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ABSTRAKT		

Táto	diplomová	práca	sa	venuje	 filmovému	prístupu	v	inscenovanej	 fotografii.	 Zameriava	
sa	 predovšetkým	 na	 autorov,	 ktorí	 sa	 vo	 svojej	 tvorbe	 snažia	 pracovať	 podobným	
prístupom	ako	filmári	a	samotný	film	je	pre	ich	prácu	zásadnou	inšpiráciou.		

V	diplomovej	práci	sa	opieram	o	historické	aspekty,	ktoré	sú	takmer	v	každom	výtvarnom	
umení	základným	východiskom	k	tvorbe	a	samotným	výberom	umelcov	-	fotografov,	ktorí	
sa	 zameriavajú	 výhradne	 na	 inscenovanú	 fotografiu.	 	Výber	 zahraničných	 autorov	 -	
fotografov,	 	pozostáva	od	70.	 rokov	20.	storočia	po	súčasnosť.	V	 rámci	obsahovej	náplne	
svojej	práce	som	sa	nesnažila	poukázať	na	fotografie,	ktoré	vznikli	počas	natáčania	filmu,	
ani	na	fotografie	ako	moment	alebo	výrez	z	filmu.		

Klúčové	slová:	fotografia,	film,	inscenovaná	fotografia,	filmový,	režisér,	fotograf	

	
ABSTRACT		

This	diploma	thesis	deals	with	film	approach	in	the	staged	photography.	It	focuses	mainly	
on	the	artists	who	try	to	work	in	a	similar	way	like	filmmakers	and	the	film	itself	is	a	major	
inspiration	for	their	work.	
	
In	the	diploma	thesis,	 I	am	interested	in	the	historical	aspects,	which	are	almost	in	every	
visual	 art	 the	 basic	 starting	 point	 for	 the	 creation	 and	 the	 selection	 of	 the	 artists	 -	
photographers,	who	focus	exclusively	on	the	staged	photography.	The	selection	of	foreign	
authors	 -	photographers,	consists	 from	the	70s	of	 the	20th	century	until	 the	present.	As	
part	of	the	content	of	my	work,	I	did	not	try	to	point	to	the	photos	taken	during	the	filming	
of	the	film,	nor	to	photos	such	as	a	moment	or	a	cut	from	the	film.	
	
Keywords:	photography,	movie,	staged	photography,	cinematic,	director,	photographer	
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Úvod	

Nakoľko	 ma	 okrem	 fotografie	 vždy	 fascinovala	 filmová	 tvorba,	 tak	 som	 si	 pri	 výbere	

diplomovej	 práce	 zvolila	 tému	 Fotografia	 ako	 filmový	 záber.	 Obe	 tieto	 médiá	 sú	 si	 v	

mnohých	 oblastiach	 blízke,	 vzájomne	 sa	 ovplyvňujú	 a	 inšpirujú.	 Napriek	 blízkosti	 a	

vzájomnému	prelínaniu	 filmu	 a	 fotografie	 je	 zreteľný	 rozdiel	 v	 prístupoch	 a	 uvažovaní	 o	

výslednom	diele	z	pozície	filmára	a	fotografa.	Prostredníctvom	sledovania	filmu	má	človek	

schopnosť	 preniesť	 sa	 do	 iného,	 častokrát	 vysnívaného	 sveta	 a	 stať	 sa	 súčasťou	

vytvoreného	 filmového	 príbehu.	 V	 prípade	 fotografie	 to	 môže	 byť	 podobné	 s	 tým	

rozdielom,	 že	 každý	 jeden	 záber	 by	mal	 prerozpávať	 príbeh	 v	 skratke.	 Fotografia	 nemá	

strihovú	skladbu,	hudobnú	zložku	a	nie	je	možné	ju	rozzáberovať	ako	film,	preto	sa	na	jej	

koncept	a	výpoveď	kladie	veľký	dôraz.		

Obe	 uvedené	 médiá	 ma	 pri	 mojej	 tvorbe	 výrazne	 ovplyvnili.	 Prostredníctvom	

fotografických	 obrazov	 sa	 snažím	 prerozprávať	 vlastné	 príbehy,	 ktoré	 vytváram	

prostredníctvom	inscenovaných	fotografických	obrazov.		

Za	 ostatné	 desiatky	 rokov	 sa	 u	veľkého	 množstva	 fotografov	 častokrát	 skloňuje	 pojem	

“filmový”	 (z	anglického	slova	“cinematic”).	Čo	 je	vlastne	filmový	prístup	vo	fotografii	a	 je	

možné	ho	presne	definovať?	Na	 tieto	otázky	som	si	počas	diplomovej	práce	sama	kládla	

otázky.	

Človek	 pri	 sledovaní	 filmového	 obrazu	 častokrát	 prežíva	 príbeh,	 pričom	 sa	 vedome	 a	

ochotne	 necháva	 vniesť	 do	 filmového	 deja	 bez	 vnímania	 okolitej	 reality.	 Do	 istej	 miery	

zabúda	 aj	 na	 seba	 samého,	 nakoľko	 je	 priveľmi	 ponorený	 do	 sveta,	 ktorý	 nám	 film	

prezentuje.		

	

Navodením	 filmovej	 estetiky	 vo	 fotografiach	 divák	 prijíma	 podobný	 prístup	 prežívania	

sledovaného	 obrazu.	 Chce	 pochopiť,	 čo	 sa	 na	 obraze	 deje,	 prípadne	 čo	 viedlo	 autora	 k	

vytvoreniu	 navodenej	 atmosféry,	 príbehu,	 deja	 jednotlivých	 záberov	 -	 fotografického	

obrazu.	 Kým	 všeobecne	 fotografia	 stvárňuje	 časový	 okamih,	 fotografia	 inšpirovaná	

filmovým	 obrazom	 sa	 snaží	 zobraziť	 príbeh,	 pri	 ktorom	 divák	 musí	 oveľa	 intenzívnejšie	

zapojiť	 svoju	 predstavivosť	 a	životné	 skúsenosti.	 V	 mysli	 si	 vytvára	 subjektívne	 príbehy,	

založené	na	videnom	fotografickom	obraze.	
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„inscenovaná	fotografia	môže	znamenať	veľa	vecí.	Nezačal	som	používať	pojem	“filmový”	

hneď	na	začiatku.	Začal	 som	ho	používať	o	 čosi	neskôr,	 keď	 som	si	uvedomil,	 že	definuje	

spôsob,	 ako	 spolupracujem	 s	 ľuďmi	 a	 ako	 som	 dával	 do	 pohybu	 predbežné	 prípravy	 na	

výrobu	fotografie.“	1	-	Jeff	Wall	

	

Vďaka	výroku	Jeffa	Walla	som	si	uvedomila,	že	v	mojej	diplomovej	práci	sa	chcem	venovať	

autorom	 inscenovanej	 fotografie,	 ktorých	práca	 je	 inšpirovaná	 filmom	alebo	naň	 rôznym	

spôsobom	odkazuje.	Pri	výbere	témy	bol	pre	mňa	dôležitý	aj	anglický	teoretik	a	spisovateľ	

David	 Campany,	 ktorý	 sa	 vo	 viacerých	 svojich	 publikáciách	 zameriava	 na	 prepojenie	

fotografie	 a	filmu	 z	rôznych	 uhlov	 pohľadu.	 Je	 ale	 jedným	 z	mála,	 ktorý	 spomína	 aj	

inscenovanú	fotografiu,	preto	sa	jeho	knihy	stali	pre	moju	tému	veľmi	dôležitými.	

	

Pre	mnou	vybraných	autorov	sa	film	stal	akýmsi	modelom	pre	ich	inscenovanú	fotografiu.	

Vo	svojej	tvorbe	uplatňujú	podobné	postupy	ako	režiséri,	prípadne	kameramani	pri	tvorbe	

filmu.	 Rozhodujúce	 momenty	 na	 ich	 fotografiách	 nie	 sú	 náhodné,	 ale	 vznikajú	 po	

premyslenom	procese	a	plánovaní.	Zobrazené	príbehy	sú	v	jednej	snímke	alebo	v	sériách	

fotografií.	Ide	o	fotografov,	ktorí	pôsobia	od	konca	70.	rokov	20.	storočia	po	súčasnosť.	To,	

čo	je	fascinujúce	na	ich	práci,	je	fakt,	že	napriek	prepracovaniu	ich	snímok	dávajú	divákovi	

priestor	 na	 vytvorenie	 si	 svojho	 vlastného	 príbehu.	 Preto	 je	 dôležité	 podotknúť,	 že	

predstavivosť	zohráva	dôležitú	úlohu	v	procese	tvorby	a	vo	výsledku	samotného	diela.	Ide	

o	 fotografov,	 ktorí	 sú	 pre	 danú	 problematiku	 kľúčovými,	 fotografov,	 ktorí	 moju	 prácu	

výrazne	 ovplyvnili	 a	 sú	 pre	 mňa	 veľmi	 inšpiratívni.	 Pri	 pohľade	 na	 ich	 zábery	 je	 možné	

podvedome	 rozpoznávať	 umelo	 vykonštruovanú	 realitu,	 ktorá	 viac	 či	 menej	 reflektuje	

filmovú	pamäť	a	estetiku.		

	

	

Dôvod,	 prečo	 som	 si	 vybrala	 inscenovanú	 fotografiu,	 bol	 môj	 záujem	 o	 jednotlivých	

autorov,	ako	 i	 záujem	o	proces	 ich	tvorby	a	 inšpiráciu,	ktorú	čerpali	 z	 filmov.	Vychádzala	

som	z	poznania	ich	prístupu	k	tvorbe,	nakoľko	sa	i	ja	snažím	v	polohe	fotografa	o	podobný	

prístup	vo	svojej	tvorbe.		

                                                   
1 Jeff	Wall	advocates	for	staged	photography.	In:	SFMOMA	[online].	[cit.	2017-04-23].	Dostupné	na:	
https://www.sfmoma.org/watch/jeff-wall-advocates-for-staged-photography/		
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Vplyv	 filmu	 v	 inscenovanej	 fotografii	 je	 podľa	 mojich	 vedomostí	 doposiaľ	 v	 odbornej	

literatúre	veľmi	okrajovo	spracovaný.	Napriek	tomu	ma	táto	téma	natoľko	zaujala,	že	sa	jej	

prioritne	 venujem	 a	 ostatným	 fotografickým	 prístupom	 v	 spojitosti	 s	 filmovým	 jazykom,	

ako	 napr.	 fotografia	 v	 pohybe,	 fotografia	 ako	 záber	 políčka	 z	 filmu	 alebo	 fotoskám	 sa	 v	

takej	 miere	 nevenujem.	 Uvádzam	 ich	 v	 samostatnej	 podkapitole	 skôr	 ako	 formu	

historického	východiska	pre	inscenovanú	fotografiu	a	zdroj	inšpirácie	pri	tvorbe	neskorších	

autorov.		

	

Diplomovú	 prácu	 som	 rozdelila	 do	 viacerých	 kapitol.	 V	 prvej	 kapitole	 sa	 budem	 snažiť	

objasniť	určité	historické	východiská	v	rámci	 inscenovanej	fotografie,	na	ktorú	nadviažem	

pri	definícii	spoločných	prvkov	pri	tvorbe	fotografie	a	filmu.	

Nasledujúce	 kapitoly	 člením	 na	 základe	 rôzneho	 prístupu	 autorov	 k	danej	 problematike.	

Scéna	 ako	 filmová	 kulisa	 je	 dôležitým	 načrtnutím	 témy,	 nakoľko	 sa	 venuje	 fotografom,	

ktorí	 vytvárajú	 príbehy	 len	 prostredníctvom	 tvorby	 kulís.	 Kapitola	 s	názvom	 Fotograf	

v	úlohe	herca	 spája	umelca,	 režiséra	a	kameramana	do	 jednej	osoby.	Nezobrazuje	 reálne	

osoby,	zameriava	sa	na	fiktívne	postavy	uväznené	v	ich	vlastnom	svete.	V	najrozsiahlejšej	

kapitole	 s	názvom	 Fotograf	 ako	 režisér	 sa	 umelec	 naplno	 stavia	 do	 pozície	 režiséra.	 Už	

nejde	 o	osamotenú	 intímnu	 interakciu	 autora	 s	divákom.	 Viac	 sa	 sústreďuje	 na	 čoraz	

zložitejšie	 a	prepracovanejšie	 scény,	 ktorých	 tvorba	 predstavuje	 zložitý	 a	častokrát	

dlhodobý	proces.	
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1. Historické	aspekty	filmu	a	fotografie	

	

V	nasledujúcej	 kapitole	 sa	 budem	 venovať	 historickým	 aspektom	 s	 dôrazom	 na	 výber	

estetických	 prvkov	 a	 ostatných	 elementov,	 ktoré	 z	 hľadiska	 histórie	 ovplyvnili	 autorov	

inscenovanej	 fotografie.	 Ide	 predovšetkým	 o	fotografov	 19.	 storočia	 a	tvorbu	 živých	

obrazov	 (tableaux	 vivant).	 Ďalšia	 podkapitola	 objasní	 estetiku	 a	históriu	 fotografického	

žánru	nazývaného	fotoska.	

	

1.1		19.	storočie	

„Počiatky	fotografie	možno	chápať	v	bližšej	súvislosti	s	hraním	než	s	maľbou.“	2	-	Roland	Barthes		
	

Fotograf	 je	 v	podstate	 rozprávač	 príbehu.	 Aby	 sme	 pochopili	 prepojenie	 náročnej	

konštrukcie	filmu	s	inscenovanou	fotografiou,	musíme	sa	vrátiť	do	19.	storočia	a	počiatku	

vzniku	 fotografie.	 V	 tej	 dobe	 film	 ešte,	 samozrejme,	 neexistoval,	 ale	 zložitou	 výrobou	

obrazu	 a	 vytváraním	 scén	 a	 príbehov	 sa	 vtedajší	 fotografi	 inšpirovali	 divadlom	 alebo	

výtvarným	 umením	 –	 maľbou.	 Snahu	 o	 transformáciu	 scén	 do	 jedinej	 snímky	 vidno	 u	

niekoľkých	 autorov,	 ktorí	 sa	 usilovali	 prostredníctvom	 fotografie	 priblížiť	 k	 výtvarnému	

umeniu	s	dôrazom	na	zobrazenie	klasických	tém	a	precíznosťou	technického	spracovania.		

Hippolyte	Bayard	(*1801)	na	fotografii	s	názvom	Bayard	ako	utopený	(La	noyade	de	Bayard	

1840)	 sa	 za	 pomoci	 divadelných	 rekvizít	 stavia	 do	 pozície	 herca	 pred	 objektívom.	 Bol	

jedným	 z	prvých,	 kto	 prezentoval	 seba	 ako	 umelca	 –	 fotografa,	 ktorý	 precízne	 buduje	

scénu	 a	zároveň	 sa	 ako	 autor	 prevteľuje	 do	 pozície	 hlavnej	 postavy	 na	 snímke.	 Ikonická	

snímka	Fading	Away	(Ochádzanie	1858)	od	Henryho	Peach	Robinsona	(*1830)	vzbudila	vo	

svojej	 dobe	 veľké	pohoršenie	 a	svojou	divadelnou	 kompozíciou	 a	presvedčivosťou	hrania	

hercov	 je	 živou	 ukážkou	 inscenovanej	 fotografie	 19.	 storočia.	 „Sentimentalita	 obrazu	

vzbudzovala	 romantické	 asociácie	 tuberkulózy,	 ktorá	 vo	 viktoriánskych	 predstavách	 bola	

spojená	s	umeleckou	tvorivosťou	a	neopätovanou	láskou.“	3		

                                                   
2 LORI,	Pauli.	Acting	the	part:	Photography	as	theatre.	Ottawa,	Ont.:	National	Gallery	of	Canada,	2006,	s.	9.		ISBN	
1858943280.		
3 LORI,	Pauli.	Acting	the	part:	Photography	as	theatre.	Ottawa,	Ont.:	National	Gallery	of	Canada,	2006,	s.	81.	ISBN	
1858943280.	
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Zobrazenie	 umierajúcej	 dievčiny,	 ktorá	 je	 v	posledných	 momentoch	 života	 obkolesená	

svojou	rodinou,	už	v	tej	dobe	dokázala,	že	fotografia	okrem	zobrazenia	reality	 je	rovnako	

uveriteľným	 spôsobom	 schopná	 predstaviť	 fikciu.	 Henry	 Peach	 Robinson	 bol	

predstaviteľom	umeleckého	smeru	s	názvom	piktorializmus,	ktorý	vznikol	okolo	roku	1885.	

Na	 fotografiách	 sa	 autori	 predovšetkým	 snažili	 zachytiť	 atmosféru	 daného	 momentu.	

Vytvárali	ho	aj	za	pomoci	mäkkej	kresby	a	ušľachtilých	tlačí.		

	
Obr.1.	Henry	Peach	Robinson,	Odchádzanie,	1858	

	

	

1.2	Tableux	vivant	(živý	obraz)	

Preložené	 z	francúzštiny,	 tableux	 vivant	 znamená	 živý	 obraz.	 Ide	 o	druh	 umeleckej	

prezentácie	 rozšírenej	 v	rôznych	 druhoch	 výtvarného	 umenia,	 	 napr.	 v	 	 divadle,	maľbe	 i	

fotografii.	 Najväčší	 rozkvet	 táto	 umelecká	 forma	 zažila	 koncom	 19.	 a	 začiatkom	 20.	

storočia.	 Najčastejšie	 išlo	 o	 skupinu	 postáv	 prevažne	 hercov,	 ktorí	 častokrát	 priam	

teatrálne	 prezentovali	 scény	 z	literatúry,	 umenia,	 histórie	 alebo	 každodenného	 života.	

Napríklad	v	rámci	divadelného	predstavenia	po	zdvihnutí	opony	herci	ostali	v	tichosti	bez	

pohybu	 asi	 tridsať	 sekúnd.	 Osobitný	 dôraz	 bol	 kladený	 na	 inscenovanie,	 pózy,	 kostýmy,	

make-up,	svietenie	a	výrazy	tváre	modelov.4	
	

	

                                                   
4	TABLEAUX	VIVANT:	HISTORY	AND	PRACTICE	[online].	2012	[cit.	2017-04-23].	Dostupné	na:	
https://artmuseumteaching.com/2012/12/06/tableaux-vivant-history-and-practice/ 
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V	súvislosti	 s	fotografiou	 je	 tableaux	 vivant	 ilustrovaný	 príbeh	 sústredený	 do	 jedného	

obrazu.	 Niektoré	 z	fotografií	 majú	 zrejmé	 referencie	 na	 bájky,	 rozprávky,	 neautentické	

udalosti	a	moderné	mýty,	ktoré	sú	už	súčasťou	nášho	kolektívneho	vedomia.	Iné	ponúkajú	

oveľa	 viac	 nepriamy	 a	otvorený	 opis	 niečoho,	o	 čom	 vieme,	 že	 je	 významné	 na	 základe	

toho,	ako	je	fotografia	nastavená.	Jej	význam	závisí	od	nášho	osobného	vkladu	do	obrazu,	

príbehov	a	psychologického	myslenia	každého	jednotlivca.5		

Pri	 sledovaní	 inscenovanej	 fotografie	19.	 storočia	možno	vidieť,	 že	 fotograf	nebol	 jediný,	

kto	 sa	 aktívne	 podieľal	 na	 tvorbe	 obrazu.	Modeli	 nie	 sú	 tí,	 ktorí	 by	 len	 pasívne	 pózovali	

v	rukách	 fotografa,	 ale	 aktívne	 sa	 zapájajú	 do	 tvorby	 obrazu.	 Možno	 to	 sledovať	 na	

známych	 snímkach	 Oscara	 Gustava	 Rejlandera	 (*1813)	 alebo	 Lewisa	 Carolla	 (*1832),	

ktorého	 súčasťou	 príbehu	 boli	 i	detskí	 modeli.	 Fotografi	 pracovali	 so	 živými	 obrazmi	

využitím	 scén	 a	 kostýmov	 s	cieľom	 vytvorenia	 fikcie	 profesionálnymi	 umelcami	 až	 po	

amatérske	scény	určené	len	na	zábavu.	Fotografia	bola	pre	nich	nástrojom	na	stvárnenie	

divadelného	 alebo	 literárneho	 diela.	 Na	 základe	 toho	 je	 možné	 ich	 obrazy	 klásť	 do	

súvislosti	so	súčasnou	inscenovanou	fotografiou.	

