealisty.46

Jeho druhý projekt s názvem Hester, pojmenovaný po stejnojmenné ulici, je bizarní hrou s 
lidskými akty, spojenými v jeden nekonkrétní zdeformovaný korpus. Tyto korpusy působí 
jako hra zvrhlého vědce, zároven v sobě nesou ale i dávku vtipu.

Dorota Sadovská - vlevo a uprostřed: Corporalits (1999) , vpravo: Paraziti (2009)

Asger Carlsen - Hester

(46) Dostupné na: http://www.vice.com/read/an-interview-with-asger-carlsen
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e) MARWANE PALLAS

Francouzský bankéř věnující se fotografii, je teprve nedávným objevem na poli fotografie. 
Zaměřuje se především na autoportréty, jež ho provází celou tvorbou. V projektu Doctrine of 
Signatures jde taktéž právě o fotografie sebe sama v kombinaci s koláží různých druhů ovoce 
a zeleniny. To vše navíc připomínající tvary lidského těla.

Zdánlivě překombinovaný soubor odkazuje na myšlenku z dob dávného středověku a léčitel-
ství – lidé tehdy věřili, že byliny a rostliny, připomínající části lidského těla, slouží právě k je-
jich léčení. Společnost křestanských a muslimských zemí věřila, že jim tak dává Bůh znamení.

Dnes žije Marwane Pallas v Londýně a aktivně se věnuje vystavování svých prací po celém 
světě.

3.2.4.  Využití jiných technologií

V umění s využitím medicíny se nabízí hned řada technologií, jež mohou být použity pro 
vyjádření se pomocí vizuálního  obrazu. Mezi základní technologie pak patří především rent-
gen, jež se stal velmi oblíbeným již v době, kdy spolu s fotografií byly v kolébce.

Dalšími dnes využívanými prostředky, jsou pak magnetická rezonance, endoskopie či klasic-
ké vědecké zobrazovací prostředky jako mikro a makroskopie.

a) NANCY BURSON

„Víra je také prostředkem pro vidění“ - Nancy Burson

Nancy Burson se ve své tvorbě liší od svých kolegů nejen éteričtějším přístupem, ale také 
svým vyjádřením, dalo by se říci že až novým druhem věrohodnosti fotografií. Svůj umělec-
ký přínos medicínské fotografii prezentuje hned dvěma soubory – Healing (Hand of God) a 

Marwane Pallas - Doctrine of Signatures
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Pictures of Health. Fotografie ze souboru Healing (Léčení) se tématicky dotýkají i Marwana 
Pallase, který se zabývá léčivými rostlinami. Nancy se věnuje však daleko hlubší problematice, 
a to společenství léčitelů, kteří umí sdružit energie, a poté jimi pomáhat například ke zmen-
šení nádorů. Burson se snaží zachytit tento terapeutický dotek a obsáhnout ve fotografii právě 
i zmíněnou energii. Ačkoli v řadě lidí fotografie evokují rozporuplnost, jde o portréty víry a 
naděje. Některé části souboru jsou až abstraktní. Samotná autorka pak tvrdí:

„Když se na takovém obraze objeví pružek světla, je to energie! A pravděpodobně tak léčivá.“ 47

V Pictures of Health (Obrazy zdraví) jde o mikroskopické fotografie zdravých a nezdravých 
buněk. Staví tak vedle sebe rozkvétající svět zdravého lidského lymfocytu, a lymfocytu ne-
plodného nemocného, čímž může u diváka vyvolat řadu asociací. Myšlenkou je pomoc lidem 
při zobrazování jejich vlastního zdraví, práce navíc budí velkou věrohodnost.

Série však obsahuje i tzv. aural fingerprints – otisky prstů aury. Vše pořízené výbojkovou 
kamerou, která dokáže zobrazit rozdíly aury například při lásce nebo hněvu (zajímavostí je, 
že kupříkladu hněv je daleko více asymetrický).48

Těmito přístupy se velmi podobá právě autorům Myšlenkové fotografie z 19. stole-
tí – Louisu Dargetovi a Edouardu Baraducovi, kterým jsem se věnovala v první kapitole. 
U zmíněných dvou sérií se nám ale ukazuje určitý autorčin rozpor, kdy v rámci první série 
hravě manipuluje s fotografií, kdežto v druhé se zabývá jejím objektivismem a pravdivostí.

Nancy Burson - vlevo: Pictures of Health - rozdíl mezi zdravým a nezdravým lymfocytem 

vpravo: Healing - Léčení 

(47) Dostupné na: http://www.nytimes.com/2002/03/15/arts/photography-review-a-brew-of-faces-for-mixing-
and-aging.html?pagewanted=all

(48) Dostupné na: http://www.houstonpress.com/arts/face-the-facts-6558338
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b) LENNART NILSSON

Švédský vědec a fotograf, který se proslavil v 60. a 70. letech 20. století svými makrofoto-
grafiemi lidského embrya. Stal se tak jedním z prvních, kdo vyfotil nevyfotografitelné. Po 
řadě fotoesejí, jež vydal, jako například Porodní asistentky v Laponsku, se začal soustředit na 
extrémní makrofotografii.

