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ABSTRAKT
Bakalárska práca Gumotisk sa zaoberá kompletným procesom gumotlače. Jej cieľom je preskúmať
všetky časti techniky, stručný historický kontext a priblížiť tvorbu autorov, pracujúcich s gumotlačou vo svojej tvorbe.
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ABSTRACT
Bachelor thesis Gum bichromate printing deals with the complete process of gum printing. Its aim is
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ÚVOD
Gumotlač je kontaktná metóda spracovávania fotografií. Vo svojom princípe je založená
na citlivosti dvojchromanu na svetlo v kombinácii s arabskou gumou a pigmentom. Fotografia
vzniká fotoreakciou, ktorá vytvrdzuje koloid - arabskú gumu - a tak vytvára reliéf. Nevytvrdené
časti sa potom vymyjú pri vyvolaní a vzniká obraz. Najdôležitejšiou časťou procesu je namiešať
emulziu, ktorá správne vystihne autorov zámer. Cit pre odhad sa nabúda časom a veľkým počtom
pokusov. Preto je potrebné stále počítať s určitými nedokonalosťami a prekvapením na konci.
Každá malá zmena v procese môže ovplyvniť výsledný obraz, no netreba sa toho obávať ale
s odvahou a veľkou dávkou trpezlivosti začať skúšať.
Našou prácou by sme sa k tejto technike chceli čo najviac priblížiť a získať čo najväčší objem poznatkov. Preto si postupne prejdeme celým procesom od vytvorenia negatívu až
po konečný obraz. Naším cieľom je objasniť čo je gumotlač a pripomenúť si tak aj jednu z alternatívnych techník fotografie. Odkedy sa gumotlač dostala do povedomia v dobách piktorializmu,
bola využívaná veľkým množstvom fotografov. Dodnes pretrváva a zažíva určitú renesanciu.
Mnoho autorov sa otáča späť v snahe naučiť sa alebo si pripomenúť prácu s dnes už historickou technikou. Vďaka dnešným technickým vymoženostiam sú už niektoré kroky oveľa jednoduchšie a zároveň sa gumotlač dostáva na nový level, pretože sa kombinuje s digitálnou tlačou
alebo postprodukciou negatívu, či inými zásahmi do obrazu. Preto v práci na konci predstavíme úzky výber autorov a ich inovatívnu prácu v tejto oblasti. Samozrejme, fotografov-gumistov
je veľké množstvo, no rozsah práce nám nedovoľuje spomenúť ich všetkých.
Na začiatok je nutné povedať, že nie je veľké množstvo literatúry, z ktorej by sme mohli
vychádzať. Preto v práci čerpáme najmä z vlastnej skúsenosti, z workshopov a hodín strávených
na vyučovaní predmetu Historické techniky fotografie na Univerzite Tomáše Bati ve Zlíně.