 
Obr.	2.	Oscar	Gustav	Rejlander,	Dva	spôsoby	života,	1857	

	
	
	

	

                                                   
5 COTTON,	Charlotte.	The	photograph	as	contemporary	art.	Third	edition.	London:	Thames	&	Hudson,	2004,	s.	49.	ISBN	
9780500204184.	
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1.3	Fotoska	

Z	anglického	výrazu	‘film	still’	má	filmová	fotoska	špeciálne	miesto	ako	vo	filmovom,	tak	vo	

fotografickom	svete.	Je	niekoľko	spôsobov,	ako	možno	na	fotosku	nazerať.	Môže	ísť	napr.	

o	 akékoľvek	 okienko	 zo	 zastaveného	 filmového	 pásu.	 Výsledkom	 je	 strnulá	 scéna,	

vytrhnutá	 z	 kontextu	 pohybu.	 Ďalším	 spôsobom	 sú	 statické	 fotografie	 z	 filmovej	 scény,	

ktoré	priamo	počas	natáčania	vyhotovil	fotograf.	 	No	a	posledným	sú	fotografické	štúdie,	

ktoré	 vznikli	 pre	 potreby	 filmu,	 ale	 nemuseli	 byť	 súčasťou	 natáčania.	 Ide	 prevažne	 o	

portréty	 hercov	 a	 so	 samotnou	 tvorbou	 filmu	nemá	 veľa	 spoločného.	 Fotoska	 je	 určená	

predovšetkým	 na	 reklamu	 a	 uverejnenie	 v	médiách	 a	 vznikla	 počas	 klasickej	 éry	 filmu	 v	

dvadsiatych	rokoch	20.	storočia.	Okrem	filmu	sa	fotosky	uplatnili	aj	pre	potreby	divadla.		

Po	 úspešnej	 filmovej	 scéne	 herci	 opakovali	 tú	 istú	 situáciu	 aj	 pre	 fotografa.	 Za	 účelom	

vytvorenia	 statického	 záberu	 herci	 transformujú	 svoje	 hranie	 do	 formy	 nenúteného	

pózovania,	 pričom	 fotograf	 sa	 musel	 pokúsiť	 kondenzovať	 celý	 dej	 filmu	 do	 jediného	

čitateľného	 záberu.	 Fotograf	 sa	 istým	 spôsobom	 staval	 do	 pozície	 režiséra,	 keď	 si	musel	

celú	 scénu	 prispôsobiť	 podľa	 svojich	 potrieb.	 Či	 išlo	 o	 zmenu	 kulís,	 prvkov	 v	 obraze,	

osvetlenia	alebo	pozície	a	výrazu	hercov	na	scéne.	Ako	sa	postupom	času	menil	film,	tak	aj	

fotosky	 prevzali	 viacero	 estetických	 a	 formálnych	 prvkov,	 ako	 boli	 napr.	 svetelné	 efekty	

filmového	žánru	noir6,	ktorý	zachytával	mystériu	a	dramatickosť	scén	s	použitím	prevažne	

jedného	svetelného	zdroja.	Neskôr	to	bol	napr.	foto-žurnalizmus,	ktorý	sa	dostal	do	bežnej	

praxe	hollywoodskej	produkcie	a	 fotosky	nadobúdali	čoraz	akčnejší	efekt.	Fotograf	sa	pri	

tvorbe	snímok	pridržiaval	fotografovania	celkových	scén,	isté	zmeny	ale	nastali	aj	pri	uhle	

kamery	a	kompozície,	keď	fotograf	vyhotovoval	detailné	zábery	rovnako	ako	pri	filme.		

„Fotosky	 zaznamenávajú	materiály	 vo	 svete,	 ktorý	 filmová	 kamera	 za	 sebou	 zanecháva:	

textúru	materiálov	 kostýmov,	 praskliny	make-upu	 v	 tvári,	 mimovoľné	 zbadanie	 prašných	

                                                   
6	 Samotný	 termín	 film-noir	 vznikol	 v	roku	 1946.	 Francúzska	 filmová	 kritika	 tak	 označila	 niekoľko	 amerických	 snímkov,	
ktoré	 sa	 po	 vojne	 dostali	 do	 Európy	 a	 boli	 si	 v	mnohom	podobné:	MALTÉZSKY	 SOKOL	 (The	Maltese	 Falcon;	 John	Huston,	
1941),	LAURA	(Otto	Preminger,	1944),	MURDER,	MY	SWEET	(Edward	Dmytryk,	1944),	POJISTKA	SMRTI	(Double	Indemnity;	Billy	
Wilder,	1944),	ŽENA	ZA	VÝKLADOM(The	Woman	in	the	Window;	Fritz	Lang,	1945)	a	STRATENÝ	VÍKEND(The	Lost	Weekend;	Billy	
Wilder,	1945).	Veľká	skupina	kritikov	film-noir	nepovažuje	za	žáner,	ale	napríklad	za	štýl,	za	medzižánrovú	kategóriu,	za	
cyklus	filmov	či	 iba	za	určitú	náladu	(slovo	noir	môže	vyjadrovať	 i	 istotu,	pochmúrnosť	alebo	ponurosť).	Niektorí	chápu	
tento	termín	veľmi	zúžene.	Ďalší	k	týmto	filmom	radia	 i	ďalšie	 im	podobné	alebo	z	nich	vychádzajú,	a	tým	sa	dostávajú	
k	potenciálne	nekonečnej	množine	filmov,	alebo	filmy-noir	v	tomto	zmysle	stále	vznikajú.	
BAŘINKA,	Jan.	Estetické	prostředky	filmu-noir.	2008.	Dostupné	také	z:	https://is.muni.cz/th/146856/ff_b/.	Bakalářská	
diplomová	práce.	MASARYKOVA	UNIVERZITA	V	BRNĚ	FILOZOFICKÁ	FAKULTA.	Vedoucí	práce	Mgr.	Rostislav	Niederle,	
Ph.D.	str.	7,8	
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kútov	 filmovej	 scény.“7	 Fotosky	 tiež	 veľakrát	 ukazujú	 filmové	 postavy,	 ktoré	 čakajú,	

premýšľajú	 alebo	 len	 hľadia.	 Nezakrývajú	 tým	 však	 svoju	 fyzickú	 nehybnosť,	 naopak,	

zdôrazňujú	 ju	 a	 posilňujú	 daný	 moment.	 Podľa	 teoretika	 Davida	 Campanyho,	 „fotoska	
uviazla	niekde	medzi	filmovým	tokom	a	fotografickým	uzamknutím,	má	jedinečný	obrazový	

charakter“.	8		

Najväčšiu	 popularitu	 mala	 fotoska	 počas	 zlatej	 éry	 Hollywoodu	 v	 20.	 a	 30.	 rokoch	 20.	

storočia,	kedy	dosiahla	najvyššiu	estetickú	a	technickú	úroveň.	Doslova	si	vybudovala	svoj	

vlastný	vizuálny	jazyk,	čo	v	neskoršej	dobe	ovplyvnilo	veľa	autorov	inscenovanej	fotografie,	

ktorým	 sa	 budem	 venovať	 v	 neskorších	 kapitolách.	 Fotosky	 sa	 uplatnili	 aj	 v	 rámci	

vtedajšieho	Československa.	Napríklad	český	 fotograf	Pavel	Dias	spolupracoval	pri	 tvorbe	

filmov	známeho	režiséra	Karla	Zemana.	

	 	
Fotosky:		Obr.	3.	Neznámy	autor,	1930																																																																		Obr.	4.	Neznámy	autor,	1935				

	

	

	

	

	

	

                                                   
7	ED.	BY	DAVID	GREEN	..	Stillness	and	time:	photography	and	the	moving	image.	Brighton	[u.a.]:	Photoworks	[u.a.],	2006,	
s.	62.	ISBN	1903796180.	
8 SCHIFFERLI,	Christoph	a	David	CAMPANY.	Paper	dreams:	The	Lost	Art	of	Hollywood	Still.	Steidl;	01	edition.	Germany:	
Steidl,	2007,	s.	7.	ISBN	3865211534.		
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2. Inscenovaná	fotografia	ako	žáner	

„Inscenovaná	fotografia	vyplnila	úzku	medzeru	medzi	románom	a	filmom.“	9 	–	Lewis	Baltz		
	

Inscenovaná	 fotografia	 sa	 po	 dlhé	 roky	 stretávala	 s	nesúhlasom	 odbornej	 verejnosti,	

pretože	podľa	niektorých	 teoretikov	a	umelcov	ničila	hlavný	účel	 fotografie,	ktorým	bolo	

zobrazenie	 reality.	 Fotografia	 ale	 zároveň	 zápasila	 so	 schopnosťou	 vyrozprávať	 príbeh.	

Podľa	 Susan	Sontag	 „fotoaparát	bol	pôvodne	predmetom	obdivu	 vďaka	 svojej	 schopnosti	

verne	 zachytiť	 skutočnosť	 a	následne	 pohŕdania	 kvôli	 prízemnej	 presnosti.	 Fotografie	

nenapodobňujú	realitu	realisticky“.	10		
	

2.1	Konštruovaný	obraz		

Podľa	autorky	Mary	Warner	Marien	pokusy	o	vytvorenie	fikcie	z	fotoaparátu	nikdy	nezískali	

známku	 uznania.	 Špeciálne	 v	raných	 rokoch	 inscenovanie	 bolo	 nazývané	 ako	 prístup	

“vymyslený	 pre	 fotografiu”,	 	 čo	 znamená,	 že	 scéna	 bola	 zložená	 väčšinou,	 ale	 nie	 vždy	

úplne,	 z	neživých	 objektov.	 Rovnako	 sa	 skúšali	 nejednoznačné	 pojmy	 ako	 “konštruovaná	

realita”,	ktorá	neoznačuje	 techniku	koláže,	ale	poukazuje	na	akúkoľvek	scénu,	ktorá	bola	

zostavená	pre	kameru.11		

	

V	70.	 rokoch	 20.	 storočia	 americký	 kritik	 A.	 D.	 Coleman	 bol	 jedným	 z	prvých,	 čo	 dali	 do	

súvislosti	inscenovanú	fotografiu	a	jej	historické	východiská.	Použil	pojem	directorial	mode	

(režijný	 spôsob).	 Fotograf,	 ktorý	 takto	 pracuje,	 vníma	 okolitý	 svet	 ako	 surovinu,	 s	ktorou	

môže	manipulovať,	 a	správa	 sa	 rovnako	 ako	 režisér,	 ktorý	 si	 vytvára	 svoj	 svet.	 Koná	 tak	

prostredníctvom	mizanscény,12	kladie	dôraz	na	rekvizity,	najíma	ľudí	ako	hercov	a	častokrát	

sa	 pracuje	 so	 scenárom.	 Divákovi	 však	 ponecháva	 absolútnu	 voľnosť,	 do	 akej	 miery	 sa	

zapojí	do	deja.13	

                                                   
9 LORI,	Pauli.	Acting	the	part:	Photography	as	theatre.	Ottawa,	Ont.:	National	Gallery	of	Canada,	2006,	s.	58.	ISBN	
1858943280. 
10 Sontag,	Susan.	On	Photography.	New	York:	RosettaBooks	LLC,	1973,	s.	67.	ISBN	0-7953-2699-8. 
11 WARNER	MARIEN.,	Mary.	Photography:	A	Cultural	History.	Second	edition.	London:	Laurence	King	Publishing,	2006,	s.	
450.	ISBN	1780673329.	
12 Mizanscéna:	pod	text:	(francúzsky	mise-en-scene)	je	termín,	ktorý	bol	prvýkrát	použitý	v	roku	1833	v	odvetví	divadla.	
Opisuje	aranžovanie	scény	na	javisku	a	označuje	„prenesenie	na	scénu“,	„vloženie	do	scény“	alebo	„uvedenie	na	javisku“.	
Poukazuje	na	všetky	vizuálne	aspekty	scény	od	kompozície,	svetla,	efektov	až	po	umiestnenie	aktérov.	Mizanscéna	stavia	
na	vizuálnom	prístupe,	ktorý	dotvára	celý	film.	Část	III	Filmový	styl	[online].	[cit.	2017-05-07].	Dostupné	z:	
https://namu.cz/files/2014-04/140408112351.pdf	
13	COLEMAN,	A.	D.	The	Grotesque	in	Photography:	Chapter	III:	Constructed	Realities	[online].	Summit	Books,	1977	[cit.	
2017-04-23].	ISBN	0671400169.	Dostupné	na:	
http://www.photocriticism.com/members/archivetexts/photohistory/coleman/colemangrotesque3.html	
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2.2	Inscenovaný	obraz		

Od	tohto	momentu	sa	pojem	inscenovaná	fotografia	začal	používať	čoraz	častejšie,	až	sa	

nakoniec	uplatnil	ako	samostatný	žáner,	ktorý	nadobúdal	čoraz	väčšiu	popularitu,	nakoľko	

umožnil	 autorom	 naplno	 sa	 rozvíjať	 a	experimentovať.	 Inscenovaná	 fotografia	 sa	 stala	

prostriedkom	 na	 vyrozprávanie	 príbehov	 a	zapojenie	 	 čoraz	 väčšej	 kreativity.	 Umelec	 sa	

nám	 snaží	 sprostredkovať	 príbeh,	 vytvoriť	 novú	 realitu	 od	 úplne	 jednoduchých	 až	 po	

zložitejšie	konštrukcie.		

V	súvislosti	 s	filmovou	 estetikou	 je	 pre	 mňa	 zaujímavý	 pohľad	 spisovateľky	 Charlotte	

Cotton,	pre	ktorú	je	zaujímavý	typ	inscenovanej	fotografie,	ktorá	ponúka	až	snovú	kvalitu,	

čo	 má	 za	 následok	 otvorený	 príbeh,	 vďaka	 ktorému	 je	 divák	 vtiahnutý	 do	 obrazu	 a	má	

možnosť	 vytvoriť	 si	 vlastný	 príbeh.	 Je	 však	 potrebné,	 aby	 zapojil	 svoju	 vlastnú	

predstavivosť.14	 Cotton	 v	tomto	 smere	 odkazuje	 práve	 na	 konštrukciu	 živých	 obrazov	

a	piktorializmus	19.	storočia,	keď	sa	celý	príbeh	sústreďuje	do	jedného	záberu.	Vyzdvihuje	

hlavne	teatrálnosť	 ľudskej	činnosti	a	kvalitu	dramatického	osvetlenia.	 Ide	o	akúsi	vizuálnu	

drámu.15		

Teoretik	a	spisovateľ	David	Campany	svoju	teóriu	porovnáva	s	Rollandom	Barthesom,	pre	

ktorého	 obraz	 môže	 byť	 filmový	 bez	 toho,	 aby	 bol	 filmom.	 Z	Campanyho	 hľadiska	 si	

uvedomíme	 krásu	 a	estetiku	 filmu	 až	 potom,	 čo	 ho	 zastavíme	 a	zbavíme	 pohybu.	 Tým	

získame	 odstup	 a	dá	 nám	 to	 priestor	 na	 uvažovanie.	 Campany	 tvrdí,	 „že	 obraz	 môže	

rozprávať	príbeh	bez	toho,	aby	nejakému	príbehu	patril.	Konvencie	piktorializmu,	ktoré		je	

možné	nájsť	vo	filmových	obrazoch,	boli	bohaté	na	asociácie	a	plné	dramatických	možností.	

Zdá	sa,	že	žiadny	iný	druh	fotografie	nezaznamenal	taký	komplexný	svet	vo	vnútri	aj	mimo	

rámu.“16	 	 Na	 konci	 70.	 rokov	 20.	 storočia	 sa	 začínajú	 na	 fotografickej	 scéne	 objavovať	
fotografi,	ktorých	inscenovaná	tvorba	spája	niekoľko	prvkov	dokopy.	Ide	najmä	o	vizuálne	

prostriedky	 živých	 obrazov	 z	obdobia	 piktorializmu,	 ktoré	 dávajú	 do	 súvislosti	 s	

kinematografiou	 a	 réžijným	 prístupom	 ako	 pri	 tvorbe	 filmu	 a	s	 konvenciami	 filmových	

fotosiek.	

                                                   
14 	COTTON,	Charlotte.	The	photograph	as	contemporary	art.	Third	edition.	London:	Thames	&	Hudson,	2004,	s.	58.	ISBN	
9780500204184.		
15 COTTON,	Charlotte.	The	photograph	as	contemporary	art.	Third	edition.	London:	Thames	&	Hudson,	2004,	s.	8.	ISBN	
9780500204184.		
16 CAMPANY,	David.	Photography	and	Cinema	(Exposures).	London:	Reaktion	Books,	2008,	s.	135.	ISBN	0719056896.		
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3. Fotografia	ako	filmový	záber	

Keď	sa	zamyslíme	nad	funkciou	filmových	fotosiek,	uvedomíme	si,	že	okrem	toho,	že	slúžili	

filmu,	tak	ho	rovnako	aj	napodobňovali.	Panovala	medzi	nimi	nerovnosť,	nakoľko	fotosky	

boli	 určené	 predovšetkým	 na	 propagáciu	 filmu.	 Vždy	 tu	 ale	 bol	 pocit,	 ktorý	 v	divákovi	

vyvolával	túžbu	na	zastavenie	filmu,	zhmotnenie	ho	do	jedného	záberu,	jednej	formy.	A	je	

pravda,	 že	 sa	 nám	 môže	 zdať,	 že	 s	príchodom	 nových	 technológií	 a	DVD	 nosičov	 sa	 to	

podarilo.	Ku	koncu	70.	rokov	ale	táto	možnosť	nebola,	a	tak	sa	v	priebehu	rokov	fotografii	

podarilo	 prejsť	 zo	 spontánneho	 cartier-bressonovského	 ‘rozhodujúceho	 momentu‘	 k	

pomalším	naratívnym	obrazom.		

	

3.1	Filmovo	konštruované	fotografie	

Podľa	 Campanyho	 inscenované	 fotografie,	 ktoré	môžeme	 nazvať	 filmovými,	 vznikajú	 po	

premyslenom	 plánovaní	 a	 sú	 rovnako	 fascinujúce	 ako	 filmový	 moment,	 ktorý	 sa	 snažia	

rekonštruovať.	 Ide	 sa	 o	novodobé	 fotosky	 alebo	 akési	 ready-made	 filmových	 záberov	

v	umeleckom	svete.	Divák	si	pri	sledovaní	uvedomuje	ich	výrobu	a	prepracovanie	a	vďaka	

tomu	má	pocit,	že	sa	pri	ich	sledovaní	sám	ocitá	vo	filmovej	scéne.17		

Z	tohto	perspektívneho	pohľadu	je	možné	si	uvedomiť,	že	film	sa	pre	uvedených	autorov	

nestal	 iba	 akýmsi	 modelom	 inscenovanej	 fotografie,	 ale	 zároveň	 novým	 prístupom	 pre	

pohyblivý	obraz.	Vytvárajú	nové	spôsoby	na	pochopenie	podstaty	filmu.	

	

Postavy	na	týchto	fotografiách	tvoria	predobraz	klasickej	kinematografie.	Avšak	sme	to	len	

my	 diváci,	 ktorí	 si	 uvedomujeme	 prítomnosť	 fotografického	 aparátu.	 Postavy	 túto	

skutočnosť	 ignorujú,	 rovnako	 ako	 vo	 filme.	 Ich	 pôsobenie	 na	 fotografiách	 je	 častokrát	

niekde	 na	 hranici	 medzi	 pózovaním	 a	hraním.	 V	 iných	 prípadoch	 ich	 možno	 vidieť	

uprostred	akčného	momentu.	Hranie	postáv	je	vo	filme	pominuteľné,	je	organické	a	plynie	

rovnako	ako	film.	Autori	inscenovanej	fotografie	sa	snažia	charakter	a	výraz	postáv	zachytiť	

do	jediného	záberu,	jediného	momentu.		