S využitím speciálně tenkých endoskopů (úhel 170°) se ve speciálních ženských centrech 
věnoval mapování lidských embryí. Při prvním pořízení fotografie s bleskem mu málem ne-
bylo uvěřeno, že jde o realitu. V roce 1957 se mu dokonce podařilo vidět na zobrazovacím 
přístroji patnáctitýdenní plod, cucající si palec. Vlivem nevyzpytatelnosti techniky se mu 
však obraz nepodařilo zachytit. Podobná příležitost se znovu naskytla až za několik let. Svou 
dvanáctiletou práci završil v roce 1965 knihou A Child Was Born, velmi dobře zpropagova-
nou časopisem LIFE.

Fotografie vznikly pomocí laparoskopie, a ne cestou přes děložní čípek, jak by se mohlo zdát.
Zároveň řada fotografií, mapující oplození, vznikla mimo tělo ženy, a to ve výzkumných cen-
trech na příkladu zvířat – s využitím hlavně slepic a prasat. Díky spolupráci s německými 
a japonskými předními výrobci se Nilsson dostal ke špičkové technice, s jejíž pomocí již v 
roce 1969 zachytil fotografii HIV viru (spolupráce s Dr. Luc Montagnierem). Roku 2003 pak 
následovala fotografie viru SARS. Lennart Nilsson se převážně jeví jako vědec nežli umělec, 
nicméně svůj přínos k medicíně a umění komentuje slovy:

„Rád překvapuji lidi něčím, co velmi dobře znají.“ 49

(49) Dostupné na: http://www.pbs.org/wgbh/nova/odyssey/nilsson.html

Lennart Nilsson - vlevo: A Child Was Born (1965), uprostřed: titulka časopisu Life,  

vpravo: HIV virus (1969)
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c) BOMPAS A PARR

Sam Bompas a Harry Parr jsou dva britští food art umělci spolupracující od roku 2007, jež 
se proslavili hlavně svou architekturou z želatiny. (Také jde o první umělce, kterým se poda-
řilo nahrát zvuk vlnící se želatiny, či vynálezce tzv. Willy Wonkových žvýkaček, které mění 
chuť.)50

Zařazení do této práce si vysloužili svojí promo akcí, přednáškou s názvem To the Centre of 
the Gut (Do středu pupku), kdy za pomocí live-streamu zobrazovali vývoj v trávicím traktu 
Gizziho Erskiniové (kuchařka). To vše před živým publikem, s jazzovým hudebním podkla-
dem a ve spolupráci s gastroenterologem Dr. Simonem Andersonem a polykacími pilulkami 
SynMedpillcam.51 Tento dokument zevnitř trávicí trubice nazvali něco jako „vnitřní selfie“, 
avšak zachycené záběry poslouží mnohem hlubším záměrům.52 Výsledkem celého konání je 
doprovodná ilustrace pro knihu Memoirs of the Stomach (Paměti žaludku) od Sydney Whit-
ting, přepis knihy o stravování z roku 1863, vyprávěnou z pohledu žaludku.

Žaludek jako takový pak food artisté nazývají něčím jako druhým mozkem. Vše podloženo 
na faktech, že v žaludku a střevech máme 100 milionů neuronů, což je stejný počet jako v 
hlavě kočky.53

d) KEN RINALDO

Žaludkem se však nezabývají pouze Bompas a Parr, v rámci virtuální výstavy Gut Instinct, 
vedené teoretičkou umění Charissou Terranovou a mikrobiologem Davidem Wessnerem 
pro SciArt Centre – Trávicí soustavy savců – vznikla řada zajímavých vědecko-uměleckých 
instalací zabývajících se lidským traktem.

Ken Rinaldo sestavil interaktivní instalaci, která stírá rozdíly anorganiky a organiky. Zabýva-
jíc se mikroflórou v zobrazení jak vědeckém, tak estetickém, vznikl projekt The Enteric 

Bompas a Parr - endoskopie
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Consciousness (Enterické vědomí). Celá instalace pak spočívala v podobě velkého skleněného 
žaludku, naplněného laktobacily, které v rámci svého pohybu aktivují velké robotické masáž-
ní křeslo ve tvaru jazyka po dobu 15ti minut.

Navíc jsou k žaludku přidruženy dva menší robotické jazyky, které pomocí dopaminu a ba-
zénků s čokoládou a sýrem, do kterých se noří, způsobují ve střevech a mozku příjemné poci-
ty. Důležitou roli v tomto případě hrají endorfiny. Elektronické peristaltické pumpy replikují 
střevní činnost, a tím vzniká dokonalý funkční systém s umělou mikroflórou.54

Ken Rinaldo - vlevo: jazyk na sezení, uprostřed: imitace žaludku, vpravo: jazyky v čokoládě

e) JOSEPHINE PRYDE

Josephine Pryde se snaží ve fotografii probudit novou tradici, a to srovnáním jak bývala a 
bývá užita ve vědě a medicíně.