Z literatúry, sa nám stala najväčším prínosom kniha od Christiny Z. Anderson Gum Printing, A step-by-step manual, highlighting artists and their creative practice. Je veľmi komplexným dielom opisujúcim naozaj každý detail procesu do najmenších podrobností. I keď sa z veľkej časti v práci budeme opierať práve o túto knihu, nie je možné preniesť všetky jej poznatky
do nášho výskumu. Vedomosti autorky sú tiež jej osobné preferencie voči určitým postupom. My
sa v niektorých postupoch od jej odlišujeme a preto pri hlbšom skúmaní čitateľa odporúčame tiež podrobné naštudovanie aj tejto knihy. Zároveň musíme ešte vyzdvihnúť precíznosť Ch. Z. Anderson,
čo sa týka použitia obrovského množstva pigmentov, papierov, materiálov... Je to naozaj obdivuhodné a vyžaduje si to určite veľa praxe. Tomu zodpovedá aj jej tvorba, ktorú predstavíme
na konci práce.
Ďalším veľmi výdatným zdrojom nám pri písaní tejto práce boli diela Pavla Scheuflera.
P. Scheufler sa ako popredný český historik v oblasti fotografie venuje taktiež historickým technikám fotografie a rovnako aj autorom, ktorí ich v Čechách praktizovali. Vďaka jeho knihám
a textom nám bolo umožnené dostať sa do atmosféry prelomu 19. a 20. storočia a tiež nám priblížil
životy významných českých autorov. Christopher James s jeho veľkou publikáciou Alternative
techniques of photography nám bol tiež veľkým prínosom. Jeho špecifický prístup k technike
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a rovnako aj prístup jeho žiakov je jedinečný a zároveň veľmi podnetný. Zo slovenských autorov
a lektorov sme našli zdroj inšpirácie v texte Kataríny Mocakovej. Tá svoj text sprístupnila na internete a tak poskytla nadšeným čitateľom možnosť zoznámiť sa s toutou technikou do podrobností.
Jej popis je naozaj širokým záberom celého procesu gumotlače. Obzvlášť veľkým prínosom nám
pri písaní bola gumistka a lektorka Anna Strickland, ktorá nám poskytla svoje skriptá, z ktorých
vyučuje na svojich workshopoch. Trpezlivo odpovedala na naše dotazy a bleskurýchlo nám poskytla aj materiály. Čerpali sme ešte z mnoho ďalších zdrojov a vrelo odporúčame, ak čitateľa
zaujala naša práca, aby sa im pri ďalšom štúdiu venoval.
„Neúnavný zástanca klasickej tradície vo francúzskom maliarstve Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867) povedal, „Vynález fotografie vyľaká umelcov tak, že zahodia štetce
v beznádeji nad tým,ako fotografia perfektne zachytáva realitu“ (citované podľa Gibson 2006,
s.161).“1
A my sa naopak chytáme štetcov, aby sme mohli vytvárať fotografie. Z reality vytvoríme
gumotlačou imaginatívny svet. No pred samotným procesom si ešte predstavím v krátkosti historický vývoj a autorov, ktorí svojou tvorbou významne prispeli k rozvoju gumotlače.