	

                                                   
17 ED.	BY	DAVID	GREEN.	Stillness	and	time:	photography	and	the	moving	image.	Brighton	[u.a.]:	Photoworks	[u.a.],	2006,	
s.	60.	ISBN	1903796180.	 
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Podľa	 filmárky	 a	spisovateľky	 Agnes	 Varda	 je	 fotografia	 tajomný	 povrch,	 ktorý	 sa	 snaží	

zachovať	 svoje	 tajomstvo	 a	bráni	 sa	 voči	 pohľadom.	 Fotografia	 a	film	 sa	 vďaka	 ich	

špecifickým	 účinkom	 k	sebe	 stále	 vracajú.	 „Správajú	 sa	 ako	 brat	 a	sestra,	 ktorí	 sú	

nepriatelia.“	18		

Túto	 skutočnosť	 si	 uvedomila	 po	 tom,	 čo	 videla	 film	 Blow-Up	 (1967)	 od	 Michelangela	

Antonioniho.	Vždy	sme	mali	pocit,	že	film	je	 jediným	médiom,	pri	ktorom	môžeme	prežiť	

skutočné	napätie.	Je	to	tak	aj	pri	fotografii?	

	

Zaujímavý	 je	 výrok	 Raymonda	 Belloura. „Vytvorením	 časového	 odstupu,	 mi	 fotografia	

umožňuje	premýšlať	o	filme.	Dovoľuje	mi	reflektovať	to,	že	som	v	kine.	Stručne	povedané,	

prítomnosť	 fotografie	 mi	 dovoľuje	 sa	 slobodnejšie	 vložiť	 do	 toho	 čo	 vidím.	 Pomáha	 mi	

zatvoriť	oči	a	zároveň	ich	mať	dokorán	otvorené.“	19		
	

Obrazy,	ktoré	sú	tvorené	fotografmi	spomínanými	v	mojej	práci,	sú	spojením	"skutočného"	

a	toho	 imaginárneho,	 filmového.	 Sú	 to	momenty	a	udalosti,	 ktoré	 sa	nikdy	nestali.	 Sú	 to	

vierohodné	 fikcie	 prezentované	 prostredníctvom	 fotografického	média.	Média,	 ktoré	 vo	

svojej	 podstate	 čítame	ako	dokument.	Divák	môže	obraz	 vnímať	 a	prežiť	 ako	 "skutočný"	

tak	dlho,	pokým	nezačne	nadobúdať	nedôveru.	

	

Aká	je	fotografia,	ktorá	hľadí	na	svet	pomocou	filmového	objektívu?	Je	dočasná,	nejasná,	

spája	 v	sebe	 minulosť,	 prítomnosť	 a	nejasnú	 budúcnosť.	 Ako	 diváci	 sme	 si	 vedomí	

prostredníctvom	dramatickej	prítomnosti	 fotografie,	 že	sa	práve	niečo	stalo.	Dej	 sa	udial	

v	okamihu	 kliknutia	 uzávierky,	 alebo	 sme	 prišli	 k	obrazu	 v	priepastnom	 okamihu,	 keď	 sa	

niečo	práve	má	stať.	Každá	snímka	nám	ponúka	len	toľko	reality,	koľko	sme	sami	schopní	

pripustiť.	 Je	 ako	 záblesk	 pamäte,	 silné	 déjà-vu,	 projektor,	 ktorý	 osveľuje	 každé	 filmové	

políčko.	

Autori,	 ktorí	 sú	 inšpirovaní	 filmom,	 využívajú	 ikonografiu	 populárnych	 kultúrnych	

archetypov,	inými	slovami	filmová	ikonografia	je	ako	suvenír,	s	ktorým	fotografi	pracujú	pri	

produkcií	príbehu	a	dávajú	ho	do	kontextu.		

                                                   
18 CAMPANY,	David.	The	Cinematic.	2007.	Cambridge,	Mass.:	MIT	Press,	2007.	Documents	of	contemporary	art	series,	s.	
63.		ISBN	0262532883.	
19 CAMPANY,	David.	The	Cinematic.	2007.	Cambridge,	Mass.:	MIT	Press,	2007.	Documents	of	contemporary	art	series,	s.	
120.	ISBN	0262532883.	
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4. Autori	inscenovanej	fotografie		
	
	
4.1	Scéna	ako	filmová	kulisa	
	
„Fotografie	 akoby	 neboli	 ani	 výpoveďami	 o	svete	 ako	 skôr	 jeho	 časťami,	 miniatúrami	

reality,	ktoré	si	ktokoľvek	môže	zhotovovať	či	privlastňovať.“	20	-	Susan	Sontag	

Základom	každého	 filmového	príbehu	 je	 scéna	alebo	kulisa,	 v	ktorej	 sa	dej	odohráva.	Vo	

filme	 a	divadle	 je	 to	 scénograf.	 Nasledujúci	 autori	 sa	 zameriavajú	 na	 tvorbu	 príbehu	

v	samotnom	 prostredí	 scény	 bez	 využitia	 hercov,	 avšak	 s	väčším	 akcentom	 na	 vzťah	

objektov	 v	danom	 priestore.	 Vďaka	 ľudskej	 absencii	 je	možné	 sa	 sústrediť	 na	 jednotlivé	

prvky	na	obraze	a	domyslieť	si,	čo	sa	pred	nami	odohráva.	Je	to	svet	sám	osebe.	Objekty	sa	

stávajú	osobami,	ktoré	nám	prezrádzajú	svoje	tajomstvá.	Či	už	sa	pracuje	so	štandardnými,	

alebo	 zmenšenými	 rozmermi,	 ide	 o	veľmi	 detailné	 a	premyslené	 vytváranie	 scén.	 Až	 na	

jeden	 príklad	 sú	 autori	 užšou	 skupinou	 výtvarníkov,	 ktorí	 pracujú	 bez	 počítačovej	

manipulácie.		

	

Britka	Anne	Hardy	(*1970)	vo	vlastnom	štúdiu	fotografuje	vyľudnené	izby,	ktoré	naznačujú	

viacero	možných	príbehov,	scenárov	alebo	priam	surreálnych	až	snových	zážitkov.	Z	môjho	

pohľadu	 ide	 o	veľmi	 familiárne	 obrazy,	 miestami	 až	 o	akési	 postapokalyptické	 výjavy	

z	budúcnosti	 alebo	 retro-scifi.	 Samotná	 autorka	 priznáva,	 že	 rada	 vytvára	 atmosféru	

prechodných	svetov,	cudzích	miest.		Pri	pohľade	na	snímky	máme	pocit,	že	sa	vraciame	do	

budúcnosti,	a	to	doslovne.	 Je	 to	snáď	dielňa	vedca	z	filmu	Back	 to	 the	Future	 (Návrat	do	

budúcnosti	 –	 R.Zemeckis	 –	 1985)	 alebo	 inej	 šialenej	 postavy?	 Predmety	 v	miestnostiach	

akoby	 slúžili	 na	 vedecké	 experimenty,	 o	ktorých	 nič	 nevieme,	 ale	 napriek	 tomu	 nás	

fascinujú.	

V	autorkinej	 tvorbe	 je	možné	 sledovať	 systémový,	 vedomý	plán	daného	priestoru.	Každá	

vec	 v	danom	 priestore	 má	 význam,	 komunikuje	 s	celkom.	 Keď	 detailne	 skúmame	 jej	

snímky,	 nadobúdame	pocit,	 že	 osoba,	 prípadne	 viacerí	 ľudia	 v	týchto	 priestoroch	 strávili	

veľa	 času	 a	nazhromaždili	 priveľa	 vecí.	 Vytvorili	 si	 vlastný	 svet	 a	následne	 ho	 museli	

                                                   
20 Sontag,	Susan.	On	Photography.	New	York:	RosettaBooks	LLC,	1973,	s.	10.	ISBN	0-7953-2699-8.	
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nečakane	opustiť.	Absencia	hrdinu	nám	ale	vôbec	neprekáža,	naopak,	fotografiám	dodáva	

väčší	pôvab.	

Hardy	 od	 základu	 buduje	 každú	 jednu	 scénu.	 Ide	 o	náročný	 proces	 výstavby	 prázdnej	

miestnosti	 až	 po	 aranžovanie	 do	 posledného	 detailu.	 	 Scény	 skladá	 z	rôznych	

nepotrebných	vecí	a	vyhodených	odpadkov,	ktoré	nachádza	v	okolí	Hackney	–	východnej	

časti	Londýna.			

„Dávam	do	obrazu	veľa	špecifických	vecí	bez	vytvárania	špecifických	referencií.	Neexistuje	

jediné	vysvetlenie.	Chcela	som	vytvoriť	pocit,	že	dávam	do	pohybu	neznáme	systémy.“	21	

	
		

	
Obr.	5.	Anne	Hardy	Untitled	VI,	2005			
Obr.	6.	Anne	Hardy,	Prime,	2009				

                                                   
21	BENEDICTUS,	Leo.	Anne	Hardy's	best	shot.	The	Guardian	[online].	,	1	[cit.	2017-04-23].	Dostupné	na:	
https://www.theguardian.com/artanddesign/2007/jan/11/photography.architecture	
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Pri	 pozorovaní	 miniatúr	 americkej	 fotografky	 Lori	 Nix	 (*1969)	 je	 možné	 sa	 preniesť	 do	

nevábnej	budúcnosti.	Tvorba	autorky	bola	výrazne	ovplyvnená	filmom	a	televíziou.	

„Bola	som	uchvátená	filmami	ako	Planet	of	the	Apes	(Planéta	opíc	–	F.	J.	Schaffner	1968),	

The	 Towering	 Inferno	 (Sklenené	 peklo	 –	 J.	 Guillermin	 1974)	 alebo	 Earthquake	

(Zemetrasenie	–	M.	Robson	1974).	Ako	šesťročná	som	sledovala		tieto	druhy	filmov	a	verím,	

že	mali	 hlboký	 vplyv	 na	 umenie,	 ktoré	 vytváram	dnes.	 Sériu	 The	City	 (2007	–	 2013)	 som	

začala	 po	 presťahovaní	 do	 New	 Yorku	 v	roku	 1999.	 Obklopená	 veľkou	 architektúrou,	

mrakodrapmi	 a	mostami,	mestská	 krajina	 si	 našla	 svoju	 cestu	 do	mojej	 práce.	 Som	 stále	

fanúšik	dystopickej	zábavy,	myslím	filmy	ako	Blade	Runner	(R.Scott	–	1982),	Alien	(Votrelec	

–	R.Scott	1979),	The	Hunger	Games	(Hry	o	život	–	G.Ross	2012).	

“The	 City	 predstavuje,	 ako	 by	 vyzeral	 New	 York	 a	 Brooklyn,	 keby	 ľudstvo	 náhle	 zmizlo.	

Presná	 príčina	 dezercie	 ostáva	 nejasná.	 Pre	 mňa	 predstva	 niečoho	 tak	 globálne	

katastrofického	je	rovnako	mrazivá	a	vzrušujúca.“	22	
Keď	 sa	 pozeráme	 na	 jej	 ostatný	 súbor,	 o	 ktorom	 autorka	 rozpráva,	 sme	 uchvátení	 a	

pýtame	 sa,	 koľko	 muselo	 dať	 námahy	 vybudovať	 každú	 jednu	 scénu.	 O	 to	 väčšie	 je	

prekvapenie,	 keď	 zistíme,	 že	 tieto	 mimoriadne	 realistické	 snímky	 sú	 detailné	 diorámy,	

ktoré	 autorka	 buduje	 niekoľko	mesiacov	 až	 rok.	 Ako	 diváci	 pri	 pohľade	 na	 jej	 fotografie	

naozaj	nadobúdame	pocit,	že	sme	prišli	na	scénu	absolútnej	deštrukcie	na	pomedzí	filmov	

Mad	Max	 (G.Miller	 –	 1979)	 alebo	Silent	Hill	 (Ch.	Grans	 –	 2006),	keď	 zničené,	 zaprášené	

priestory	skrývajú	tajomstvo	a	nebezpečie	v	každom	rohu.	

                                                   
22	HARDY,	Anne.	BIOGRAPHY	[online].	[cit.	2017-04-23].	Dostupné	na:	http://www.lorinix.net/about/	
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Obr.	7.	Lori	Nix,	The	City,	Circulation	Desk,	2012	
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Papier,	 polystyrén	 alebo	 lepenku	 ako	 konštrukčný	 materiál	 používa	 nemecký	 fotograf	

Thomas	Demand	(*1964)	na	tvorbu	svojich	prchavých	scén.	Inšpiráciou	pre	jeho	tvorbu	sú	

príbehy,	 ktoré	 čerpá	 z	 médií,	 ako	 napr.	 havária	 princeznej	 Diany	 alebo	 evakuácia	

poškodenej	 jadrovej	 elektrárne	 vo	 Fukušime,	 prípadne	 posledná	 večera	 Whitney	

Houstonovej.	Autor	v	ateliéri	vytvára	zjednodušený	model	scény	a	následne	po	jej	nafotení	

model	 zničí.	 Na	 fotografiách	 občas	 zanecháva	malé	 známky	 nedokonalosti,	 aby	 naznačil	

divákovi,	že	scéna,	ktorú	vidí,	nie	 je	úplne	popisnou	rekonštrukciou.	Znervózňujúca	 je	ale	

najviac	sterilita	fotografií	a	hmatateľná	absencia	ľudskej	prítomnosti.	Mizanscénam	chýba	

určitý	druh	detailov	a	výstredností,	ktoré	charakterizujú	náš	svet.	Nevidíme	žiadne	logá	na	

produktoch,	texty	alebo	textúru	materiálov.	Ako	diváci	sa	ocitáme	v	neľahkej	pozícií,	keď	

neustále	 skúmame,	 rozpoznávame	 a	 opäť	 pochybujeme	 a	 nevieme	 identifikovať	 to,	 čo	

vidíme.	 Demand	 v	 ostatnom	 období	 začal	 vytvárať	 35	mm	 filmy,	 čo	 jeho	 filmové	 scény	

dáva	do	pohybu.		

Obr.	8.	Thomas	Demand,	Control	Room,	2011	
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Medzinárodná	spolupráca	dua	Teresa	Hubbard	a	Alexander	Birchler	(*1965	a	1962)	začala	

od	roku	1990.	Spoločné	projekty	spájajú	dokopy	sochu,	film	a	fotografiu.	„Ich	práca	vyzýva	
a	podnecuje	 k	otvoreným	 úvahám	 o	mieste	 a	filme	 a	je	 hnaná	 fascináciou	 umelcov		

s	otvorenými	 okruhmi	 spoločenského	 života,	 pamäte	 a	histórie,	 ktoré	 sídlia	 tesne	 mimo	

rámca	 pohyblivých	 obrazov.	 Prelínanie	 hybridných	 foriem	 rozprávania,	 ich	 práca	 skúma	

spôsoby	 filmovej	 minulosti	 a	jej	 fikcie,	 ktoré	 prenikajú	 do	 skutočného	 priestoru	

prítomnosti.“	23		
Autori	priznávajú,	že	k	vytvoreniu	ich	psychologických	priestorov	ich	inšpiruje	napr.	režisér	

Alfred	Hitchcock.	Napriek	tomu,	že	do	svojich	fotografických	projektov	najímajú	hercov,	je	

zjavné,	že	ich	hlavné	ťažisko	tvorby	je	zamerané	hlavne	na	budovanie	scény,	ako	to	napr.	

vidíme	 v	projekte	 Holes	 (1997),	 kde	 sa	 divák	 ocitá	 uviaznutý	 v	malom	 priestore	

a	prostredníctvom	 malých	 otvorov	 sleduje	 niekoho	 na	 druhej	 strane.	 Je	 potrebné	

premýšľať	a	vytvárať	 si	pri	 sledovaní	vlastné	príbehy.	Vidieť	vždy	 len	malý	výrez	postavy,	

pričom	človek	 na	 fotografii	 sa	 sám	 stáva	 ďalším	 elementom	 alebo	 predmetom	 scény.	

Princíp	sledovania	a	špehovania	je	pritom	jedným	z	populárnych	motívov	v	kinematografii	

(napr.	film	The	Resident	–	A.Jokinen	–	2011).	Veľmi	jednoducho	ním	autor	dokáže	vyvolať	

pocit	 napätia,	 tajuplnosti	 a	hlavne	 predstavivosti.	 Tento	 prístup	 možno	 pozorovať	 aj	 v	

ďalšej	snímke	autorov	zvanej	Gregor’s	Room	III	(1999).	„Použili	sme	miestnosť	ako	svet	sám	

pre	seba,	nestály	interiér,	druh	miesta,	ktorý	neustále	prechádza	premenou.	V	každej	časti	

práce,	 miestnosť	 prechádza	 transformáciou,	 je	 vyprázdnená,	 vyzlečená	 donaha,	

renovovaná.“	24		
Autori	 sa	 teda	 snažia	 zachytiť	 akýsi	 pracovný	 tok,	 ktorý	 vzniká	 pri	 reálnom	 filmovom	

natáčaní	a	transformujú	ho	do	fotografického	príbehu	jednej	miestnosti.	Dvojica	pracuje	aj	

s	motívom	kina	ako	priestoru,	keď	klasické	kiná	postupne	miznú	a	vytláčajú	ich	multiplexy.	

V	projekte	 Arsenal	 (2002)	 pracujú	 s	intímnou	 atmosférou	 daných	 priestorov.	 Naopak	 v	

projekte	Rialto	Interior	(2011)	zachycujú	absolútnu	deštrukciu	tohto	priestoru.	

                                                   
23	Short	Biography	[online].	[cit.	2017-04-23].	Dostupné	na:	http://www.hubbardbirchler.net/about/		
24	Gregor's	Room	III	[online].	[cit.	2017-04-23].	Dostupné	na:	http://www.hubbardbirchler.net/works/gregorsroom3/		
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Obr.	9.	Teresa	Hubbard	a	Alexander	Birchler,	Gregor’s	Room	III,	1999	
Obr.	10.	Teresa	Hubbard	a	Alexander	Birchler,	Rialto	Interior,	2011	

Obr.	11.	Teresa	Hubbard	a	Alexander	Birchler,	Holes,	1997	
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Nemecká	 umelkyňa	 Isabella	 Heimerdinger	 pracuje	 v	kontexte	 filmu	 a	fotografie	 úplne	

odlišným	 spôsobom	 ako	 predchádzajúci	 autori.	 I	 keď	 pre	 jej	 tvorbu	 nie	 je	 rozhodujúca	

technika	 ani	 médium,	 napriek	 tomu	 sa	 jej	 nedá	 odobrať	 značný	 rukopis.	 Filmový	 svet	

vytrháva	 z	pôvodného	 kontextu	 a	zasadzuje	 do	 úplne	 odlišných	 perspektív.	 V	cykle	

Interiéry	(1997	–	2000)	sa	zameriava	na	výber	interiérov	zo	známych	filmov	a	rozdeľuje	ich	

na	tri	časti.	Prvá	je	zameraná	na	americké	Psycho,	ktoré	predstavujú	filmy	Davida	Lyncha	

a	Stanleyho	Kubricka,	druhá	na	 japonského	režiséra	Yasujirō	Ozu	a	posledná	na	hororové	

snímky	 talianskeho	 režiséra	 Daria	 Argentiho.	 Pôvodným	 zámerom	 fotografky	 bolo	 prísť	

priamo	 na	 natáčanie	 a	zaznamenať	 lokácie	 tam,	 avšak	 nebolo	 jej	 to	 povolené.	