Souborem It´s Not My Body (2011) se pomocí skenů z magnetické rezonance lidského emb-
rya v matce a kontrastu s pustou krajinou snažila sjednotit řadu debat týkajících se ženských 
práv. Autorka si vzala na paškál zdánlivě velké sousto, při snaze zobrazit citlivost a roli foto-
grafie při formování politiky v otázkách práv žen. Navíc atmosféra snímků, opřená o využité 
tónovací filtry, evokuje mylné představy vzniklé právě v debatách o volbě žen toho, co je a 
není přirozené.

(50) Dostupné na: https://en.wikipedia.org/wiki/Bompas_%26_Parr
(51) Pillcam :  neboli kamerka v pilulce - slouží jako náhrada za nepopulární ale nutná přímá 

vyšetření jícnu, tenkého či tlustého střeva. Dostupné na: http://www.rozhlas.cz/leonardo/clovek/_zprava/
americky-urad-pro-kontrolu-leciv-a-potravin-povolil-kameru-v-pilulce--1314705

(52) Dostupné na: https://www.prote.in/feed/journey-to-the-centre-of-the-gut
(53) Dostupné na: http://www.itsnicethat.com/articles/miscellaneous-bompas-and-parr
(54) Dostupné na: http://www.sciartcenter.org/gut-instinct.html
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Forma souboru částečně groteskně odkazuje na Duchampovu fontánu ve vztahu k „ready-
made“ hotovým argumentům politiků. Také zobrazuje samčí symbol pisoáru, jakožto i pře-
vládání mužů v politice, a tím i vznik právě podobných debat. 

Pryde ale neodkazuje jen na problematiku dnešní, ale i na historii tem-
né komory, zároven experimentuje se současnými medicínskými technikami.55 
 Když si to shrneme, její dílo se zabývá otázkami ohledně reprodukce a dále vizuálního dopa-
du na politické debaty o osobnosti a ženských právech.56

f) JOAN FONTCUBERTA

Katalánský konceptuální umělec, do povědomí se zapsal například projektem Fauna. I na-
dále zkouší pravdivost fotografie a oko diváka. Do medicínské umělecké fotografie přispěl 
souborem Hemogramy (1998), jehož záměrem bylo hledání identity pomocí krve a jejího 
sebevyjádření v abstraktním umění. Toho docílil s partou přátel a známých, jež mu poskytli 
vzorek své krve na transparentním filmu s acetátem. Krev je dále využita jako negativ a zvět-
šena na papír.57

V medicíně je hemogram detailním záznamem o počtu, podílu a morfologických vlastnos-
tech krevních prvků. V kultuře je naopak spojena s dědictvím a identitou, zrozením, smrtí, 
utrpením a vášní.58 Dnes nám může evokovat rozluštění genetického kódu či odběru pro 
trestní účely. Fontcuberta dovolil dárcům krve s jejich vzorky manipulovat v rámci estetična, 
a tak vlastně zpochybnil význam fotografie v podobě jednoznačného dokumentu.

„Krev je cenná, ale stále napadnutelná substance.“ 59

Josephine Pryde - It́ s Not My Body

(55)     Dostupné na: http://www.aestheticamagazine.com/redefining-the-medium/
(56)     Dostupné na: http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2013/newphotography/josephine-pryde/index.html
(57)     Dostupné na: https://en.wikipedia.org/wiki/Joan_Fontcuberta#Hemograms_.281998.29
(58)     Dostupné na: http://www.jgsinc.org/hg/hg-JFDA.htm
(59)     FONTCUBERTA, J. Dostupné na: http://www.fontcuberta.com/
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g) DANIEL CANOGAR

Opět španělský umělec, pracující ve sféře nejen fotografické, ale i audiovizuální, sochařské a 
instalační. V jeho nejnovějších instalacích se zaměřuje na vyhozené elektromateriály, které 
jako mrtvé hmoty navrací zpět do života.

Roku 2000 se věnoval projektu Dermal Thresholds (Hranice kůže), v němž nám nabízí nový 
pohled na lidskou anatomii. Využívá jak obrazů zevnitř lidského těla, pořízených v rámci 
endoskopie, tak obrázků povrchu lidské kůže. Díky prolnutí externího i interního obrazu 
současně nejde zcela jednoznačně určit, co je co. Vizuální vjem je navíc předváděn v prostoru 
podobajícímu se lidskému tělu.60 V instalaci využívá Canogar optických vláken a celý projekt 
je věnován památce Vesalia, vynálezci anatomie.61

Druhý projekt, Teratologie (2001), vyobrazuje mikroorganismy nalezené v těle, jako jsou viry, 
bakterie, parazité – podobně jako u Sadovské napadají výstavní prostor. Navíc při vstupu do 
instalace veřejnost přeruší projekci a tím obrazně řečeno viry a bakterie napadají tělo veřej-
nosti. Opět zde využívá optické kabely, jež mají tentokrát úzkou spojitost s medicínou. Jsou 
totiž často využívány právě pro lékařskou diagnostiku.62

Joan Fontcuberta - Hemogramy (1998)

Daniel Canogar - vlevo: Dermal Thresholds, vpravo: Teratologie

(60) Dostupné na: http://www.newmediaart.eu/karBe.html
(61) Dostupné na: http://www.danielcanogar.com/work/dermal-thresholds
(62) Dostupné na: http://www.danielcanogar.com/work/teratologias
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h) MISS CAKEHEAD

Pod pseudonymem Miss Cakehead se skrývá kreativní ředitelka londýnské firmy, jež má na 
svědomí řadu speciálních promo akcí. V rámci PR akce video hry Resident Evil neboli zom-
bie horor, se podařil Miss Cakehead nevšední marketingový tah.