Heimerdingerová	 tak	 prebrala	 zábery	 priamo	 z	filmu	 a	zo	 slávnych	 interiérov	 týchto	

filmových	 scén	 dodatočne	 odretušovala	 hercov.	 Vďaka	 tomu	 dochádza	 ku	 konfrontácii	

s	novou	 estetikou	 scény,	 čo	 umožňuje	 lepšie	 vnímať	 priestor	 ako	 taký	 –	 kompozíciu,	

svietenie	a	zariadenie	interiéru.	

	

	 	

	 	
Obr.	12.,	13.,	14.,	15.	Isabella	Heimerdinger,	Interiors,	1997-2000	
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4.2	Herec	v	hlavnej	úlohe	
 
V	nasledujúcej	kapitole	sa	venujem	autorom,	ktorí	sa	nesústreďujú	len	na	scénu	ako	takú,	

ale	 zapájajú	 do	 príbehov	 aj	 ľudí.	 V	hlavnej	 úlohe	 ale	 vždy	 vystupuje	 samotný	 autor.	

Spojenie	 režisér,	 kameraman	 a	herec	 v	jednej	 osobe	 je	 u	týchto	 autorov	 viac	 než	

badateľné.	Každý	z	autorov	pristupuje	k	svojej	postave	jedinečne,	od	jednoduchších	až	po	

zložité	 zmeny	 svojej	 identity.	 Ide	 o	zmeny	 fyzické,	 ale	 tiež	 psychologické,	 fotograf	 pred	

objektívom	 vystupuje	 rovnako	 ako	 herec	 vo	 filme.	 U	niektorých	 vybraných	 autorov	 ma	

zaujala	 skutočnosť,	 že	na	vytvorení	projektov	boli	 schopní	pracovať	výlučne	osamote,	 iní	

potrebovali	byť	súčasťou	zložitejších	mizanscén	za	podpory	ďalších	hercov	alebo	modelov.	

Väčšina	 z	autorov	 potrebovala	 mať	 absolútnu	 kontrolu	 nad	 tým,	 čo	 sa	 deje	 pred	

objektívom.	 Boli	 si	 vedomí,	 že	 ak	 by	 sami	 netvorili	 súčasť	 fotografie,	 ich	 idea	 by	 nebola	

dostatočne	 spracovaná.	 U	ženských	 autoriek	 môžeme	 nachádzať	 zaujímavú	 podobnosť	

s	fotografiami	 z	obdobia	 piktorializmu	 a	taktiež	 fotosiek	 zo	 zlatej	 éry	 Hollywoodu	

konkrétne	 pri	 zobrazení	 ženských	 postáv.	 Každá	 z	nich	 vyžaruje	 istú	 formu	 pôvabu,	 čara	

a	príťažlivosti.	Akoby	postavy	nepochádzali	z	nášho	sveta.	

	

Mladá	fotografka	Juno	Calypso	(*1989),	pochádzajúca	z	Londýna,	skúma	tajomné	zákutia	

našej	 mysle	 a	jej	 tvorba	 je	 prirovnávaná	 k	tajomným	 thrillerom,	 hororom	 alebo	 sci-fi.	

„Horor	 je	 niečo,	 čo	 som	 vždy	milovala.	 Sila	 hororu	 preniesla	moju	 pozornosť	 z	vonkajšej	

hrôzy	na	 tú	vnútornú.“	 25	Pre	Calypso	psychologické	horory	predstavujú	hlavne	 filmy	ako	

The	Skin	I	Live	In	(Pedro	Almodóvar	–	2011),	2001:	Space	Odyssey	(Stanley	Kubrick	–	1968)	

a	 predovšetkým	 Fifth	 Element	 (Luc	 Besson	 –	 1997),	 na	 ktorom	 ju	 fascinovala	 hlavná	

postava	mimozemšťanky,	ktorú	stvárnila	herečka	Mila	Jovovich.	

Prostredníctvom	 využitia	 pastelových	 farieb	 a	 lacných	 dekorácií	 Calypso	 vytvára	 bizarný	

svet	pre	svoje	alter	ego	Joyce,	ktorej	postava	balansuje	na	hranici	komédie	a	melanchólie	

a	v	očiach	sa	jej	odráža	vyčerpanie	z	nereálnych	ideálov	o	ženskosti	a	kráse.	

„Nemám	 pocit,	 že	 by	 som	 odhaľovala	 svoje	 fyzické	 ja	 tým,	 že	 sa	 objavujem	 na	 svojich	

fotografiách.	 Používam	 svoje	 telo,	 ale	 to,	 na	 čo	 sa	 zameriavam,	 je	 emocionálna	 stránka.	

                                                   
25	Five	Uneasy	Pieces:	An	Interview	with	Juno	Calypso	[online].	2016	[cit.	2017-04-23].	Dostupné	na:	
https://www.junocalypso.com/text/	
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Páči	sa	mi	robiť	prácu,	kde	môžete	vidieť	objekt	zamrznutý	v	myšlienke,	môžete	počuť,	ako	

vo	vnútri	pomaly	umiera.“	26		
Obklopená	 rôznymi	 prostriedkami	 na	 skrášľovanie,	 krémovými	 tortami	 a	lacnými	

konzervami	 Joyce	 na	 nás	 zíza	 spoza	 pracovného	 stola	 alebo	 kúpeľne.	 Nie	 je	 to	 však	 vo	

forme	 pózovania,	 skôr	 akoby	 sa	 len	 fotoaparát	 	 ocitol	 v	jej	 zornom	 poli.	 Zaujímavý	 je	

prístup	 použitia	 masky,	 keď	 maska	 nemusí	 byť	 len	 symbolom	 skrášľovania,	 ale	 môže	

predstavovať	 charakter	postavy.	 Spojitosť	 s	vyššie	 zmieňovaným	 filmom	 The	 Skin	 I	live	 In	

asi	 nie	 je	 len	 čisto	 náhodná.	 Vo	 filme	 hlavná	 ženská	 postava	 nosí	 na	 začiatku	masku	 po	

tom,	čo	sa	podrobila	operácii	 zmeny	pohlavia.	Na	 inej	 fotografií	nám	vďaka	maske	môže	

postava	Joyce	evokovať	postavu	Hannibala	z	filmu	Silence	of	the	Lambs	(Mlčanie	jahniat	–	

J.Demme	–	1991).	Snaží	sa	nám	tým	autorka	niečo	povedať?		

V	jej	 najnovšej	 sérii	 s	názvom	 The	 Honeymoon	 (2015)	 postava	 Joyce	 ožíva	 čoraz	 viac.	

Špeciálne	vo	chvíľach,	keď	v	zrkadle	hľadí	sama	na	seba.	Pri	sledovaní	máme	pocit,	akoby	

bola	posadnutá	a	pred	zrkadlom	sa	postupne	mení	na	monštrum.	Calypso	si	každý	záber	

starostlivo	 pripravuje.	 Kvoli	 Honeymoon	 sérii	 cestovala	 do	 USA,	 aby	 v	tamojšom	 hoteli,	

ktorý	vybrala	ako	scénu	na	fotenie,	strávila	niekoľko	dní.		Autorka	okrem	fotografie	pracuje	

aj	s	videom,	kde	občas	môžeme	nahliadnuť	aj	do	zákulisia	prípravy	snímok.	

	

	

                                                   
26	Five	Uneasy	Pieces:	An	Interview	with	Juno	Calypso	[online].	2016	[cit.	2017-04-23].	Dostupné	na:	
https://www.junocalypso.com/text/	 
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Obr.	16.,	17.		Juno	Calypso,	The	Honeymoon,	2015 
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Obr.	18.,	19.		Juno	Calypso,	Joyce	II,	2015 
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Výrazne	 štylizované	 snímky	 nórskej	 fotografky	 menom	 Anja	 Niemi	 (*1976)	 zobrazujú	

znepokojivé	 príbehy	 plné	 silných	 emócií,	 častokrát	 konfliktné	 scény	 a	tragédie	 s	prvkami	

humoru,	 temna	 a	dezilúzie.	 Niemiová	 vždy	 pracuje	 sama.	 Ako	 fotografka,	 režisérka,	

štylistka	alebo	maskér.	Sama	si	rovnako	vyberá	lokality,	kde	bude	fotiť.	Na	fotografiách	sa	

objavuje	 vždy	 len	 autorka,	 občas	 vďaka	 postprodukcii	 dokonca	 niekoľkokrát.	 Niemi	 sa	

zamýšľa	 nad	 úlohou	 žien	 ako	 v	spoločnosti,	 tak	 aj	 vo	 filme.	 Fotografie	 ukazujú	 ženy	

v	rôznych	emocionálnych	stavoch,	ako	je	agónia,	pohodlie	alebo	vzájomný	konflikt.	Diváka	

núti	premýšľať	o	vzťahoch,	ktoré	máme	sami	so	sebou.	V	súbore	Do	Not	Disturb	(2012)	sa	

autorka	necháva	ubytovať	v	hoteloch,	aby	preskúmala,	čo	sa	deje	za	zatvorenými	dverami.	

S	kufrom	 plným	 parochní	 a	oblečenia	 sa	 následne	 transformuje	 do	 rôznych	 postáv	

a	fotografuje	 seba	 v	miestnostiach	jednotlivých	 apartmánov.	 Sme	 v	miestnosti,	 ktorá	 je	

určená	 len	 pre	 nás,	 kde	 sa	 môžeme	 schovať	 pred	 okolitým	 svetom,	 kde	 nás	 nikto	

nesleduje.	Máme	pocit,	že	život	jednotlivých	postáv	už	nemusí	trvať	dlho.	Možno	sú	to	ich	

posledné	momenty.	 Niemi	 rada	 pracuje	 s	postavami	 ako	 s	neživými	 bábkami,	 bez	 duše,	

ktoré	 prežívajú	 rôzne	 formy	 utrpenia	 a	drámy	 alebo	 nebezpečia,	 ktoré	 býva	 veľakrát	

v	rozpore	 s	krásou	 hlavnej	 postavy	 a	prostredia,	 v	ktorom	 sa	 dej	 odohráva.	 V	projekte	

Starlets	 (2013)	 Niemi	 odkazuje	 na	 staré	 filmy	 a	predovšetkým	 fotosky,	 ktoré	 ako	 vždy	

poníma	veľmi	tragickým	spôsobom.		

Fotografie	 v	projekte	 Darlene	 &	 Me	 (2015)	 autorka	 vytvorila	 na	 základe	 náhodného	

objavenia	 kufra	 z	 roku	 1959.	 Ten	 kedysi	 patril	 kozmetickej	 poradkyni	menom	Darlene	 a	

ostal	 prakticky	 nedotknutý.	 Niemiová	 tak	 na	 základe	 získaných	 informácií	 znovupretvára	

túto	osobu	a	v	prenajatom	dome	v	kalifornskej	púšti	rozpráva	zložitý	príbeh	plný	konfliktov	

medzi	 ňou	 a	 Darlene.	 Jej	 najnovšia	 séria	 The	 Woman	 Who	 Never	 Existed	 (2016)	 bola	

inšpirovaná	 talianskou	 herečkou	 Eleonorou	 Duseovou,	 ktorá	 začiatkom	 20.	 storočia	

pôsobila	 na	medzinárodnej	 divadelnej	 scéne.	 Duseová	 bola	 veľmi	 introvertná	 osobnosť.	

Častokrát	vyhlasovala,		že	keď	nehrá,	tak	neexistuje.	Niemiová	tak	rozpráva	príbeh	fiktívnej	

postavy,	 ktorá	existuje,	 len	 keď	 sa	na	ňu	díva	publikum,	 ale	 keď	 sa	nik	nepozerá,	 začína	

miznúť.		
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Obr.	20.	Anja	Niemi,	Darlene	&	Me,	2014	

Obr.	21.	Anja	Niemi,	The	Woman	Who	Never	Existed,	2016	
Obr.	22.	Anja	Niemi,	Short	Stories,	2016	

Obr.	23.	Anja	Niemi,	Starlets,	2013	
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„Ako	dieťa	som	bola	vždy	prilepená	k	televízii	a	filmy	som	milovala...“27	spomína	americká	

umelkyňa	Cindy	Sherman	(*1954),	ktorá	vo	svojej	knihe	The	Complete	Untitled	Film	Stills	

spomína	viaceré	diela	a	osobnosti	kinematografie,	ako	napr.	King	Kong	(1933)	od	Meriana	

C.	Coopera	a	Ernesta	B.	Schoedsacka,	Rear	Window	(1954)	od	Alfreda	Hitchcocka	a	rôzne	

druhy	 strašidelných	 filmov.	 Sherman	 sa	 vždy	 rada	 transformovala	 do	 rôznych	 postáv	

z	filmov	 alebo	 len	 experimentovala	 s	mejkapom	 a	oblečením.	 „Pred	 fotoaparátom	 som	

vystupovala	 ako	 herečka,	 herec	 alebo	 režisér	 –	 generické	 postavy	 z	hollywoodskych	

vražedných	thrillerov.	Bolo	to	ako	navrhovanie	storyboardu	pre	film.“28		
Vo	svojom	najslávnejšom	súbore	Untitled	Film	Stills	(1977	–	80)	na	čiernobielych	snímkach	

autorka	vystupuje	v	podobe	herečiek	filmov	40.,	50.,	a	60.	rokov.	Zmazáva		hranice	medzi	

filmovým	hraním	a	fotografickým	pózovaním.	Jej	postavy	sú	silne	inšpirované	európskymi	

herečkami	 a	ich	 filmovými	 postavami	 ako	 Brigitte	 Bardot,	 Jeanne	Moreau	 alebo	 Sophia	

Loren.	„Páčil	sa	mi	vzhľad	filmov	od	Hitchcocka,	Antonioniho	a	neorealistov.	Nechcela	som,	

aby	 fotografie	 ukazovali	 prílišné	 emócie.	 Na	filmových	 fotografiách	 herci	 vyzerajú	

roztomilo,	 roztopašne,	 vyzývavo,	 rozrušene,	 vystrašene	 atď.,	 mňa	 ale	 zaujalo,	 keď	 boli	

skoro	bez	výrazu,	čo	bolo	vzácne	vidieť.	Vo	fotoskách	je	veľa	prehrávania,	pretože	sa	snažia	

predať	film.	Film	nie	je	nevyhnutne	vtipný	alebo	šťastný,	ale	v	publikovaných	fotografiách,	

ak	 vidíme	 postavu,	 tak	 sa	 usmieva.	 Na	 európskych	 fotoskách	 sa	 mi	 zdali	 ženy	 viac	

neutrálne,	 možno	 aj	 preto	 bolo	 ťažšie	 pochopiť	 filmy	 v	ktorých	 hrali.	 Prišlo	 mi	 to	 viac	

mysteriózne.“	29	
Skúmanie	 toho,	 ako	 film	 vplýva	 na	 ženskú	 identitu	 a	celkovo	 identitu	 človeka,	 je	 veľmi	

badateľné	 predovšetkým	 v	jej	 ranej	 tvorbe.	 Fotografie	 sú	 sprevádzané	 nostalgiou	

a	neustálou	 prítomnosťou	 umelkyne,	 ktorá	 seba	 oblieka	 do	 rôznych	 úloh	 a	transformuje	

svoju	 identitu	 ako	 chameleón.	 Ku	každej	 fotografii	 je	možné	 detailne	 skonštruovať	 väčší	

filmový	príbeh.		

Pri	posledných	záberoch	Untitled	Film	Still	 	Shermanová	začala	mať	pocit,	 že	už	nič	nové	

neprinesie,	že	sa	začína	opakovať.	Preto	súbor	ukončila	a	začala	experimentovať	s	farbou.		

                                                   
27 SHERMAN,	Cindy.	Cindy	Sherman:	The	Complete	Untitled	Film	Stills.	01	edition.	New	York:	The	Museum	of	Modern	Art,	
2003,	s.	4.	ISBN	0870705075.	
28 	SHERMAN,	Cindy.	Cindy	Sherman:	The	Complete	Untitled	Film	Stills.	01	edition.	New	York:	The	Museum	of	Modern	Art,	
2003,	s.	6.	ISBN	0870705075.			
29 SHERMAN,	Cindy.	Cindy	Sherman:	The	Complete	Untitled	Film	Stills.	01	edition.	New	York:	The	Museum	of	Modern	Art,	
2003,	s.	8.	ISBN	0870705075.	
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V	jej	ďalšom	súbore	Rear	Screen	Projections	(1980)	sa	fotografka	na	snímkach	opäť	stavia	

do	roly	herečky.	Ale	namiesto	reálnych	kulís	prostredníctvom	projektoru	premieta	za	seba	

scény	z	interiéru	alebo	exteriéru.	Stredobodom	záujmu	sa	stáva	každodenná	postava	ženy,	

ktorá	 predstavuje	 spojitosť	 s	istými	 sociálnymi	 a	kultúrnymi	 referenciami.	 Súborom	 Fairy	

Tales	(1985)	a	Disasters	(1986	–	1989)	sa	začala	ďalšia	fáza	jej	vývoja.	Už	nešlo	len	o	nejaké	

odkazy.	 V	týchto	 fotografiách	 je	 inšpirácia	 filmom	 už	 neskrývane	 viditeľná.	 Shermanová	

opustila	 ženské	archetypy	a	 svoju	 inšpiráciu	hororom	definitívne	pretavila	aj	do	záberov,	

ktoré	majú	priam	zlovestnú	atmosféru.	Fotografie	vyvolávajú	pocit,	ako	keby	bol	divák	pod	

vplyvom	drog	 	 alebo	démonických	 síl.	 Pripravujú	nás	na	niečo,	na	 čo	 sa	nechceme	 tešiť.	

Môže	to	byť	násilie	alebo	dokonca	smrť.	

	 	
	

	
Obr.	24.	Cindy	Sherman,	Untitled	Film	Stills,	1977-80	

Obr.	25.	Cindy	Sherman,	Disasters,	1986-1989	
Obr.	26.	Cindy	Sherman,	Fairy	Tales,	1985	
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Yinka	Shonibare	(*1962),	rodák	z	Nigérie	žijúci	v	Londýne,	pracuje	v	celej	škále	umeleckých	

médií	od	maľby,	sochárstva	až	po	film	a	fotografiu.	 Jeho	práce	sa	zaoberajú	náročnosťou	

definovania	 kultúrnej	 identity	 a	histórie.	 Veľký	 vplyv	 na	 jeho	 tvorbu	 má	 kolonializmus	

a	vizuálne	tradície	s	ním	spojené.	 Jeho	fotografické	projekty	tiež	napodobňujú	historicko-

umelecké	 tradície	 nečakaným	 spôsobom.	 Na	sériu	 Diary	 of	 a	Victorian	 Dandy	 (1998)	 je	

možné	 nazerať	 objektívom	 filmovej	 historickej	 drámy.	 Autor	 tu	 prezentuje	 postavu	

šviháka,	ktorého	hrá	sám	Shonibare.	Je	ako	outsider,	čierny	umelec	v	britskej	viktoriánskej	

ére.	 Autor	 nám	 ukazuje	 jeden	 deň	 v	živote	 tohto	 fiktívneho	 muža.	 Od	 jeho	 neskorého	

ranného	 prebudenia	 cez	 poludňajší	 biznis	 a	spoločenské	 aktivity	 až	 po	 dekadentné	

sexuálne	dobrodružstvo.	Shonibare	taktiež	zdôrazňuje	prevahu	čierneho	muža	nad	svojimi	

bielymi	 protivníkmi	 a	zavádza	 harmonickú	 súhru	 medzi	 dolnou	 a	hornou	 spoločenskou	

triedou.	 Postavy	 na	 jednotlivých	 záberoch	 zastali	 v	čase,	 pohybe	 a	výraze	 tvárí.	 Súvislosť	

s	‘tableaux	vivant‘	 je	veľmi	výrazná.	Postavy	na	záberoch	majú	častokrát	prehnané	gestá,	

miestami	 s	erotickým	 podtónom.	 Kompozícia	 všetkých	 záberov	 je	 navrhnutá	 tak,	 aby	 sa	

celá	 pozornosť	 sústredila	 na	hlavnú	postavu,	 ktorou	 je	 sám	autor.	 Jeho	 výraz	 je	 však	 na	

všetkých	záberoch	viac-menej	neutrálny.	

	
Obr.	27.	Yinka	Shonibare,	Diary	of	a	Victorian	Dandy,	1998	
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Wang	 Qingsong	 (*1966)	 	 je	 jednou	 z	najvýznamneších	 osobností	 súčasnej	 čínskej	

fotografie.	 Pôvodne	 pôsobil	 ako	 maliar,	 neskôr	 sa	 však	 začal	 venovať	 už	 len	 výlučne	

fotografii.	Tematicky	čerpá	zo	svojich	skúseností	o	čínskej	spoločnosti	od	roku	1980,	keď	sa	

všetko	zdá	byť	 rýchle	a	pritom	neisté.	 Jeho	nadrozmerné	 fotografie	si	vyžadujú	obrovské	

prípravy.	Na	vytváranie	zložitých	mizanscén	si	častokrát	najíma	desiatky	až	stovky	hercov.	

Autor	 rád	 sám	 seba	dosadzuje	 ako	hlavnú	postavu,	 veľakrát	 sa	 v	obrovských	priestoroch	

dokonca	 nachádza	 sám	 ako	 čínsky	 literát,	 učiteľ	 alebo	 knihovník.	 Ak	 jeho	 tvorbu	

porovnáme	s	predchádzajúcim	fotografom	Yinkom	Shonibarem,	zistíme,	že	jeho	prístup	sa	

v	niečom	 líši.	On	 sám	 je	 síce	 centrom	 takmer	 každého	obrazu,	 avšak	 zvyšným	 ľuďom	na	

snímkach	chýba	akýkoľvek	umelecký	alebo	herecký	prejav.	Fotografia	Follow	You	(2013)	je	

jedným	zo	zaujímavých	prístupov	autora.	Tableaux	vivant	(živý	obraz)	je	pre	neho	skupinka	

vyčerpaných	 študentov,	 ktorí	 odpadli	 nad	 svojimi	 učebnými	 doskami.	 Sú	 len	 akýmsi	

dotvorením	celkovej	 scény	–	kulisou	–	a	jediný,	 kto	 je	na	 fotografii	duchom	prítomný,	 je	

sám	 autor.	 Qingsong	 prostredníctvom	 svojich	 gigantických	 farebných	 obrazov	 pretkáva	

západnú	a	čínsku	obrazovú	 tradíciu.	Zábery	humoru,	 tradície	a	kritiky	čínskej	 spoločnosti,	

kde	 skupina	 je	 dôležitejšia	 než	 jednotlivec.	 “Another	 Battle”	 Series	 (2001)	 je	 ovplyvnená	

obrazmi	 patriotizmu	 a	 hrdinstva,	 ktoré	 sú	 zvelebované	 v	 starých	 filmoch,	 ktoré	 som	 v	

detstve	 sledoval	 a	 ktoré	 hovoria	 o	 bezpečnej	 vlasti.	 Hrdinovia	 položili	 svoje	 životy	 za	

oslobodenie	 novej	 Číny	 vo	 filmoch	Nášľapná	mína,	 Partizánska	 vojna,	 Tri	 oslobodzovacie	

vojny	atď.		Doteraz	tento	sen	nebol	zrealizovaný.	V	súčasnej	dobe	hospodárska	prestavba	je	

ako	 vojna,	 ktorá	 postupuje	 rýchlo	 a	intenzívne.	 V	tejto	 vojne	 musíme	 čeliť	 rozporom	

vyplývajúcim	 z	čínskej	 starobylej	 civilizácie	 a	modernej	 západnej	 civilizácie.	 Tieto	 rozpory	

nazývam	 “Another	 Battle”	 (ďalší	 boj).	 V	tomto	 boji	 “za	 ochranu	 našej	 krajiny”	 bez	 ohňa	

a	výstelov	 som	 vykreslil	 seba	 ako	 porazeného	 veliteľa.	 Zdá	 sa,	 že	 v	tejto	 bitke	 neexistuje	

žiadny	víťaz.“	30	

	
	
	
	

                                                   
30	Another	Battle	Series	[online].	[cit.	2017-04-23].	Dostupné	na:	
http://www.wangqingsong.com/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=13		
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Obr.	28.	Wang	QingSong,	Another	Battle	Series,	2001 
Obr.	29.	Wang	QingSong,	Follow	You,	2013	–	detail	
Obr.	30.	Wang	QingSong,	Follow	You,	2013	–	celok	
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4.3	Fotograf	ako	režisér	
	
„Film	 je	 ľahké	 umenie	 a	 nachádza	 sa	 v	 neustálom	 nebezpečenstve,	 že	 sa	 stane	 obeťou	

svojej	 ľahkosti.	Film	 je	príliš	zrozumiteľný,	vďaka	čomu	je	ťažké	ho	analyzovať.	Film	 je	tak	

ťažké	vysvetliť,	pretože	je	tak	ľahké	ho	pochopiť.“	31	-	Christian	Metz		

	
V	nasledujúcich	 kapitolách	 som	 rozdelila	 autorov	 tematicky	 v	súvislosti	 s	fotografickými	

a	filmovými	žánrami.	Vybraní	 fotografi	chcú	mať	absolútnu	kontrolu	nad	tým,	čo	sa	deje.	

Fotografické	 snímky	 a	ich	 produkcie	 sú	 finančne	 veľmi	 náročné	 a	detailne	 prepracované.	

Už	to	nie	je	len	scéna	alebo	sám	autor,	kto	má	byť	ústredným	prvkom	fotografie.	Súčasťou	

tvorby	 ich	 projektov	 je	 väčšinou	 celý	 štáb	 ľudí	 od	 osvetľovačov,	 modelov,	 hercov,	

kameramanov	až	po	producentov	a	asistentov.	Rozdiel	medzi	reálnym	filmovým	natáčaním	

a	ich	fotením	poznať	len	vo	výsledku.		

	

4.3.1	Vplyv	dokumentu	a	reportáže	
	

Inscenovaná	fotografia	dokáže	veľmi	jednoducho	na	seba	preberať	úplne	iné	podoby.	To,	

čo	sa	nám	 javí	ako	verne	zachytená	 realita,	 ktorá	nebola	nijakým	spôsobom	ovplyvnená,	

môže	byť	klam.	Nasledujúci	fotografi	vo	svojej	tvorbe	ubrali	z	akejkoľvek	výraznej	štylizácie	

a	pohybujú	 sa	 na	 tenkej	 hranici	 inscenovania	 a	dokumentu.	 Nejde	 o	autentické	 osobné	

alebo	sociálne	dokumenty.	Autori	na	forme	dokumentu	síce	stavajú,	ale	primárne	im	nejde	

o	to,	čo	sa	reálne	stalo,	ale	skôr	o	to,	čo	sa	mohlo	stať.	Nezaujíma	ich	realita,	ale	skôr	fikcia.	

Výnimkou	 v	tejto	 kapitole	 je	Mirko	Martin,	 ktorý	 kombinuje	 skutočné	 reportážne	 scény	

z	bežného	 života	 s	tými,	 ktoré	 boli	 umelo	 vytvorené	 pre	 film.	 Vo	 výsledku	 mu	 ide	

o	zneistenie	 diváka	 a	mystifikáciu.	 Ako	 diváci	 si	 preto	 kladieme	 otázky.	 Sledujeme	

spontánne	 momenty?	 Je	 to	 realita	 alebo	 fikcia?	 Všetky	 odpovede	 sú	 pravdepodobné,	

filmová	 scéna	môže	 byť	 nenápadná	 ako	 pouličný	 fotograf.	 Je	 zaujímavé	 ako	 nasledovní	

autori	 vo	 svojej	 tvorbe	 uplatňujú	 tableaux	 vivant,	 ktorý	 je	 umelou	 štruktúrou,	 často	 na	

hranici	naturalizmu.	Kondenzuje	jednotlivé	veci	a	momenty	do	pevného	obrazu.	Autori	sa	s	

nami	hrajú	na	mačku	a	myš.	Divák	sa	ocitá	v	detektívke.	Najskôr	konzumuje	fotografiu	ako	

                                                   
31 MONACO,	James.	Jak	číst	film:	Svět	filmu,	médií	a	multimédií.	35.	v	edici	Albatros	Plus.	Praha:	Albatros,	2006,	s.	157.	
ISBN	80-00-01410-6.	



UTB	ve	Zlíně,	Fakulta	multimediálních	komunikací	|		42	

 

celok	a	potom	kúsok	po	kúsku	prechádza	pohľadom	po	obraze	a	odkrýva	jednotlivé	vzťahy	

a	záhady.		

	

„Žiadny	 obraz	 dnes	 nemôže	 existovať	 bez	 toho,	 aby	 obsahoval	 stopu	 filmu,	 aspoň	 nie	

fotografia.“	32		–	Jeff	Wall		

Čo	je	najfascinujúcejšie	na	záberoch	kanadského	fotografa	Jeffa	Walla	(*1946),	je	fakt,	na	

akej	 tenkej	 hranici	 sa	 jeho	 snímky	 pohybujú.	 Každý	 záber	 predstavuje	 dlhú	 prípravu,	

niekoľko	týždňov,	niekedy	aj	mesiacov,	pričom	fotografiu	mení	dovtedy,	kým	nie	je	z	jeho	

pohľadu	dokonalá.	Pokiaľ	nie	 je	známe	pozadie	vzniku	snímok,	nie	 je	možné	si	uvedomiť	

premyslenosť	ich	inscenovania.		

„Prídem	 do	 situácie	 a	často	 tam	 strávim	 nejaký	 čas	 a	počas	 toho,	 ako	 tam	 trávim	 čas,	

naučím	 sa	 veľa	 o	prostredí.	 Každá	 situácia	 je	 natoľko	 špecifická	 a	okolnosti	 sú	 natoľko	

komplikované,	že	ich	nemožno	vysvetliť.“	33		
Filmová	 estetika	 Wallových	 fotografií	 je	 veľmi	 naturálna,	 čo	 sa	 týka	 prezentácie.	 Skôr	

pripomína	 fotosky	 z	nízkorozpočtových	filmov.	 Wallove	 fotografie	 pôsobia	 spontánne,	

priam	 až	 reportážne	 a	 sú	 vytvárané	 a	navrhnuté	 tak,	 aby	 sa	 javili	 reálnejšie,	 než	

v	skutočnosti	sú.		

Princíp	 opakovania	 je	 veľmi	 dôležitým	 prvkom	 pri	 procese	 vzniku	 Wallových	 fotografií.	

Autor	 priznáva,	 že	 v	tomto	 smere	 je	 jeho	 prístup	 veľmi	 podobný	 prístupu	 niektorých	

filmárov,	ktorí	nechajú	ľudí,	či	už	hercov,	alebo	modelov,	pred	objektívom	opakovať	tú	istú	

scénu,	 dokým	 sa	 to	 pre	 nich	 nestane	 prirodzené.	 Vo	 veľa	 prípadoch	 ľudia	 na	 jeho	

fotografiách	hrajú	samých	seba,	či	už	sú	to	ľudia	stojaci	pred	klubom,	muž	ležiaci	v	kuchyni	

svojho	bytu	alebo	bezdomovkyňa	stojaca	na	ulici.	Bez	akýchkoľvek	informácií	by	sme	ako	

diváci	mali	 pocit,	 že	 ide	 	 o	reportáž.	 Výsledkom	 iných	 obrazov	 je	 napr.	 fotografia	 herca	

nafotená	v	štúdiu,	ktorá	bola	následne	v	postprodukcii	dosadená	do	reálneho	prostredia.	

Na	 zábere	 The	 Giant	 (1994)	 možno	 vidieť	 ústrednú	 postavu	 nahej	 starej	 ženy,	 ktorá	 je	

rozmerom	 päťkrát	 vyššia	 ako	 ostatní	 ľudia	 v	priestore,	 ktorí	 si	 jej	 prítomnosť	 vôbec	

nevšímajú.	 Wall	 vždy	 poskytne	 hercovi	 nejaký	 základný	 scenár	 a	informácie	 k	danej	

                                                   
32	BALTZ,	Lewis.	Cinema	and	the	Intuition	of	Nothing:	Lewis	Baltz:	Common	Objects	–	Hitchcock,	Antonioni,	Godard,	at	Le	
Bal,	Paris,	2014	[online].	Steidl/	Le	Bal,	2014	[cit.	2017-04-23].	Dostupné	na:	http://davidcampany.com/lewis-baltz-and-
the-intuition-of-nothing/	
33	PECK,	Aaron.	FOAM.	Jeff	Wall:	Unpredictable	Pictures	[online].	2011,	(#26)	[cit.	2017-04-23].	Dostupné	na:	
https://issuu.com/foam-magazine/docs/issuu_fm_26_happy	
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snímke.	Následne	 zaznamená	niekoľko	expozícií,	 aby	 ich	mohol	 v	postprodukcii	 spojiť	 do	

výsledného	obrazu.			

Wallove	 fotografie	 je	 možné	 v	 mnohých	 ohľadoch	 nazvať	 filmovými.	 Wallova	 práca	 je	

filmová	 skôr	 v	spôsobe	 prístupu	 k	tvorbe	 a		 vystavaním	 výsledných	 obrazov	 než	

prepožičiavaním	si	klasických	filmových	obrazov.	V	minulosti	to	boli	veľkoformátové	fólie,	

ktoré	boli	podsvietené	tzv.	light	boxes	a	prispeli	k	filmovému	efektu.		

  

 
 

 
Obr.	31.	Jeff	Wall,	Monologue,	2013 
Obr.	32.	Jeff	Wall,	The	Giant,	1994 

Obr.	33.	Jeff	Wall,	An	Eviction,	1988/2004 
Obr.	34.	Jeff	Wall,	In	Front	of	a	Nightclub,	2006 
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Štylizáciou	typickou	pre	film	zachytáva	scény	z	každodenného	života	Severoírčanka	Hannah	

Starkey	 (*1971).	 Typickým	 znakom	pre	 ňu	 je	 skúmanie	 fyzického	 a	psychického	 spojenia	

jednotlivca	 a	jeho	 každodenného	 mestského	 okolia.	 Zachytáva	 osobné	 momenty	 vo	

verejných	 priestranstvách.	 Jej	 fotografie	 sú	 plné	 odkazov	 a	vizuálnych	 hádaniek.	 Autorka	

na	 fotenie	 najíma	 herečky	 rovnako	 ako	 anonymné	 ženy.	 Jej	 architektonické	 kulisy	

s	akcentom	na	farbu	a	obraznosť	vyvolávajú	hlbší	osobný	výklad.		

Starkey	priznáva,	že	už	od	detstva	bola	ovplyvnená	filmami,	ako	napr.	All	About	Eve	(Všetko	

o	Eve	 –	 1950),	 The	 Big	 Sleep	 (Hlboký	 spánok	 –	 1946)	 alebo	 E.T.	 (1982).	 Vždy	 milovala	

americkú	 estetiku,	 ktorú	 vnímala	 prostredníctvom	 filmu	 a	televízie.	 „Pre	 neameričana	 je	

Amerika	 skôr	 idea	 ako	miesto.	Myslím	 si,	 že	 to	 je	 dôvod,	 prečo	mám	 rada	 filmy	 Todda	

Haynesa,	 pretože	 vidno,	 že	 venuje	 veľa	 pozornosti	 kulisám	 rovnako,	 ako	 tomu	bolo	 v	50.	

rokoch.	Taktiež	sa	mi	páči	spôsob,	akým	získava	psychologické	detaily	zo	stálych	objektov.	

Často	získate	o	miestnosti	emocionálny	pocit	ešte	predtým,	než	doň	vojde	osoba.	A	to	je	to,	

čo	ma	ovplyvnilo,“	opisuje	Starkey.“	34		
Podľa	Starkey	je	výzva	vybudovať	obraz	tak,	aby	viedol	k	pohybu.	Je		to	prirodzený	spôsob,	

ako	premýšľa	o	príbehu.	Musí	ísť	o	všetko	alebo	o	nič		zároveň.	Ide	o	prchavý	okamih,	ale	

je	 to	 scéna,	 ktorá	 vyzerá,	 že	 dej	 pokračuje.	 Starkey	 sa	 snaží	 dostať	 rovnováhu	 týchto	

rozporov	do	jedného	obrazu,	ktorý	evokuje	isté	filmové	referencie.35	

„Fotografia	je	pre	mňa	najviac	expresívne	médium,	pretože	je	taká	prístupná.	Vytvorili	sme	

akúsi	vizuálnu	gramotnosť,	aby	bolo	možné	okamžite	komunikovať	s	niekým	v	tom	 jazyku	

bez	ohľadu	na	to,	ako	podvedomie	naozaj	funguje.	Jediný	obraz	dokáže	mať	veľkú	silu.	Čo	

ma	na	fotografii	zaujíma,	je		to,	ako	ju	rozlúštiť	a	čo	k	nej	prinášame	osobné	a	kultúrne.“36	
	

                                                   
34	BLAZWICK,	Iwona,	EDITED	BY	LIZ	JOBEY	a	EDITED	BY	ISABELLA	KULLMANN.	Hannah	Starkey:	Photographs	1997-2007.	
Göttingen:	Steidl,	2007,	s.	4.	ISBN	3865213731.	
35	Hannah	Starkey:	In	Conversation	[online].	[cit.	2017-04-23].	Dostupné	na:	
http://www.telegraph.co.uk/culture/photography/8283609/Hannah-Starkey-In-Conversation.html	
36	BLAZWICK,	Iwona,	EDITED	BY	LIZ	JOBEY	a	EDITED	BY	ISABELLA	KULLMANN.	Hannah	Starkey:	Photographs	1997-2007.	
Göttingen:	Steidl,	2007,	s.	7.	ISBN	3865213731.	
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Obr.	35.	Hannah	Starkey,	Untitled,	1997 
Obr.	36.	Hannah	Starkey,	Untitled,	1998 
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„Mám	 pocit,	 že	 pre	 ľudí	 je	 fascinujúca	 záhada,	 náznak	 príbehu.	 Ak	 by	 sme	 zašli	 ďalej,	

neviem,	či	by	mali	záujem.	Počas	môjho	štúdia	na	umeleckej	škole	som	sa	veľmi	zaujímal	

o	film.	 Zaujímal	 som	 sa	 ako	 o	estetickú,	 tak	 o	emocionálnu	 úroveň,“37	 	 tvrdí	 americký	

fotograf	Philip-Lorca	diCorcia	(*1951),	ktorý	rád	kombinuje	dokumentárnu	a	inscenovanú	

fotografiu.		

Okrem	 svojich	 osobných	 projektov	 Lorca	 dlhé	 roky	 pôsobil	 aj	 v	módnej	 fotografii.	 Svoju	

tvorbu	 identifikuje	 s	viacerými	 filmovými	 režisérmi,	 ako	 napr.	 so	 Jeanom	 Renoirom,	

Francoisom	 Truffautom,	 Frinzom	 Langom	 alebo	 Alfredom	 Hitchcockom.	 Fotografia	 jeho	

brata	 s	názvom	Mario	 (1978)	 bola	 jednou	 z	prvých,	 na	 ktorú	 diCorcia	 preniesol	 svoju	

schopnosť	prípravy	a	vytvorenia	pôsobivej	atmosféry	na	diváka,	čo	sám	autor	nazýva	ako	

"dramatizujúce	prvky".		