„Lidské maso“, jež bylo v září 2012 zasláno do mnohých poštovních schránek britských před-
ních žurnalistů, bylo ve skutečnosti výtvorem food stylistky Sharon Baker. Vrcholem akce 
pak bylo dvoudenní otevření fiktivního řeznictví s lidským masem (The Human Butcher 
Shop) v londýnském masném trhu ve Smithfields.

Hlavní podstatou akce bylo dát vědět o hře co nejširší veřejnosti mimo herní svět. Zároveň se 
však z umělecky zpracovaných kousků lidského masa (ve skutečnosti směsi mas a drobů), jež 
se v rámci akce prodaly, dal výtěžek z prodeje na podporu asociace Limbless, která poskytuje 
informace a podporuje lidi bez končetin.63

3.2.5.  Smrt ve fotografii

K oblasti medicíny patří i patologie, práce s mrtvými.

Dnešní společnost má ke smrti velmi zvláštní vztah. I proto jsem se rozhodla zahrnout smrt 
do mé práce. Vnímání smrti bylo po staletí zcela odlišné od toho, jak ji chápeme a bereme 
dnes. Zlom nastal někdy na začátku 20. století a postupným zdokonalováním technologií a 
posouváním věkové hranice se s ní umíme čím dál tím méně vyrovnávat.

V medicíně vždy hrála smrt zásadní roli, v dnešní době jsou však lékaři smrtí daleko více 
limitováni. Dříve se operace, během níž pacient nezemřel, považovala v jakémkoli směru za 
úspěšnou. Dnes, po neúspěšné operaci, ačkoli pacient přežívá, čelí doktor řadě obvinění, ne-
li vězení. Váží si člověk ve 21. století svého těla více, než-li jeho předkové, nebo mu přidává 
daleko vyšší hodnotu, než dříve?

The Human Butcher Shop, Londýn 

(63)         Dostupné na: http://www.cnet.com/news/human-meat-butcher-shop-gets-gamers-hungry-for-resident-evil-6/
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a) JOEL-PETER WITKIN

Mezi hlavní představitele tématiky smrti ve fotografii jako takové je Witkin vysoko v pomysl-
ném žebříčku. Svým příběhem z dětství, kdy spatřil na ulici kutálející se hlavu holčičky po au-
tonehodě, by zaměstnal nejednoho psychologa. Ovlivněn tímto zážitkem se postupně začala 
jeho tvorba formovat do dosti bizarního díla. Hlavní roli u něj hraje spiritualita a symbolično, 
ačkoli jeho častými modely byli, podobně jako u Bettiny Rheims, transsexuálové, případně 
trpaslíci, lidé trpící hirsutismem a podobně.

Často se zaměřoval na portréty lidí s velkými genitáliemi, po dohodě se podobně jako ruská 
skupina AES+F pohyboval a fotografoval v mexických márnicích, často se pak v jeho díle 
nachází vyobrazení setnuté hlavy či různé končetiny.64

Velkou inspiraci pak našel v Goyovi, Velazquezovi, Boticellim či Miró, z fotografů je cítit vliv 
Henryho P. Robinsona a Oscara G. Rejlandera.65

b) AES+F

Moskevská skupina, jejíž název vznikl z jednotlivých příjmení autorů66, se zaobírá převážně 
provokativními tématy.

V projektu Defilé se zabývají tématem smrti a krásy. Život a jeho pomíjivost pak v přenese-
ném významu ukazují jako pomíjivost módy, s jejíž pomocí se snaží smrt udělat exkluziv-
nější. Móda, stejně jako život, je pouze dočasná, a proto v márnicích fotografovali mrtvé 
v nejrůznějších typech oděvů. Můžeme v tom hledat nejrůznější spojitosti, od moderního 
člověka až po pravěké rituály, kdy se lidé do hrobu zdobili všemožnými šperky a trofejemi v 
rámci rituálu.

Joel Peter Witkin - Líbající se hlavy

(64) Dostupné na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Joel-Peter_Witkin
(65) Dostupné na: http://www.artnet.com/artists/joel-peter-witkin/
(66) příjmení AESF: Arzamasova, Evzovich, Svyatsky + Fridkes (připojil se ke skupině později) –  

Dostupné na: https://en.wikipedia.org/wiki/AES%2BF
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c) LOU KRUEGER

Poté, co Krueger přežil svou vlastní smrt, začal tvořit. Zaobírá se nestabilitou lidského těla a 
paraleluje na své bolesti, které mu poskytují značnou inspiraci – v dětství obrna, v dospělosti 
epilepsie, srdce řízené přístrojem, hlídač dechu na spaní a sešroubované rameno. To vše po-
kryté zážitky z klinické smrti. V práci s názvem The Temple of Wonders (Chrám divů) jde o 
aspekty smrtelnosti. Zaobírá se otázkou kdo, nebo co je vlastně normální? 