V	roku	 1990	 prišiel	 so	 svojím	 prvým	 uceleným	 súborom	 s	názvom	 Hustlers	 alebo	

Hollywood,	 keď	 niekoľkokrát	 cestoval	 do	 Los	 Angeles,	 aby	 fotografoval	 miestnych	

narkomanov,	prostitútky	a	tulákov	v	oblasti	Santa	Monica	Boulevard.	Namiesto	toho,	aby	

im	platil	za	sex,	diCorcia	im	zaplatil	za	to,	aby	mu	pózovali	na	fotografiách.	Nezobrazuje	ich	

ako	 podvodníkov,	 nedodáva	 snímkam	 žiadnu	 surovosť	 drsnej	 reality,	 práve	 naopak,	

z	fotografií	 vyžaruje	 určitá	 melanchólia	 a	smútok	 na	 pozadí	 romantických	 neónových	

svetiel	mesta.	 diCorcia	 ich	 prezentuje	 ako	 hlavné	 postavy	 vo	 filme	 alebo	 ako	 nádejných	

hercov,	ktorí	sa	práve	ocitli	v	Hollywoode.	Na	každej	fotografii	autor	uvádza	vek	modelov,	

odkiaľ	 pochádzajú	 a	koľko	 im	 zaplatil	 za	 pózovanie.	 diCorcia	 používa	 svetlo,	 ktoré	 je	

častokrát	 nazývané	 "filmové".	 Obraz	 je	 vytvorený	 počas	 súmraku	 pomocou	 bodového	

externého	svetelného	zdroja.	Súmrak	určuje	akúsi	hranicu	medzi	bezpečím	denného	svetla	

a	potenciálnej	 hrozby	 noci.	 Idea	 jeho	 ďalšieho	 súboru	 s	nazvom	 Heads	 [2001]	 spočíva	

v	tom,	 že	 ľudia	 nevedia,	 že	 sú	 fotografovaní.	 diCorcia	 na	 newyorskom	 Times	 Square	

nainštaloval	 sériu	 	 zábleskových	 svetiel	 a	vždy,	 keď	 osoba	 vstúpila	 do	 danej	 oblasti,	

diCorcia	aktivoval	blesk	a	za	pomoci	objetívu	 s	dlhou	ohniskovou	vzdialenosťou	vyhotovil	

portrét.	 Napriek	 tomu,	 že	 išlo	 o	 čisto	náhodné	 reportážne	 snimky,	 diCorcia	 nimi	 zmazal	

hranicu	 medzi	 náhodným	 momentom	 a	inscenáciou.	 Výrazy	 ľudí	 a	emócie	 sa	 menia	 na	

každej	 snimke.	 „Aj	 keď	 kontext	 snímok	 je	 pripravený,	 výsledky	 zachytávajú	 intímny	

                                                   
37	Pictures	of	the	End	of	the	American	Dream	Philip-Lorca	diCorcia	in	the	Schirn	Kunsthalle	[online].	[cit.	2017-04-23].	
Dostupné	na:	http://db-artmag.com/en/76/feature/pictures-of-the-end-of-the-american-dream-philip-lorca-dicorcia-/	
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naturalizmus	 vybraných	 tvárí,	 vynárajucich	 sa	 zo	 zhonu	 newyorských	 ulíc,	 ale	 krik	 z	New	

York	Times	je	umlčaný	temnotou,	ktorú	tesne	obkolesuje	filmové	osvetlenie.“38	
	

	 	
	

	
Obr.	37.	Philip-Lorca	diCorcia,	Heads,	2001	

Obr.	38.	Philip-Lorca	diCorcia,	W	Magazine,	1997-2008 
Obr.	39.	Philip-Lorca	diCorcia,	Hustlers,	1990 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

                                                   
38	O'HAGAN,	Sean.	Rent	boys	and	pole	dancers	–	the	photographs	of	Philip-Lorca	diCorcia	[online].	2014	[cit.	2017-04-23].	
Dostupné	na:	https://www.theguardian.com/artanddesign/2014/feb/14/rent-boys-pole-dancers-philip-lorca-dicorcia-
photographs	
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Fotograf	 a	filmár,	 pochádzajúci	 z	Nemecka,	Mirko	Martin	 (*1976)	 zaujímavým	spôsobom	

kombinuje	 dokument	 a	inscenovanú	 fotografiu.	 Jeho	 najrozsiahlejší	 fotografický	 projekt	

s	názvom	L.	A.	Crash	(2006	–	2011)	obsahuje	až	70	fotografií,	ktoré	vznikli	po	tom,	čo	žil	

rok	a	pol	v	Kalifornii,	kde	študoval	film	a	video.	Počas	návštevy	Los	Angeles	trávil	veľa	času	

v	centre,	 pretože	 bol	 zvedavý,	 ako	 sa	 fikcie	 vytvorené	 filmovým	 priemyslom	 miesia	

s	každodenným	mestským	 životom.	Martin	 tvrdí,	 že	 keď	 sa	ocitnete	 v	meste,	máte	pocit	

silného	déjà	vu,	že	ste	podobnú	scénu	a	lokalitu	už	predtým	videli	vo	filme.39		

„Podobne	ako	filmovému	režisérovi	išlo	mi	o	to,	aby	som	zobral	niečo,	čo	je	fikcia,	a	ukázal	

to	ako	realitu,“	40		tvrdí	autor.	

Martin	 sa	 vydával	 do	 ulíc	 a	dokumentoval	 reálne	 udalosti	 ako	 	filmové	 scény,	 ktoré	 sa	

natáčajú	v	meste.	Aby	bol	nenápadný,	používal	objektív	s	dlhou	ohniskovou	vzdialenosťou	

a	stával	 sa	 neviditeľným	 ako	 paparazzi.	 Neskôr	 sa	 náhodne	 vydával	 do	 ulíc,	 aby	

dokumentoval	reálne	situácie	v	meste.	

Martin	 dokumentuje	 Hollywood	 prostredníctvom	 dokumentárnej	 estetiky.	 Na	 každej	

fotografii	 sa	odohráva	dráma,	pričom	je	 ťažké	rozoznať,	ktoré	udalosti	 sa	 reálne	odohrali	

a	ktoré	 sú	 súčasťou	 filmového	 natáčania.	 Muž	 v	plameňoch,	 policajti,	 ktorí	 zatýkajú	

kriminálnika	 alebo	 automobilová	 havária.	 Autor	 neposkytuje	 žiadne	 indície.	 Efekt	

rozpoznávania	pôsobí	ako	spúšťač	našej	pozornosti,	nakoľko	sa	zábery	okamžite	asociujú	

s	filmovými	obrazmi,	ktoré	poznáme	z	kinematografie.	V	tomto	prípade	je	možné	tvrdiť,	že	

sa	doslova	ocitáme	v	epicentre	akčného	filmu. 

                                                   
39	JAEGER,	Anne-Celine.	FOAM.	L.A.	Crash	[online].	Talent	Issue	2011(#28)	[cit.	2017-04-23].	Dostupné	na:	
https://issuu.com/foam-magazine/docs/issue_28_talent_new	
40	SCHILLER,	JAKOB.	A	Trip	Down	LA’s	Fine	Line	Between	Fantasy	and	Reality	[online].	2015	[cit.	2017-04-23].	Dostupné	
na:	https://www.wired.com/2015/07/mirko-martin-la-crash/		
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Obr.	40.	Mirko	Martin,	L.A.	Crash,	2006-2011	
Obr.	41.	Mirko	Martin,	L.A.	Crash,	2006-2011 
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Gail	 Albert	 Halaban	 (*1970),	 rodená	 Newyorčanka,	 žije	 a	pracuje	 v	New	 Yorku.	 Začala	

fotografovať	už	v	detstve,	avšak	inšpirácia	pre	jej	dlhoročný	projekt	Out	My	Window	(2009	

–	 2012)	 prišla	 až	 po	 tom,	 čo	 kvôli	 narodenému	dieťaťu	 dlhé	 dni	 a	noci	 trávila	 výhľadom	

z	okna	 svojho	 newyorského	 apartmánu.	 Pozorovala	 susedov,	 ako	 žijú	 svoj	 každodenný	

život.	Zrazu	si	uvedomila	potenciál	toho,	ako	tieto	udalosti	dokáže	preniesť	na	fotografie.	

Postupne	 začala	 kontaktovať	 ľudí	 vo	 svojom	okolí	 a	žiadala	 ich,	 či	 je	možné	 navštíviť	 ich	

doma,	aby	jej	ukázali,	čo	oni	vidia	zo	svojich	príbytkov.	Halaban	postupne	prostredníctvom	

fotografie	začala	vytvárať	aj	sociálne	väzby	medzi	ľuďmi,	ktorí	sa	predtým	možno	videli,	ale	

v	živote	sa	spolu	nerozprávali.	Autorka	sa	vždy	pred	fotením	stretne	s	ľuďmi,	ktorých	chce	

fotiť,	 a	 s	 obyvateľmi	 bytov,	 u	ktorých	 plánuje	 fotiť	 ich	 výhľad	 z	okna.	 Napriek	 tomu,	 že	

fotografuje	scény,	ktoré	sa	istým	spôsobom	inšpirujú	reálnymi	životmi	obyvateľov,	všetky	

fotenia	 sú	 do	 detailu	 premyslené	 a	inscenované.	 Halaban	 s	ľuďmi	 komunikuje	

prostredníctvom	 vysielačiek	 alebo	 internetu,	 pričom	 veľakrát	 ide	 nielen	 o	jeden	 byt,	 ale	

dokonca	o	sériu	bytov	a	ich	obyvateľov.	Každého	osobitne	koordinuje	a	divák	má	pocit,	že	

sa	ocitol	v	reálnej	scéne,	kde	potajomky	špehuje	ľudí	vo	svojom	okolí.	Halaban	tak	vytvára	

obrazy	 o	komunitách	 obyvateľov	 mesta.	 Výsledné	 fotografie	 však	 paradoxne	 môžu	 byť	

opakom	reality.	Veľakrát	z	nich	cítiť	osamelosť,	melanchóliu	a	snovú	atmosféru.	Niekomu	

sa	dokonca	môže	vybaviť	thriller	Alfreda	Hitchcocka	Rear	Window	(Okno	do	dvora	1954),	

kde	hlavná	postava	sleduje	svojich	susedov	a	postupne	zisťuje,	že	jeden	z	nich	je	vrah.	Po	

úspešnej	sérii	autorka	vytvorila	ďalšie	projekty	aj	v	iných	mestách,	ako	napr.	v	Paríži	alebo	

Buenos	Aires.	Ako	sama	hovorí:	„Život	mesta	je	manželstvom	medzi	ľuďmi	a	architektúrou.	

Každé	mesto	je	iné.	Kultúra	je	veľkou	súčasťou	mojej	práce	rovnako	ako	architektúra.“	41		

Halaban	 má	 úžasnú	 režisérsku	 schopnosť,	 aby	 sa	 dopracovala	 k	vytúženému	 efektu.	 Zo	

začiatku	 fotografovala	 na	 film,	 postupom	 času	 však	 prešla	 na	 digitálny	 obraz	 a	vďaka	

technológii	 a	internetu	 je	 schopná	 fotografovať	 aj	 na	diaľku,	 či	 už	 je	 to	 v	jednom	meste,	

alebo	 aj	 na	 opačnej	 strane	 sveta.	 „Okná	 sú	 pre	 mňa	 krehké	 hranice	 medzi	 známym	

a	neznámym.	 Medzi	 uponáhľanými	 zvukmi	 mesta	 a	nekonečným	 tichom	 súkromných	

životov.	Sú	to	filmové	scény,	ktoré	odhaľujú	intímne	domáce	prostredie,“	42	hovorí	autorka.	
Možno	 tieto	 voyeristické	 sklony	 odkazujú	 na	 film	 Alfreda	 Hitchcocka	 s	názvom	 Rear	

                                                   
41	PAPAIOANNOU,	ELENI.	How	Your	Neighbours	See	You:	'Out	my	Window'	Photo	Series	by	Gail	Albert	Halaban[online].	
2016	[cit.	2017-04-24].	Dostupné	na:	https://www.yatzer.com/gail-albert-halaban-out-my-window	
42	Paris	Views	Video.	In:	Gail	Albert	Halaban[online].	[cit.	2017-04-24].	Dostupné	na:	
http://www.gailalberthalaban.com/OUT-MY-WINDOW/PARIS-VIEWS-VIDEO/1	



UTB	ve	Zlíně,	Fakulta	multimediálních	komunikací	|		51	

 

Window	 (Okno	 do	 dvora	 1954),	 kde	 hlavná	 postava	 sa	 stane	 nezainteresovaným	

pozorovateľom	svojho	okolia,	keď	zrazu	nadobudne	podozrenie,	že	sa	stal	svedkom	vraždy	

v	byte	na	opačnej	strane	dvora.	

 
 

  
Obr.	42.	Gail	Albert	Halaban,	Vis-á-Vis	Paris,	2014	

Obr.	43.	Gail	Albert	Halaban,	Out	My	Window,	2009-2012 
Obr.	44.	Gail	Albert	Halaban,	Out	My	Window,	2009-2012 
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4.3.2	Klasický	Hollywood	
 
Americká	 kinematografia	 v	období	 od	 konca	 20.	 do	 neskorých	 60.	 rokov	 20.	 storočia	

prežívala	 veľmi	 produktívne	 obdobie	 a	je	 označovaná	 ako	 “zlatý	 vek	 Hollywoodu“.	 Toto	

obdobie	sa	vyznačovalo	veľmi	špecifickým	štýlom.	Filmové	fotosky,	ktoré	v	danej	ére	vznikli	

počas	 natáčania,	 majú	 okrem	 snahy	 čo	 najlepšie	 zachytiť	 filmovú	 scénu	 aj	 akýsi	 cit	 na	

zaznamenanie	momentu	dialógu	a	vzťahov	medzi	 jednotlivými	postavami.	Veľký	dôraz	sa	

kladie	aj	na	zobrazenie	emócií	a	psychológie	postáv.	

Mnou	 vybraní	 autori	 sa	 týmto	 obdobím	 výrazne	 inšpirujú,	 častokrát	 vo	 svojej	 tvorbe	

uvádzajú	 odkaz	 k	 jednotlivým	 filmom.	 Konštrukciou	 záberov	 sa	 autori	 snažia	 v	 divákovi	

vyvolať	nostalgiu	 za	dobou,	 ktorá	 je	nenávratne	preč,	 avšak	 túžba	 vratiť	 na	 chvíľu	 čas	 je	

silnejšia	 než	 čokoľvek.	 Za	 pomoci	 osvetlenia	 a	 predovšetkým	 práce	 na	 scéne	 a	 využitia	

kostýmov	je	táto	éra	vo	filmovej	histórii	viac	než	hmatateľná.			

	
Mesto	Los	Angeles	a	filmový	priemysel	výrazne	ovplyvnili	tvorbu	americkej	fotografky	Alex	

Prager	 (*1979).	 Tá	 začala	 s	fotením	 po	 tom,	 čo	 uvidela	 výstavu	 fotografa	 Williama	

Egglestona.	 Do	 svojich	 hyperštylizovaných	 fotografií	 a	filmov	 aplikuje	 farbu	 s	rovnakou	

intenzitou	ako	práve	Eggleston.	Prager	tvrdí,	že	nová	generácia	fotografov	je	úplne	odlišná	

od	tej	predchádzajúcej.	Vo	viacerých	rozhovoroch	spomína,	že		prostredníctvom	fotografie	

a	niekoľkoročným	tréningom	s	prípravou	každého	záberu	sa	naučila,	ako	sa	stať	režisérkou	

a	režírovanie	je	práve	to,	čo	ju	veľmi	zaujíma	pri	oboch	médiách.43		

„Film	bol	vždy	veľkou	súčasťou	môjho	života.	Vyrastala	som	so	starými	rodičmi,	ktorí	mali	

neustále	zapnutú	televíziu	s	klasickými	filmami	a	tie	boli	moje	najobľúbenejšie.“44		
Jej	 skorá	 tvorba	 pripomína	 filmy	 od	 Alfreda	 Hitchcocka,	 Davida	 Lynchea	 alebo	 hrdinky	

z	noir	 filmov,	 na	 ktoré	 číha	neustále	nebezpečenstvo	 a	trpia	neznesiteľnou	osamelosťou.	

Podobne	ako	pre	 spomínanú	Cindy	Sherman	aj	pre	Prager	 je	 zobrazenie	 ženskej	hrdinky	

jedným	 z	najdôležitejších	 prístupov	 v	tvorbe.	 Rovnako	 ako	 pri	 klasických	 filmoch	

a	fotoskách	 Prager	 dáva	 veľký	 dôraz	 na	 zobrazenie	 krásy	 hrdiniek	 s	dokonalou	 vizážou	

napriek	 tomu,	 že	 na	 jej	 snímkach	 sa	 väčšinou	 ocitajú	 v	rôznej	 forme	 nebezpečenstva	

                                                   
43	Alex	Prager	for	Fourth	&	Main	[online].	In:	.	[cit.	2017-04-24].	Dostupné	na:	
https://www.youtube.com/watch?v=ocgrjdVcb4M	
44	FEUSTEL,	Marc.	FOAM.	Week-End	[online].	2010,	(#24)	[cit.	2017-04-24].	Dostupné	na:	https://issuu.com/foam-
magazine/docs/24talent	
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a	neistoty.	Osamotené	alebo	v	rámci	davu.	Autorka	vždy	komponuje	zábery	tak,	aby	sa	oči	

diváka	sústredili	hlavne	na	herečku	a	jej	psychické	rozpoloženie.			

Fotografie	A.	Prager	balansujú	na	hranici	krásy	a	bizarnosti.	Súbory	Polyester	 (2007),	The	

Big	Valley	(2008)	alebo	Week-End	(2010)	sa	odohrávajú	v	L.	A.	Autorka	nazerá	na	mesto,	

ktoré	 je	 na	 povrchu	 pekné,	 ale	 pod	 jeho	 povrchom	 temné.	 Na	 jednom	 zábere	 autorka	

dokonca	 priamo	 odkazuje	 na	 hororový	 thriller	Alfreda	Hitchcocka	 s	názvom	Birds	 (Vtáky	

1963),	 v	ktorom	 je	 malé	 mesto	 terorizované	 tisíckou	 vtákov.	 Prager	 na	 fotografii	

rekonštruuje	scénu,	keď	kŕdeľ	vtákov	zaútočí	na	hlavnú	hrdinku	a	skupinu	detí.	

„V	projekte	 Compulsion	 (2012)	 Prager	 prehlbuje	 jej	 skúmanie	 ťaživých	 príbehov	

prostredníctvom	výstavby	scény,	ktoré	sú	inšpirované	mediálnymi	stragédiami	a	sú	spojené	

s	emotívnymi	zábermi	zväčšených	očí.	Oči	sú	interpretované	ako	oči	diváka	alebo	subjektu	

a	fungujú	 na	 spôsobe	 vyšetrovania	 –	 pomôcka	 na	 dekódovanie	 scén	 a	pohltia	 diváka	 do	

deja	prostredníctvom	emocionálnej	reakcie.“	45	
Ako	sa	tvorba	Prager	postupom	času	vyvíjala,	na	jej	tvorbe	bolo	badať	vplyv	režisérov,	ako	

sú	 Jean-Luc	 Godard,	 Robert	 Altman,	 Frederico	 Fellini	 alebo	 Roy	 Anderson,	 ktorý	 ju	

inšpiroval	pri	zatiaľ	 jej	najambicióznejšom	projekte	Face	in	The	Crowd	(2013).	Ten	zahŕňa	

okrem	 fotografií	 aj	 krátke	 videá.	 Nie	 je	 to	 prvýkrát,	 čo	 Prager	 využíva	 filmové	médium.	

Urobila	 tak	už	pri	predchádzajúcich	projektoch,	ako	napr.	Despair	 (2010),	Sunday	 (2010)	

alebo	 La	 Petite	Mort	 (2012).	V	 projekte	 Face	 in	 The	 Crowd	 (2013)	 Pragerová	 organizuje	

obrovské	 scény	 plné	 ľudí,	 aby	 preskúmala	 psychológiu	 a	podvedomie	 každého	 jedinca	

v	dave	 a	 zložitosť	 ľudskej	 interakcie.	 Skúma	 hranice	 medzi	 verejným	 a	súkromným	

priestorom.		

	

                                                   
45	ALEX	PRAGER	COMPULSION	[online].	2012	[cit.	2017-04-24].	Dostupné	na:	http://www.mbart.com/exhibitions/89/		
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Obr.	45.	Alex	Prager,	Face	in	The	Crowd,	2013	

Obr.	46.	Alex	Prager,	Week-End,	2010	
Obr.	47.	Alex	Prager,	The	Big	Valley,	2008	
Obr.	48.	Alex	Prager,	Compulsion,	2012	
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Mitra	 Tabrizian	 (*1954)	 je	 fotografka	 a	režisérka	 pochádzajúca	 z	Iránu,	 pôsobiaca	

v	Londýne.	 Jej	 veľkoformátové	 fotografie	 sú	 výsledkom	 kombinovanej	 techniky,	 ktorá	 sa	

bežne	 používa	 v	dokumentárnej	 filmovej	 tvorbe.	 Výsledkom	 jej	 tvorby	 sú	 	 komplikované	

živé	 obrazy.	 Zameriava	 sa	 predovšetkým	 na	 každodenné	 situácie	 a	hlavnými	 postavami,	

z	ktorých	 sa	 stávajú	 herci	 na	 fotografiách,	 sú	 väčšinou	 miestni	 ľudia.	 Na	 svojich	

fotografiách	 odkazuje	 na	 súčasnú	 iránsku	 spoločnosť	 s	vizuálom	 filmových	 scén.	 Jej	

fotografický	 súbor	Correct	Distance	 (1986)	 	 je	postavený	na	 scéne	 z	filmu	Mildred	Pierce	

(1945)	od	režiséra	Michaela	Curtiza,	kde	herečka	prichytí	svojho	milenca	v	objatí	vlastnej	

dcéry.	 Snímka	 zachytáva	 bozkávanie	 sa	 a	následnú	 reakciu	 hlavnej	 postavy	 Mildred.	

Tabrizian	tieto	dva	zábery	z	filmu	spojila	do	jednej	snímky,	takže	situáciu	je	možné	chápať	

v	celej	 perspektíve.	 Kondenzuje	 emóciu	 vychádzajúcu	 zo	 situácie,	 čím	 dostáva	

kombinovanú	 akciu	 i	reakciu.	 Tabrizian	 mixuje	 jazyk	 psychoanalytickej	 teórie	 so	

psychológiou	filmového		žánru	noir.	

	 	

	 	
Obr.	49.,	50.,	51.,	52.,	Mitra	Tabrizian,	Correct	Distance,	1986	
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Erwin	 Olaf	 (*1959)	 je	 holandský	 umelec,	 ktorý	 sa	 zameriava	 na	 nevypovedané	

a	prehliadané	témy.	Jeho	tvorba	sa	zameriava	na	sociálne	a	tabulizované	témy	a	buržoázne	

zvyky.	 Olafove	 fotografie	 sú	 veľmi	 štylizované,	 retrobizarné	 a	 melancholické.	 Paralelne	

s	takmer	každým	projektom	predstavuje	krátkometrážne	filmy.	Jeho	projekt	Rain	(2004)	sa	

stal	prvý,	ktorým	sa	uviedol	do	súčasnej	umeleckej	scény	na	rozdiel	od	jeho	predcházajúcej	

výrazne	 komerčnej	 tvorby.	 Z	 projektu	 sála	melanchólia,	 ktorá	prechádza	 celým	 súborom	

fotografií.	 Možno	 uvažovať,	 či	 emociálny	 melancholický	 nádych	 odrážal	 americkú	

spoločnosť	 po	 11.	 septembri	 a	predstavoval	 pokles	 a	depresiu	 západného	 sveta.	 „Olaf	

veľmi	 osobitne	 zobrazuje	 spôsob	 transformácie	 každodenných	 banálnych	 scén	 do	 tichej	

drámy,	pri	 ktorej	 zneisťuje	divákov,	 ktorí	 netušia,	 či	 ide	o	bizarné,	alebo	perverzné	 scény.		

Po	prvýkrát	koncipuje	obrazy,	ktoré	sa	podobajú	na	scény	z	filmu.“46	

Projekt	 Hope	 (2005)	 je	 ďalšou	 súčasťou	 série.	 Autor	 sa	 opäť	 zameriava	 na	 detail	

a	rekonštrukciu	 existencie	 a	samoty,	 ktorá	 ovplyvňuje	 jeho	 postavy.	 „Projekt	 ‘Hope’	 je	

magazínovým	 editoriálom	 o	nešťastí,	 reklamná	 kampaň	 k	 strate	 viery.	 Každý	 obraz	 je	

rafinovaným	záberom	s	elegantnou	a	zároveň	tlmenou	teatrálnosťou.“47		

Grief	 (2007)	 uzatvára	 sériu	 veľmi	 pútavým	 filmovým	 prístupom.	 Séria	 vďaka	 svojim	

tlmeným	farbám	pôsobí	oveľa	jemnejšie	než	jeho	predchádzajúce	snímky.	Jeho	inšpiráciou	

bola	 kniha	 o	dynastii	 Kennedyovcov,	 konkrétne	 fotografie	 Jackie	 Kennedyovej.	 Séria	 je	

o	choreografii	 emócií,	 vysvetľuje	 Olaf.	 „Tak	 som	 chcel	 položiť	 otázku:	 Ako	 naozaj	 vyzerá	

smútok?	Aká	je	estetika	smútku?	Je	to	rovnaké,	ako	keď	pozeráte	na	film	?	Môžete	začať	

plakať,	aj	 keď	 to,	 čo	vidíte,	 je	 falošné?	Rovnako	ako	u	‘Hope’	and	 ‘Rain’	 som	mal	 záujem	

o	zachytenie	momentu	medzi	akciou	a	reakciou.	Chcel	som	sa	sústrediť	na	postavy.“48		

Keď	sa	zahľadíme	na	jeho	fotografie,	máme	pocit,	že	sme	svedkami	momentu	straty	duše,	

nádeje,	nevinnosti...	a	radosti.	

                                                   
46	WOLINSKI,	Natacha.	FOAM.	Paradise	[online].	2012(#33)	[cit.	2017-04-24].	Dostupné	na:	https://issuu.com/foam-
magazine/docs/fm33_trip	
47	HOPE:	Artist	Statement	[online].	2005	[cit.	2017-04-24].	Dostupné	na:	
https://www.erwinolaf.com/art/Hope_2005/artist_statement	
48	TURNER,	Jonathan.	Jonathan	Turner	on	'Grief'	[online].	2007	[cit.	2017-04-24].	Dostupné	na:	
https://www.erwinolaf.com/art/Grief_2007/artist_statement		
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Obr.	53.	Erwin	Olaf,	Hope,	2005	
Obr.	54.	Erwin	Olaf,	Grief,	2007	
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„Fotografie	 považujem	 za	 filmy	 bez	 pohyblivých	 obrazov,“49	 tvrdí	 kanadský	 režisér	

a	fotograf	 Stan	 Douglas	 (*1960),	 ktorý	 tvorí	 od	 80.	 rokov	 20.	 storočia.	 	 Douglas	 vytvára	

obrazy,	ktoré	nútia	divákov,	aby	prehodnotili	scény,	ktoré	zobrazuje.	Vo	svojich	snímkach	

vytvára	 nové	 predstavy	 o	historických	 scénach	 a	udalostiach,	 uvažuje	 nad	 sociálnymi	

otázkami	a	pravdivosťou	fotografického	média.	Fotografie	vždy	prezentujú	určitú	situáciu,	

postavy	 vykonávajú	určitú	 činnosť	 ale	neponúkajú	nijaké	 vysvetlenie.	Autor	 často	mixuje	

analógové	 a	digitálne	 technológie	 a	prisvojuje	 si	 klasické	 hollywoodské	 žánre	 a		 literárne	

diela	 (Samuel	 Beckett,	 Franz	 Kafka	 atď.).	 Každá	 jeho	 fotografia	 je	 bravúrne	 technicky	

spracovaná,	jeden	výsledný	obraz	sa	častokrát	skladá	z	niekoľkých	desiatok	fotografií.	

Pri	 sledovaní	 Douglesových	 fotografií	 dochádza	 k	 veľmi	 silným	 pocitom	 –	 vstupom	 do	

príbehu.	Ide	o	podobný	pocit,	aký	vzniká	pri	vstupe	do	kinosály	počas	premietania	deja	na	

plátne.	Čaká	sa,	čo	sa	bude	diať,	ďalej	nasledovať.	Jeho	zábery	sú	mixom	postkolonializmu	

a	modernizmu,	scény,	ktoré	vytvára,	sa	týkajú	konkrétnych	lokalít,	kde	sa	udalosti	odohrali.	

Divák	 nevie	 identifikovať,	 či	 sleduje	 dokument	 reálnych	 udalostí,	 alebo	 sa	 snaží	 vyriešiť	

detektívnu	záhadu.		

Vo	svojej	sérii	Crowds	&	Riots	(2008)	sa	zameriava	na	udalosti,	ktoré	sa	reálne	stali	v	jeho	

rodnom	 meste	 Vancouver.	 Pri	 pohľade	 na	 snímky	 sa	 dostavia	 pocity	 o	 snahe	 autora	

vytvoriť	sériu	historických	záberov.	Nie	je	to	však	tak.	„Nehybnosť	a	obrazová	vynaliezavosť	

slúži	ako	signalizácia	minulosti.	Detaily	slúžia	ako	malé	náznaky	toho	čo	sa	stalo“50		

Inšpiráciou	k	jeho	známemu	projektu	Midcentury	Studio	(2010)	sa	stal	fotograf	a	žurnalista	

Raymond	Munro,	ktorý	pracoval	pre	noviny	Weekly	Flash	v	50.	rokoch.	Ide	o	sériu	niekoľko	

desiatok	čiernobielych	fotografií.	Pri	zhliadnutí	celej	série	sa	dostaví	pocit,	že	sme	nazreli	

do	 fotografického	archívu.	 Ideou	projektu	 je	 fiktívny	 fotograf,	 ktorý	 vyhotovil	 reportážne	

a	dokumentárne	 snímky	 medzi	 rokmi	 1945	 –	 1951.	 Zábery	 kriminálnych	 scén,	 portréty	

hercov,	mágov	alebo	modeliek,	ktoré	striedajú	detailné	zátišia,	vytvárajú	akúsi	imaginárnu	

mozaiku.	 Pritom	každá	 fotografia	 funguje	 samostatne.	 Pri	 pohľade	na	 jednotlivé	 situácie	

máme	pocit,	akoby	sme	sledovali	temnú	gangsterku	z	noir	filmov	alebo	sa	ocitli	v	ponurej	

                                                   
49	O'HAGAN,	Sean.	Stan	Douglas:	The	Secret	Agent	review	–	the	spy	who	came	in	from	the	heat.	The	Guardian	[online].	
[cit.	2017-04-24].	Dostupné	na:	https://www.theguardian.com/artanddesign/2016/feb/04/stan-douglas-the-secret-
agent-review-victoria-miro-joseph-conrad	
50	CAMPANY,	David.	The	Angel	of	History	in	the	Age	of	the	Internet:	STAN	DOUGLAS:	MISE	EN	SCÈNE[online].	2014	[cit.	
2017-04-24].	Dostupné	na:	http://davidcampany.com/the-angel-of-history-in-the-age-of-the-internet/	
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mysterióznej	 dráme.	 Fotografie	 je	 možné	 rôzne	 usporiadavať,	 zakaždým	 vzíde	 	nový,	

nedokončený	príbeh.		 

	
	

	
	

	
Obr.	55.	Stan	Douglas,	Exodus	1975,	2012	

Obr.	56.	Stan	Douglas,	Crowds	and	Riots,	Hastings	Park	16	July	1955,	2008	
Obr.	57.	Stan	Douglas,	Midcentury	Studio,	Suspect	1950,	2010	
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4.3.3	Čaro	teatrálnosti	
	
Výrazná	 štylizácia	 a	postprodukcia	 je	 jedným	 z	hlavných	 aspektov	 fotografií	 autorov	

v	nasledujúcej	 kapitole.	 Fotografi	 pri	 tvorbe	 záberov	 častokrát	 používali	 veľké	množstvo	

svetelných	 zdrojov,	 čím	 fotografie	 nadobúdali	 až	 hyperrealistický	 efekt.	 Neraz	 môžeme	

nájsť	 vplyvy	 fotografie	 konca	 19.	 storočia	 a	piktorializmu.	 A	nie	 je	 to	 obsah,	 ale	 forma,	

ktorou	sú	autori	ovplyvení.	 Ide	väčšinou	o	dramatické	situácie,	napriek	tomu	máme	pocit	

romantiky	a	poetickosti,	akoby	jednotlivé	snímky	boli	zahalené	do	rúška	hmly.	Nejde	až	tak	

o	dej	 ako	 o	zobrazenie	 atmosféry	 a	efektov.	 Ocitáme	 sa	 v	snovom	 svete,	 kde	 si	

uvedomujeme,	že	na	čo	sa	pozeráme,	je	výsledkom	veľmi	premyslenej	prípravy	častokrát	

za	použitia	photoshopu	a	prehnanej	vyumelkovanosti.		

Nasledujúci	 fotografi	 s	výnimkou	 Gregoryho	 Crewdsona	 pôsobia	 prevažne	 v	komerčnej	

sfére,	avšak	ich	diela	sú	zároveň	vystavované	v	prestížnych	galériách.	Do	tohto	výberu	som	

ich	zaradila	na	základe	veľmi	zaujímavých	a	kreatívnych	prístupov,	ktoré	sú	netypické	pre	

módnu	 a	 reklamnú	 fotografiu.	 Uvedení	 fotografi	 čerpali	 inšpiráciu	 z	rôznych	 filmových	

žánrov.	

	
Americký	fotograf	Gregory	Crewdson	(*1962)		priznal,	že	výraznou	inšpiráciou	jeho	tvorby	

bol	film.	Špeciálne	uvádza	filmy	ako	Blue	Velvet	(Modrý	zamat,	1987)	od	Davida	Lynchea,	

Vertigo	 (1958)	 od	 Alfreda	 Hitchcocka	 alebo	 Close	 Encounters	 of	 the	 Third	 Kind	 (Blízke	

stretnutia	tretieho	druhu	1977)	od	Stevena	Spielberga.	Autor	však	pri	svojej	tvorbe	nerieši	

celkový	dej	 tak,	ako	 sa	k	tomu	pristupuje	vo	 filme.	Crewdsona	zaujíma	 len	daný	okamih,	

ktorý	sa	pred	nami	odohráva,	a	záleží	len	na	nás,	ako	si	ho	doplníme.	Práca	Crewdsona	sa	

častokrát	 dáva	 do	 súvislosti	 s	jeho	 kolegom	 Jeffom	 Wallom,	 avšak	 zatiaľ	 čo	 Wall	 sa	

zameriava	 skôr	 na	 umelecké,	 historické	 témy	 a	konfliktné	 situácie,	 Crewdson	 čerpá	

prevažne	 zo	 sveta	 Hollywoodu	 a	vytvára	 veľmi	 subjektívne	 	 psychologické	 príbehy	

amerického	 predmestia,	 kde	 cítiť	 melanchóliu,	 odcudzenie,	 záhadu,	 priam	 až	

nadpozemské	 čaro.	 Jeho	 fotografie	 sú	 zaznamenané	na	 veľkoformáte,	 výrazne	upravené	

a	zložené	 z	viacerých	 snímok.	 Nadobúdajú	 až	 hyperrealistickú	 kvalitu.	 Vo	 svojom	

fotografickom	 cykle	 Hover	 (Vznášanie	 1996	 –	 1997)	 Crewdson	 prvýkrát	 začal	 naplno	

rozvíjať	svoj	fotografický	rukopis,	ktorý	sa	neskôr	preňho	stal	takým	charakteristickým.	Na	

vytvorenie	čiernobielych	záberov	si	najal	žeriav,	vďaka	ktorému	mohol	snímať	z	vyvýšenej	

perspektívy.		
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‘Hover‘	 je	 pre	 mňa	 veľmi	 inšpiratívnou	 sériou.	 Okrem	 ľudských	 drám	 sa	 na	 niektorých	

fotografiách	zjavujú	podivné	kruhy,	či	už	v	záhrade	rodinného	domu,	alebo	dokonca	v	obilí.	

Crewdson	tvrdí,	že	sa	sériu	snažil	zachytiť	priam	z	mimozemskej	perspektívy,	v	čom	možno	

hľadať	odkazy	na	rôzne	sci-fi	filmy.	Kruhy	sú	v	jeho	interpretácii	odkazom	na	film	Vertigo	od	

Hitchcocka	a	kruh	symbolizuje	„romantickú	posadnutosť.“51	

	

Vo	 svojej	 sérii	 Twilight	 (Súmrak	 1998	 –	 2002)	 na	 farebných	 snímkach	 Crewdson	 rozvíja	

fantazijné,	 občas	 priam	 desivé	 momenty	 života	 ľudí	 na	 predmestí.	 Miestami	 je	 možné	

nadobúdať	 pocit,	 že	 sa	 divák	 stáva	 svedkom	 kolízie	 s	paranormálnymi	 aktivitami.	 Niečo	

zvláštne	a	temné,	čo	sa	skrýva	pod	povrchom	každodenného	života.	Príkladom	je	snímka	

Untitled	(Boy	with	hand	in	drain),	ktorá	zobrazuje	chlapca,	ktorý	v	kúpeľni	siaha	rukou	do	

kanalizácie.	 Fotografia	 zobrazuje	 dve	 rôzne	 prostredia.	 Kúpeľňu	 a	prázdny	 priestor	 pod	

domom.	 Ruka	 chlapca,	 ktorá	 pretína	 tieto	 dve	 prostredia,	 sa	 pod	 povrchom	 domu	 javí	

akoby	 už	 chlapcovi	 nepatrila	 a	 stala	 sa	 neživým	 predmetom.	 V	projekte	 Dream	 House	

(2003)	 Crewdson	 prenajíma	 priestory,	 kde	 rozohráva	 podobné	 príbehy	 ako	 v	jeho	

predchádzajúcej	 sérií	 s	tým	 rozdielom,	 že	 si	 na	 fotenie	 najíma	 niekoľko	 hollywoodských	

hercov.	 Ich	 ikonické	 tváre	 využíva	 na	 upútanie	 diváka,	 u	ktorého	 môže	 vyvolať	 určitú	

filmovú	nostalgiu.	 V	projekte	Beneath	 the	Roses	 (2003	 –	 2005)	 	 autor	 dospel	 k	najvyššej	

technickej	 a	umeleckej	 dokonalosti,	 keď	 pracuje	 predovšetkým	 so	 sociálnou	 realitou	

zapadnutého	 amerického	 mestečka,	 v	ktorom	 je	 možné	 nájsť	 odkazy	 na	 seriál	 Davida	

Lynchea	–	Twin	Peaks	 (1992).	Prázdne	ulice,	odcudzenosť	a	malomestská	depresia,	ktorá	

číha	 všade	 naokolo.	 Crewdson	 kvôli	 exteriérovým	 scénam	 musel	 dokonca	 niekoľkokrát	

uzatvoriť	celé	ulice.	Pre	Crewdsonove	fotografie	 je	typický	šerosvit,	špeciálne	exteriérové	

scény	 fotí	 vždy	 tesne	 pred	 západom	 slnka.	 Pôsobia	 možno	 neprirodzene,	 ale	 o	 to	viac	

okúzľujúco.	 „Vždy	 som	mal	 veľkú	 lásku	 k	filmu	a	od	 začiatku	motivovala	moje	 fotografie.	

Ale	 až	 odkedy	 som	 sa	 zoznámil	 s	mojím	 kameramanom,	 čo	 považujem	 za	 osudové	

stretnutie,	mi	bol	sprístupnený	celý	tento	svet.“52		

„Fotografia	 ma	 priťahuje	 z	 akejsi	 iracionálnej	 potreby	 vytvoriť	 obraz	 dokonalého	 sveta.	