Ačkoli na fotografiích a v montážích využívá modely, jeho tělo se vynořuje v detailech.67

Jednotlivé fotografie na první dojem vyvolávají nepříjemné pocity, zároven však oko při-
tahuje zlatý třpyt, jímž jsou modely potřeny. Evokuje tak něco drahého a pomíjivého, jako 
záchvěv motýlího křídla. 

„Jediný problém našeho těla je, že v něm musíme žít.“ 68

AES+F - Defilé

Lou Krueger - Girl Alive

(67) Dostupné na: http://art-sheep.com/photographer-that-came-back-from-the-dead-captures-disturbing-yet-
striking-images-of-the-human-body/

(68) KRUEGER, L. Dostupné na: http://www.featureshoot.com/2015/11/after-coming-back-from-the-dead-this-
photographer-created-the-most-astonishing-images-of-the-human-body-nsfw/ 
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d) CATHERINE ERTMANN

About Dying (O smrti) aneb cesta od smrti ke spalovací peci.

Morbidní, avšak v dnešní době potřebné téma, zpracovala tato dánská fotografka.

Po získání povolení k přístupu od patologické instituce začala dokumentovat v prostředí 
márnice, krematoria, pitevní místnosti a kaple. Veškeré subjekty jsou zcela anonymní, a ač-
koli jde o smutné téma, je zachyceno typickým skandinávským stylem, využívajícím krásu 
přirozeného světla.

Autorka spatřuje v cestě mezi rakví a pecí něco jako cestu dítěte z dělohy matky.69

V doprovodu titulků líčí stupně rozkladu subjektů a zaměřuje se na moderní vnímání smrti 
a strachu z ní. Strachu, z něhož se stává posedlost mládím a krásou, jež vyústuje právě v plas-
tické operace a podobně.

e) WALTER SCHELS

Německý autor, který se kdysi bál smrti, nechtěl dokonce ani spatřiř ani svoji matku na smr-
telné posteli.

Až v sedmdesáti letech se rozhodl strachu zbavit a překonat jej. Díky tomu vznikl bizarní 
projekt This is the End (Tohle je konec) složený z portrétů lidí před a po jejich smrti.

Společně se svou partnerkou Beat Lakottou oslovovali jednotlivce v hospicích v Hamburku 
a Berlíně. Poté, co našli své dobrovolníky, museli být v neustálé pohotovosti, aby smutný 
okamžik poté co nejdříve zdokumentovali.70 Fotografie jsou doprovázeny krátkým životopi-
sem. Věnujeme-li pozornost fotografiím poté, vidíme, že svým způsobem nepůsobí natolik 
hrůzostrašně, jako například portréty postmortální z 19. století. Nejen že fotografovaný jako 
by spal, uvolněním svalstva však dochází k jakémusi vyhlazení vrásek a zjemnění rysů v ta-
kové míře, že model se stává určitým symbolem krásy. 

Catherine Ertmann - About Dying
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Práce na tomto projektu byla velmi emocionálně vyčerpávající, avšak přímá konfrontace s 
jeho strachem způsobila, že se již Walter Schels smrti nebojí. Naopak prosazuje konec vy-
hýbání se této problematice, protože právě to je velkým problémem současné společnosti.71

3.3.  MEDICÍNSKÁ FOTOGRAFIE V REKLAMĚ

Surová medicínská fotografie nikdy neměla v popředí zájmu oslovovat davy či šokovat veřej-
nost. Jednalo se o čistě vědecký podklad, věc, která měla být doložena ke zjištěným informa-
cím, sloužící spíše akademickým záměrům.

Až 20. století zpřetrhalo tyto zajeté koleje a s rozvojem reklamy a podnikání se snaha šokovat 
a upozornovat na sociální témata neustále zvyšovala. Bylo jen otázkou času, kdy mezi módní 
a produktovou fotografii, at už uměleckou či komerční, zařadí firemní giganty jako právě 
vědu a medicínu.

REKLAMNÍ KAMPANĚ

Hlavním tahounem reklamních fotografických kampaní založených na umělecké bázi jsou 
veřejnost šokující reklamy oděvního italského giganta Benettonu. Ten od roku 1980 vybuřu-
je ke kontroverzi a rozdmýchává veřejnou debatu nad tématy, která zastává, a tím zároveň i 
zvyšuje povědomí o sobě samém.

„Co může jedinec učinit, aby se tato planeta sama nezničila? Napadá mě jediné; musí se do toho 

vložit všichni. A tady kráčí v čele Benetton. Třebaže si o nich myslím své.“72

Walter Schels - This is the end - Andersen

(69) Dostupné na: http://beautifuldecay.com/2014/12/02/cathrine-ertmann-confronts-death-powerful-photo-
essay-morgue/

(70) Dostupné na: http://www.featureshoot.com/2014/09/walter-schels/
(71) Dostupné na: http://www.theguardian.com/society/2008/apr/01/society.photography
(72) LEE, Spike. filmař, v rozhovoru pro Rolling Stone Magazine
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a) KAMPAŇ UNITED COLORS OF BENETTON

Plakát, který poprvé vyvolal povyk a rozvířil vody reklamy, byla Oliviera Toscaniho fotogra-
fie upozonující na antirasovou nenávist. Zobrazoval bílé dítě v náručí černé ženy. Dítě jakoby 
se kojilo.

Určitě důležité je povšimnout si, že kampaně Benettonu vedené právě Toscanim se nikdy 
nesnaží prodávat oblečení, ačkoli to je hlavní artikl, na který se firma zaměřuje.

„Neprodávám různobarevné, kvalitní svetry, ty se prodávají v sedmi tisících buticích na celém 

světě, postarají se o sebe sami.“ Oliviero Toscani, fotograf

Jde o snahu odtabuizovat společnost. Reklamní slogan se rovná humanistickému počinu. 
Snaha přinutit lidi přemýšlet a diskutovat o absurditě antirasové nesnášenlivosti. Největší 
absurdity však dosáhla Jihoafrická republika, kde tyto plakáty odmítli zveřejnit, jelikož je 
shledali příliš protirasistickými. (Ovšem jednalo se o zemi apartheidu.) Protirasistická kam-
paň pokračovala fotografiemi se dvěma dětmi, černé a bílé rasy, na nočnících, dále pak dvě 
ruce, černá a bílá, spojené pouty. Nabízí se otázka, kdo z nich je vlastně zločinec?

Vydáváním časopisu Colors ještě více poukázali na předpotopnost předsudků – zobrazení krá-
lovny Alžběty II. jako černošky, papeže Jana Pavla II. jako asiata, či Michaela Jacksona jako bě-
locha (pozn.: ve zdrojové knize ještě netušili, jak moc se přiblížili konkrétně u Jacksona pravdě.)  
Fotografie čerstvého novorozence, apelující na válku v Perském zálivu (ve stylu „a život šel 
dál“), zvedla ze židle řadu zemí, ve kterých byla tato kampan uvedena. Velká dávka cenzury 
utvrdila autora, Toscaniho, že lidé jsou stále ještě zhýčkaní reklamou a nehodlají ve vizu-
álním prostoru připustit vyobrazení jiného mimina, nežli toho barokního, naducaného, z 
reklamy na plíny.

Kampaň proti AIDS byla jednou z těch, která pohnula žaludkem mnohých puritánů. Poprvé 
byl totiž na fotografii zobrazen nemocný muž, umírající na AIDS. Tím nemocným byl David 
Kirby, umírající v náručí otce, zachycený kamerou Theresy Frareové. V té době byl AIDS 
považován za něco, jako dříve mor.

Toscani zrežíroval uvedení tohoto snímku v rámci kampaní, za což byl často pranýřován mé-
dii, jakožto „co vše je schopen ukázat jen kvůli prodeji pár svetrů“.

V medicínské fotografii jej nezmiňuji jen kvůli několika plakátům, na kterých využil orgány 
v rámci protirasistických kampaní (uvnitř jsme stejní všichni), ale právě i kvůli jeho životní 
filozofii, a filozofii celé společnosti Benetton v rámci svého přínosu v boji proti sexuálně pře-
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nosným chorobám. Navíc s využitím natolik prudérního média, jako je reklama.

b) KAMPANĚ DESIGUAL A DIESEL 2015

Na jaře 2015 se na poli módy objevila modelka, která zcela odbourala dosavadní předsudky 
o světě modelingu jako takovém. Pod pseudonymem Winnie Harlow se skrývá žena s pro-
blémem zvaným vitiligo.73 Jde o neléčitelné onemocnění, nejčastěji se objevující u lidí tmavé 
pleti. Uvedením této ženy v povědomí světa natolik nevraživého, jako jsou módní prkna, se 
podařilo překonat jedno z velkých tabu společnosti. Dokonalosti odzvonilo, nastupuje tole-
rance.

V první kampani pro Diesel nafotila několik usedlejších fotografií v rámci skupinových por-
trétů. Jarní kampaň Dieselu, tzv. #DIESELHIGH, se věnovala právě toleranci, rovnosti a bez-
podmínečné lásce. Na plakátech můžeme vidět uvolněné smějící se modelky, což u jiných 
módních značek v dnešní době vidíme jen zřídka.

Druhou zvolenou značkou Harlow je Desigual, známý právě pro své divoké barevné kom-
binace a spojení nespojitelného. Právě proto této modelce sedla role hlavní představitelky 
španělské značky tak dokonale. Desigual si ji dokonce zvolila za ambasadorku.