Usilujem	 sa	 ňou	 o	 dokonalosť	 dôsledným	 prevedením	 detailov.	 Keď	 sa	 objaví	 tajomstvo	

                                                   
51	MORROW,	Bradford.	Gregory	Crewdson	by	Bradford	Morrow.	BOMB	Magazine	[online].	[cit.	2017-04-25].	Dostupné	
na:	http://bombmagazine.org/article/2090/gregory-crewdson	
52	CAMPANY,	David.	The	Cinematic.	2007.	Cambridge,	Mass.:	MIT	Press,	2007.	Documents	of	contemporary	art	series.	s.	
170.	ISBN	0262532883.s	
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fotografie,	moja	iracionálna	potreba	vytvoriť	dokonalý	svet	sa	stretáva	s	akýmsi	nezdarom	

úsilia.	Táto	kolízia	medzi	nezdarom	a	nútením	urobiť	niečo	dokonalé	vytvára	úzkosť,	ktorá	

ma	zaujíma.“53		

	
	

	
Obr.	58.	Gregory	Crewdson,	Dream	House,	2002								

Obr.	59.	Gregory	Crewdson,	Twilight,	2001	
	

                                                   
53	JANDOUREK,	Filip.	Gregory	Crewdson.	Opava,	2009,	59	s.	Bakalářská	diplomová	práce.	Slezská	univerzita	v	Opavě.	
Vedoucí	práce	Doc.	Mgr.	Aleš	Kuneš.	s.	48	
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Nemecká	fotografka	žijúca	v	Londýne	Julia	Fullerton	Batten	(*1970)	priznala,	že	každý	 jej	

projekt	 a	 fotografie	 predstavujú	 veľké	 prípravy.	 Zvažuje	 miesto,	 výber	 modelov	 a	 tiež	

osvetlenie.	V	momente,	keď	sa	začína	fotenie,	každý	z	jej	štábu	vie,	čo	má	robiť.	Obzvlášť	

zaujímavá	je	jej	práca	so	svetlom,	vďaka	ktorému	pôsobivo	vytvára	umelú	realitu.	Autorka	

sa	 okrem	 svojho	 osobného	 projektu	 venuje	 aj	 komerčným	 zákazkám.	 V	 osobných	

projektoch	 sa	 väčšinou	 inšpiruje	 rôznymi	 príbehmi	 a	 námetmi	 zo	 života,	 ako	 napr.	

dospievanie	 dievčat	 v	 projekte	 Teenage	 Stories	 (2005),	 keď	 autorka	 vytvára	 surreálne	

prostredia,	 v	 ktorých	 sa	 dievčatá	 ocitajú	 v	 nadrozmerných	 veľkostiach.	 Divák	môže	mať	

pocit,	že	obrazy	sú	len	výsledkom	photoshopu,	i	keď	pri	fotení	boli	použité	reálne	modelky,	

dosadené	do	miniatúr.	V	ďalšej	sérii	s	názvom	School	Play	(2007)	je	možné	vidieť	kultúrne	

rozdiely	 medzi	 západnou	 a	 východnou	 kultúrou,	 ako	 je	 Veľká	 Británia	 a	 Čína.	 Autorka	

poukazuje	na	fakt,	že	napriek	tomu,	že	v	obidvoch	krajinách	je	povinná	školská	uniforma,	

princípy	 správania	 sú	úplne	odlišné.	V	Číne	 je	 správanie	 veľmi	 disciplinované,	 zatiaľ	 čo	 v	

Anglicku	 je	možné	badať	školskú	šikanu	a	chaos.	Fullerton	Batten	pristupuje	ku	každému	

projektu	veľmi	osobitne,	spoločným	prvkom	je	ale	výrazná	štylizácia,	veľa	ráz	hraničiaca	s	

bizarnosťou,	ako	napr.	v	súbore	fotografií	z	prostredia	lesa	(Moss,	Forest	Tree	2008),	keď	

sa	 hlavy	 ľudských	 postáv	menia	 na	 zvieracie	 a	 bezcieľne	 putujú	 lesom.	 Najnovší	 projekt	

Feral	 Children	 (2015)	 pripomína	 filmy	 ako	 Tarzan	 alebo	 Kniha	 džunglí,	 keď	 sa	 autorka	

inšpirovala	 rôznymi	 príbehmi	 detí,	 ktoré	 vyrastali	 opustené	 v	 divočine	 alebo	 izolované.	

Fullerton	 Batten	 do	 svojich	 obrazov	 vkladá	 vizuálne	 napätie	 s	 nádychom	 tajomna,	 čo	

zakaždým	núti	diváka	preskúmať	daný	obraz	a	hľadať	hlbší	zmysel	a	skrytú	symboliku.	
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Obr.	60.	Julia	Fullerton-Batten,	Teenage	Stories,	2005	 
Obr.	61.	Julia	Fullerton-Batten,	Feral	Children,	2015	
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Peter	 Lindbergh	 (*1944)	 je	 významný	 nemecký	 módny	 fotograf,	 ktorý	 svoju	 kariéru	

rozbehol	prevažne	v	90.	rokoch	20.	storočia	prostredníctvom	fotografií	supermodeliek.	Je	

známy	 vďaka	 svojej	 jednoduchosti	 a	čiernobielym	 snímkam.	 Lindberghova	 tvorba	 sa	

objavuje	 v	najprestížnejších	 kampaniach	 a	časopisoch	 po	 celom	 svete.	 Jeho	 inšpirácia	

filmom	sa	prejavuje	v	inovatívnom	prístupe	začlenenia	príbehov	do	módnych	editoriálov.	

Projekt	 	 The	 Unknown	 je	 jeho	 osobným	 súborom,	 ktorý	 fotografoval	 niekoľko	 rokov	 a	

zmazáva	 rozdiely	 medzi	 fotografiou	 a	filmom,	 keď	 odkazuje	 na	 glamour	 Hollywoodu,	

nemeckého	režiséra	Fritza	Langa	a	science-fiction.	Zobrazuje	na	nich	dramatickosť	a	taktiež	

akúsi	bizarnosť	každej	situácie,	science-fiction	v	reálnom	živote.	Fotografie	sú	plné	explózií	

a	mimozemskej	 invázie.	Každá	zo	snímok	má	veľkú	produkciu	a	okrem	známych	modeliek	

obsadzuje	 aj	 hercov,	 ako	 napr.	 Millu	 Jovovich.	 V	sérii	 Invasion	 (2002)	 sa	 ľudia	 ocitnú	

v	modernom	meste,	ktoré	 je	napadnuté	niečím	neznámym,	a	sú	bezprostredne	vystavení	

nebezpečenstvu.		

„Som	nadšený,	že	to	nie	je	retrospektívne,	ale	deje	sa	to	práve	teraz.	Fotografie	ľudí,	ktorí	

sa	snažia	zachrániť	pred	niečím	neznámym,“54	hovorí	Lindbergh.		

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

                                                   
54	YOO,	Alice.	Peter	Lindbergh’s	Never-Before-Seen	Cinematic	Series	[online].	2011	[cit.	2017-04-25].	Dostupné	na:	
http://mymodernmet.com/peter-lindberghs/	
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Obr.	62.,	63.,	64.	Peter	Lindbergh,	Invasion,	2002	
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Legendárna	 americká	 fotografka	 Annie	 Leibovitz	 (*1949)	 bola	 po	 dlhé	 roky	 známa	

predovšetkým	 svojou	 reportážnou	 a	portrétovou	 fotografiou	 známych	 osobností.	 Jej	

tvorba	 sa	 výrazne	 začala	 meniť,	 keď	 začiatkom	 21.	 storočia.	 začala	 spolupracovať	 na	

módnych	 editoriáloch	 s	rôznymi	 známymi	magazínmi,	 ako	 napr.	 Vogue,	 Harper’s	 Bazaar	

alebo	 Vanity	 Fair.	 Tým	 otvorila	 úplne	 novú	 éru	 vo	 svojej	 tvorbe,	 keď	 sa	 zameriavala	

predovšetkým	 na	 veľkorozpočtové	 produkcie.	 Do	 fotenia	 začala	 angažovať	 prevažne	

hercov	 a	známe	 osobnosti.	 Vo	 výsledných	 snímkach	 zohráva	 úlohu	 výrazná	 úprava	

a	postprodukcia.	 Jej	 tvorba	 začala	 byť	 ovplyvnená	 filmom	 viac	 než	 kedykoľvek	 predtým.	

V	roku	 2003	 pre	americké	 vydanie	 časopisu	 Vogue	 fotografovala	 editoriály	 inšpirované	

hlavne	 klasickými	 rozprávkami	 ako	 Alica	 v	krajine	 zázrakov	 alebo	 kultovým	 americkým	

filmom	 The	 Wizard	 of	 Oz	 (Čarodejník	 z	krajiny	 Oz	 –	 V.	 Fleming,	 G.	 Cukor	 –	 1939).	

Rovnomenný	 editoriál	 z	roku	 2005	 je	 do	 detailu	 inšpirovaný	 svojou	 predlohou,	

pričom	autorka	do	postavy	Alice	obsadila	herečku	Keiru	Knightley.	Ďalšou	zásadnou	sériou	

u	Leibovitz	 bol	 projekt	 pre	 Disneyho,	 keď	 fotografovala	 rôznych	 hercov	 ako	 postavy	

z	klasických	 rozprávok,	 či	 už	 išlo	 o	 postavu	 Petra	 Pana,	 Malej	 morskej	 víly	 alebo	

Snehulienky.	 Tento	 projekt	 sa	 vyznačuje	 silnou	 reklamnou	 estetikou	 a	výraznou	 úpravou	

výslednych	fotografií,	keď	niektoré	zábery	hraničia	až	s	gýčom.		

Jedným	z	doposiaľ	najambicióznejších	projektov	bolo	hollywoodské	číslo	magazínu	Vanity	

Fair	 s	témou	 noir	 (2006),	 ktorá	 zabrala	 až	 33	 strán	 magazínu.	 	 Pri	 tvorbe	 scenára	

spolupracovala	 s	módnym	 editorom	Michaelom	 Robertom.	 Pri	 tvorbe	 sa	 inšpirovali	 skôr	

samotným	filmovým	žánrom	než	jedným	konkrétnym	príbehom.	Pri	výrobe	spolupracovala	

napr.	so	slávnym	kameramanom	Vilmosom	Zsigmondom,	ktorý	má	na	svedomí	filmy,	ako	

napríklad	Close	Encounters	of	the	Third	Kind	(Blízke	stretnutia	tretieho	druhu	–	S.Spielberg	

–	1977)	a	taktiež	niekoľko	známych	neo-noir	filmov	od	režiséra	Roberta	Altmana.		

„Môžete	nasvietiť	scénu	a	byť	pripravený	ale	potom	príde	konkrétny	človek	a	scéna	sa	mu	

musí	 prispôsobiť.	 A	to	 sa	 stáva	 znova	 a	znova.	 Na	 začiatku	 som	 si	 neuvedomila,	 aký	

obrovský	vpyv	majú	herci	na	situáciu.	Tvorba	portfólia	bola	ako	tvorba	filmu.	Bol	to	veľký	

projekt	s	množstvom	účastníkov.“55			

                                                   
55	LEIBOVITZ,	Annie.	THE	BIG	SHOOT	[online].	2007	[cit.	2017-04-26].	Dostupné	na:	
http://www.vanityfair.com/news/2007/03/behindthescenes200703	
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Obr.	65.,	66.	Annie	Leibovitz,	Hollywood	Issue,	2006	
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Steven	Meisel	(*1954)	je	americký	módny	fotograf,	ktorý	patrí	vo	svojej	profesii	k	jedným	

z	najúspešnejších.	Pôsobí	od	80.	rokov	a	má	za	sebou	veľké	kampane	pre	svetové	značky	

a	fotenia	 pre	 najslávnejšie	 magazíny.	 Meisel	 sa	 počas	 rokov	 stal	 prototypom	 klasického	

módneho	 komerčného	 fotografa,	 kde	 dôležitú	 úlohu	 hrá	 styling,	 vizáž,	 kompozícia	

a	výprava	 od	 jednoduchších	 fotení	 až	 po	 niekoľkotisícové	 produkcie.	 Napriek	 tomu,	 že	

okolo	 Meisela	 sa	 vytvorila	 aura	 prototypu	 predstaviteľa	 módnej	 fotografie,	 rozhodne	

neskĺzol	 do	 stereotypu.	Akoby	mu	už	počas	 rokov	opakujúce	 sa	pózy	modeliek	nestačili.	

Meisel	 začína	 čoraz	 viac	 do	 svojich	 editoriálov	 vnášať	 príbehy,	 každá	 fotografia	 sa	 stáva	

súčasťou	filmového	storyboardu.	Modelky	už	nie	sú	len	pekné	dievčatá,	ktoré	bez	émocie	

pózujú	pre	fotografa.	Meisel	ich	rád	dáva	do	pozície	herečiek,	ktoré	sa	ocitajú	častokrát	v	

extrémnych	situáciách:		zatknuté	políciou,	uväznené	na	odvykacom	liečení	alebo	sú	obeťou	

skrášľovacích	 procedúr,	 ktorým	 je	 infikovaný	 celý	 módny	 priemysel.	 Obzvlášť	 zaujímavé	

série	tvorí	v	spolupráci	s	talianskym	časopisom	Vogue,	ktorý	zjavne	dáva	autorovi	obrovskú	

slobodu	 pri	 procese	 tvorby.	 Ako	 Meisel	 módny	 svet	 propaguje,	 tak	 sa	 mu	 rád	 zároveň	

vysmieva	 a	spochybňuje	 ho.	 Inšpirácia	 filmovými	 žánrami	 je	 badateľná	 konkrétne	 v	jeho	

súčasnej	 tvorbe,	ako	napr.	séria	Horror	Movie	 (2014)	pre	už	spomenutý	taliansky	Vogue.	

Na	niekoľkých	snímkach	je	možné	vidieť	ženy,	ktoré	v	tajomnom	dome	prenasleduje	vrah	

a	sú	obeťami	násilia.	Meisel	to	síce	osobne	nespomína,	ale	fotografie	nápadne	pripomínajú	

film	Shining	(S.	Kubrick	–	1980),	keď	sa	hlavná	postava	snaží	sekerou	prerúbať	do	kúpeľne	

svojej	 manželky.	 Znepokojivé	 zábery	 vyvolali	 búrlivú	 diskusiu,	 nakoľko	 ide	 o	pomerne	

explicitné	 fotografie	netypické	pre	 legendárny	módny	magazín.	 Zámerom	magazínu	však	

bolo	zaujať	provokatívny	postoj,	ktorý	poukazuje	na	násilie	páchané	na	ženách.	Miesel	 je	

známy	 obsedantným	 perfekcionizmom	 svojej	 vízie.	 Každý	 záber,	 každý	 detail	 je	 vopred	

starostlivo	plánovaný.		
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Obr.	67.,	68.	Steven	Meisel,	Horror	Movie,	Vogue	Italia,	2014 
Obr.	69.	Steven	Meisel,	Makeover	Madness,	Vogue	Italia,	2005					

Obr.	70.	Steven	Meisel,	Spellbound,	2012	
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Záver	

Vo	 svojej	 diplomovej	 práci	 s	názvom	 „Fotografia	 ako	 filmový	 záber“	 som	 porovnávala	

niekoľko	 všeobecných	 prístupov	 fotografov,	 ktorí	 narábajú	 s	filmom	 a	jeho	 estetikou.	

Snažila	 som	 sa	 analyzovať	 jednak	 námetovú	 rovinu,	 jednak	 formálne	 stratégie	 ich	

výrazových	prostriedkov.		

Vzhľadom	na	to,	že	 filmovej	 rovine	v	inscenovanej	 fotografií	 sa	žiadna	odborná	 literatúra	

podrobnejšie	nevenuje,	musela	som	si	na	základe	štúdia	odborných	textov	metodológiu	vo	

svojej	 diplomovej	 práci	 vybudovať	 sama.	 Oprela	 som	 sa	 o	 historické	 východiská	 v	rámci	

fotografie,	 ktoré	 v	neskoršej	 dobe	 mohli	 byť	 zásadnou	 inšpiráciou	 pri	 tvorbe	 autorov.	

Tematiku	som	sa	nesnažila	presne	oklieštiť	konkrétnymi	pojmami,	 skôr	ma	zaujal	prístup	

jednotlivých	 autorov,	 prostredie	 a	 východiskové	 aspekty,	 ktoré	 formovali	 ich	 tvorbu	 a	

výrazové	prostriedky,	akými	oslovujú	diváka	–	pozorovateľa.	

Fenomén	 filmu	 a	fotografie,	 ich	 vzájomné	 prelínanie	 a	 ovplyvňovanie	 je	 nesmierne	

rozsiahla	 téma,	na	 ktorú	 sa	dá	nazerať	 z	viacerých	 aspektov.	 Rôznorodé	nazeranie	môže	

byť	určite	zaujímavé	a	 inšpiratívne,	avšak	pre	cieľ	 tejto	práce	som	zvolila	 len	tie	aspekty,	

ktoré	 sa	 opierajú	 o	 teoreticko-odborné	 úvahy	 o	filme	 a	fotografii.	 Vychádzala	 som	 z	

literatúry	významných	teoretikov,	ako	sú	napr.	Susan	Sontag,	Charlotte	Cotton	alebo	David	

Campany.		

Na	 účely	 práce	 som	 vyberala	 jednak	 autorov,	 ktorí	 sú	 pre	 túto	 prácu	 ťažiskoví,	 ale	 tiež	

takých,	ktorí	patria	medzi	relatívne	neznámych	autorov,	vo	svojom	prístupe	sú	však	veľmi	

inšpiratívni	 a	inovatívni.	 Následne	 som	 sa	 snažila	 odkryť	 motivácie,	 prístupy	 a	spôsoby	

tvorby	autorov,	ktorých	diela	podľa	môjho	názoru	majú	esenciu	filmovej	inšpirácie.	Taktiež	

som	uvažovala	nad	tým,	nakoľko	sa	ich	práca	podobá	reálnemu	filmovému	natáčaniu	a	ako	

náročná	je	tvorba	ich	snímok.		

Pri	 tvorbe	 prvej	 rešerše	 k	mojej	 práci	 som	 vyberala	 a	 zoraďovala	 autorov	 z	estetického	

hľadiska.	Počas	podrobného	štúdia	dostupnej	domácej	a	hlavne	zahraničnej	literatúry	som	

dospela	k	potvrdeniu	môjho	pôvodného	inštinktu	pri	výbere	autorov.	Ukázalo	sa,	že	mnou	

vybraní	autori	 jednotlivých	 fotografií	nielenže	sú	odbornou	verejnosťou	s	filmom	spájaní,	

ale	tiež	sú	ním	výrazne	ovplyvnení.		
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Pokiaľ	 	 by	 som	mala	 zhrnúť	 a	 zovšeobecniť	 jednotlivo	 zmieňované	 súbory,	 zdôraznila	 by	

som	 pomerne	 silné	 spätné	 väzby,	 odkazy	 na	 historické	 aspekty	 a	 inšpiráciu	minulosťou.	

Potvrdila	 sa	 mi	 teória,	 že	 v	ľuďoch	 vládne	 akási	 filmová	 nostalgia,	 túžba	 za	 obrazmi	

minulosti,	 krásou	 a	veľkoleposťou	 filmu,	 ktorú	 predovšetkým	 predstavuje	 západný	

priemysel.	 Postupy	 autorov	 a	filmové	 žánre,	 prípadne	 tvorba	 režisérov	 sa	 v	 mnohých	

prípadoch	opakujú,	využívajú	sa	rovnaké	výtvarné	skratky.		

Zaujímavosť		filmovej	estetiky	pri	inscenovanej	fotografii	spočíva	v	tom,	že	každý	si	ju	hľadá	

v	obraze	vlastným	spôsobom.	Jej	prítomnosť	sa	dá	viac	vytušiť,	ako	exaktne	dokázať.	Počas	

písania	 práce	 som	 si	 uvedomila,	 že	 akákoľvek	 snaha	 o	 presnú	 definíciu	 a	 objektivizáciu	

zabíja	čaro	výsledných	fotografií.		
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