Důvodem uvedení těchto kampaní v mé práci je nejen vitiligo, kterým modelka trpí, ale jde 
o poukázání na měnící se ovzduší ve světě módním a ve světě moderním. Jde snad o jiné 
vnímání nové nastupující generace? Či se konečně projevuje vliv protirasistických kampaní 
Oliviera Toscaniho z devadesátých let? Před dvaceti lety by dnešní kampaně Desigualu mož-
ná čelily vlnám kritiky, a snad by i došlo ke stržení billboardových ploch. Nebo ne?

Snad jde jen o optimistický pohled na nadcházející budoucnost, snad je to vskutku nástupem 
nové, tolerantnější generace, nicméně, můžeme jen hádat, co vše nás ještě čeká, a jak se pro-
pagace tolerance a milování sebe sama odrazí na nás samotných.

(vlevo): Oliviero Toscani - boj proti rasismu

(vpravo): Theresa Frareová - Umírající na AIDS
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V historii bych odkázala na typickou propagaci zdravé výživy v 80. letech 20. století, mléčné 
kampaně s celebritami před 5ti lety atp.

c) KAMPANĚ PROTI AIDS

Kampaně proti AIDS se rozšířily v 80. letech, kdy byl samotný virus HIV/AIDS objeven 
(1981). Na podporu prevence tak vznikla řada kampaní a burcujících plakátů.

Jedním z významných fotografů, jenž tento boj nejen podporoval, ale patřil sám mezi naka-
žené, byl Robert Mapplethorpe. Poté, co na AIDS zemřel jeho přítel, se rozhodl založit 
Nadaci Roberta Mapplethorpa, jež měla nejen spravovat jeho dílo, ale zároveň podporovat 
výzkum HIV infekce a nemoci AIDS.74 Mezi nejznámnější Mapplethorpovo dílo patří přede-
vším mužské akty, jako například Cock z roku 1985. 

Další průkopnicí, tentokrát přímo dokumentující komunity nakažených, je Nan Goldin, za-
měřující se právě na dokument z prostředí drog a sexuálních experimentů. Její výpověď je 
bez přikrášlení, ale s osobitým nádechem reality. Mezi díla vyjadřující se k problému AIDS 
patří knižní publikace Cookie Mueller, zachycující život nakažené kamarádky až do jejího 
konce.

Se zajímavým apelem přišel umělec David Wojnarowicz, když začal v 80. letech se svou 
kampaní proti bojkotu informací ohledně AIDS. Na svých plakátech zobrazuje muže s na-
hrubo sešitými ústy. Tento americký autor, často velmi provokující na vyšších místech, bojo-
val i osobně s nemocí AIDS a nakonec jí podlehl. Zanechal po sobě však dílo, jež je dosud ve 
veřejných i soukromých sbírkách.

kampaň DESIGUAL - Winnie Harlow jako hlavní hvězda

(73) vitiligo: Autoimunitní onemocnění kůže, postupně dochází ke kožní depigmentaci = ztráta pigmentu na 
místech na těle. Dostupné na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vitiligo

(74) Dostupné na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Robert_Mapplethorpe
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Dodnes umělci bojují proti AIDS formou různých médií, v dnešní době se v obměňovaných 
podobách varuje před nakažením vlivem rostoucí promiskuity mezi mladými lidmi formou 
videí a reklamních spotů. Některé jsou natolik kontroverzní, že byly vlivem špatného ohlasu 
u lidí staženy. Velkou pozornost i protesty vyvolala v roce 2009 kampaň v Německu se sloga-
nem „AIDS je masový vrah“. Ve spotu měla mladá žena pohlavní styk s nacistickým vůdcem 
Adolfem Hitlerem. Na plakátech ji kromě Hitlera objímal i Stalin či Saddám Husajn. Pořada-
telé tehdy uvedli, že chtěli šokem lidi vyburcovat k tomu, aby se před nemocí chránili.75

d) KAMPANĚ PROTI KOUŘENÍ

Proti kouření se již v historii vymezila řada významných osobností. První zmínky o negativ-
ním postoji vůči tabáku jsou již z roku 1604, kdy král Jakub I. Stuart sepsal nenávistný spis o 
negativních vlastnostech kouření.

Dalším významným pohybem kupředu proti tabáku byla nacistická propaganda. Hitler kou-
ření nenáviděl, ačkoli sám ve svých dvaceti letech byl silným kuřákem. Ve 30. a 40. letech 20. 
století tak Nacisté prosazovali silně protikuřácký názor, podložený na propagandě se slogany 

– Tabák nepohlcujete Vy, tabák pohlcuje Vás!76 Další silné protikuřácké akce probíhaly od 60. 
let 20. století v USA a probíhají dodnes. V dnešní době však je vyvíjen čím dál tím větší nátlak 
proti tomuto zlozvyku, původně doprovázen řadou sloganů, dnes však převažuje vizuální 
složka.

Podle britských průzkumů totiž vyšlo najevo, že lidé si za posledních 10 let na nápisy zvykli, 
a již je nevnímají. Proto od letošního roku (2016) Úřední věštník Evropské unie odsouhlasil 
40 fotografií, které svým převážně silným emociálním a odporným dojmem divákovu chuť 
na cigaretu potlačují.77

Zajímavostí je také fakt, že v České republice boj proti kouření a jeho zamezování nespadá 
pod Ministerstvo zdravotnictví, ale pod Ministerstvo zemědělství.

printscreen z osvětového videa proti AIDS z německé kampaně (2009)
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Jednu z mnoha dalších protitabákových kampaní nafotily v rámci modelingové reality show 
America´s Next Top Model, a to v rámci deváté řady, která odstartovala 19. 9. 2007.

Celá řada byla zaměřena na ochranu životního prostředí, a tak se třináct účastnic nafotilo 
na téma Následky kouření objektivem Mika Rosenthala. Šlo o fotomontáž dvou fotografií, 
přičemž v popředí vidíme modelku v plné své kráse a s cigaretou v ruce, v jejím odrazu v 
zrcadle však vidíme, co vše tato cigareta může způsobit. Jednotlivé fotografie pak zobrazují 
například rakovinu plic, zánět dásní, tracheotomii, chemoterapii, nádory ve tváři, ale i třeba 
následky pasivního kouření.

Mike Rosenthall - odrazy toho, co s vámi udělají cigarety

(75) Dostupné na: http://www.novinky.cz/domaci/244084-nechraneny-sex-je-sebevrazda-ukazuje-nova-kampan-
proti-aids.html

(76) Dostupné na: http://fusion.net/story/4793/a-brief-and-scattered-history-of-anti-smoking-ads/
(77) Dostupné na: http://zpravy.idnes.cz/zosklivit-cigarety-ma-dite-v-rakvi-i-dira-v-krku-krabicky-se-na-jare-

zmeni-14o-/domaci.aspx?c=A160112_222010_domaci_kha
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ZÁVĚR

V rámci svého bádání jsem dospěla k závěru, že ačkoli se to na první pohled nezdá, medicí-

na a umění svůj společný jazyk v průběhu doby našly.

Od dob encyklopedistů, kdy bylo vše nalinkované a autoři byli zvyklí hrát podle pravidel, 

uběhla dosti značná doba. Ta dnešní, jak už to tak v dějinných etapách bývá, je přesným 

opakem dějinné éry předchozí,  ovlivněná snahou pravidla porušovat.

V době průkopnictví šla fotografie ruku v ruce s technologiemi, které se snažila hlavně za-

znamenávat, než aby je využívala ve svůj vizuální prospěch.

Dnes, v době převládajícího individualismu, na pomyslných váhách s miskami převažuje 

snaha medicínské fotografie spíše šokovat. Nejde tak o skutečnou vědu, nýbrž o vizuální 

vjem, který je pouze vědecky podložen, případně doprovázen technickými poznámkami.

Samozřejmě se najdou i v dnešní době vyjímky, jež potvrzují pravidlo. Autoři, které jsem si 

pro svou práci zvolila a našla, mě často přivedli k otázce, kam až může autor zajít, aby upou-

tal diváka. Často jsem měla pocit, že nejde ani tak o sdělení, čímž se v mnohých rozhovo-

rech autoři holedbali, ale o do jisté míry hledání senzacechtivosti. 

Dalším, často společných faktorem umělců, bylo určité hledání krásy v nedokonalostech. 

Tím jako by byl posedlý celý začátek 21. století. Snaha odprostit se od minulých symbolů 

krásy a snaha udělat z postižení přednost. I právě proto uvádím v rámci své práce například 

kampaně Desigualu s hlavní tváří Winnie Harlow, modelkou s pigmentovými skrvnami 

po celém těle. Dále často fotografované albíny, at už objektivem Paoly de Grenet či Justina 

Dingwalla, nemluvě o plastických operacích třetího pohlaví Bettiny Rheims či deformované 

portréty Cyrila Caineho.

Mnohokrát zde dochází k úzké spolupráci mezi fotografem-umělcem a vědcem, čímž vznik-

lé dílo posunují na umělecko-vědeckou úroveň. V hlavní roli tak není už jen medicína jako 

taková, pouze slouží jako prostředek pro potřeby fotografie. 

Průběh mojí práce mě přivedl k otázce; kdy přesně došlo k tomu pomyslnému zlomu a 

z medicínské, původně technické fotografie, se stala ta umělecká? Odpověď je na snadě – 

nikdy k žádnému zlomu nedošlo.
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Došlo pouze k odštípění určité části od té původní, vědecké. Tato úzká část se postupně 

vyprofilovala, zhoustla a nabrala na síle.

Dnes jdou tak paralelně vedle sebe dvě silné linie medicínské fotografie. Technická a umě-

lecká, které mezi sebou nesoupeří, ale ani se nesnaží spojit, a naopak se vzájemně podporu-

jí. Ať už svou uměleckou formou, či formou čistě informativní a objektivní, jako jsou klasic-

ké medicínské fotografie z operačních sálů a podobné fotky, ve kterých nehledáme vedlejší 

informace (jako jsou například fotografie Jima Johnstona s jeho Lékařskými simulacemi).

Ačkoli oko umělce tyto vedlejší informace hledá vždy a všude.
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