1

^Dostupné z: https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Migasova2
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HISTÓRIA

V našom stručnom historickom exkurze postupujme úplne od začiatku. Na začiatku vynálezci ako Aristoteles skrotili svetlo prístrojom camera obscura. Pôvodne tmavá komora, ktorá mala
iba jeden otvor. „Otvorom vnikalo dnu slnečné svetlo a na protiľahlej stene vytváralo postavením
a stranovo obratený obraz vonkajšej scenérie.“1 Sme vo 4. storočí pred naším letopočtom s prístrojom, ktorý predznamenáva fotoaparát.
Po celé storočia sa vynálezci, chemici či fyzici snažili nájsť spôsob ako zachovať tento
svetlom vytvorený obraz. Prvému sa to podarilo Nicéphorovi Niepcemu. Ten ho chemicky stabilizoval a vznikla snímka „View from the window at Le Gras“. V roku 1839 vo Francúzsku
na Akadémii vied oznamuje Luis Dauguerre objav fotografie - daguerrotypie - ktorá má krásne
tóny, je trvácna, s expozíciami okolo 10 minút. Od tohto momentu sa spúšťa nekončiaci ošiaľ.
Masy vedcov sa predbiehajú v inovovaní procesu alebo fotografického prístroja. Sme svedkami
revolúcie v oblasti fotoaparátov, či Nadarovej vizitkovej fotografie.
Avšak prvý, ktorého meno sa spája s citlivosťou solí dvojchromanu, je Mungo Ponton.
Už v roku 1839 vytváral tento vynálezca rôzne jednoduché potlače na scitlivenom papieri. Ďalší
významný objaviteľ v oblasti fotografie je Willian Henry Fox Talbot. Jedným z jeho najvýznamnejších objavov bolo zistenie, že vo vode rozpustné koloidy ako je napríklad želatína, či arabská
guma sa stávajú nerozpustnými po pridaní dvojchromanu. Tieto dva objavy sa stali základom
pre možnosť využitia gumotlače ako fotografickej techniky, ktorú si v roku 1855 patentoval Alphonse Poitevin. Preto sa Poitevin pokladá za otca a vynálezcu gumotlače.
S nástupom 20. storočia fotografia zvádza boj o svojbytnosť. Fotografi hľadajú spôsob ako
do fotografie dostať umenie, ako pretaviť ich vlastné pocity do obsahu obrazu. Názory sa líšia,
no jedna vlna sa chytá negatívu a procesu a síce vychádza zo zachytenej skutočnosti, pretvára ju
podľa seba. Inšpirujú sa u impresionistov a používajú ušľachtilé tlače - olejotlače, gumotlače, bromolejotlače, uhlotlače a iné techniky, ktoré potláčajú ostrosť a približujú fotografiu k maľbe. „Týmito spôsobmi práce dosahovala impresionistická fotografia výraznú štylizáciu tvaru a tonality,
ktorá výsledným obrazom dodávala vzhľad veľmi blízky maliarskym alebo grafickým dielam.
Tento impresionistický tvorivý program vo fotografii sa až do súčastnosti spravidla nazýva piktorialistickou alebou piktoriálnou fotografiou...“2 3
Piktorializmus sa časovo nachádza na konci 19. storočia a jeho pozvoľné ukončenie predstavuje prvá svetová vojna, kedy sa autori prikláňajú k priamemu zobrazovaniu reality. Vzniká
spolok Photo - Secession a v rokoch 1903 - 1917 vychádzal v Spojených štátoch magazín Camera
Work, ktorý vydával Alfred Stieglitz (predseda klubu Photo - Secession). Publikovali v ňom rôzne
1
^HLAVÁČ, Ľudovít. Dejiny slovenskej fotografie. Osveta, 1989.
2
^Tamtiež
3
^pre doplnenie: P. Scheufler v knihe Galerie c. k. fotografů uvádza, že termín piktorializmus historicky vychádza z práce H. P. Robinsona Pictorial Effect in Photography, ktorá bola vydaná v roku 1869 v Londýne. Všeobecne má však termín širšiu platnosť, než je obdobie 20 rokov
pred pred prvou svetovou vojnou. Súhrnne sa ním označujú snahy autorov o priblíženie fotografickej tvorby ku klasickému výtvarnému umeniu (pomocou ušľachtilých tlačí)
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články o umení, ale aj fotografie autorov, ktorí sa spájajú so secesným piktorializmom a obdobím
používania mäkkej kresby a využívania ušľachtilých tlačí. Boli to fotografie vysokej obrazovej
kvality a časopis sa veľmi rýchlo stal vplyvným médiom pre celú umeleckú spoločnosť. Medzi
nich patrili napríklad Edward Steichen, Clarence H. White, Langdon Coburn, Robert Demachy,
Gertrude Kässebier, Heinrich Kühn, Constant Puyo, Hans Watzek a iní.

Obrázok 1. Edward J. Steichen: Balzac, The Silhouette—4 A.M., 1908

Obrázok 2. Clarence H. White: The Ring Toss, 1899

Obrázok 3. Heinrich Kühn: Landscape - Windy Weather, 1902
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Obrázok 4. Alvin Langdon Coburn: Le Penseur, 1906

Obrázok 5. Gertrude Käsebier: Gargoyle in Latin Quarter, 1910

Obrázok 6. Émile Joachim Constant Puyo: Gorgon‘s Head, 1898

15
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Obrázok 7. René Le Bègue: Study in Orange, 1903

Obrázok 8. Hugo Henneberg: Pflügen, 1890–1901, tlač 1903

Obrázok 9. Hans Watzek: Sheep, 1901

16
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Najväčšiu popularitu priniesol tejto technike francúz Robert Demachy svojimi prácami, ktoré prezentoval v Camera Work aj na Londýnskom salóne fotografie. Demachy pracoval
s gumotlačou najmä okolo roku 1894 a jeho práca sa svojím výrazom podobala impresionizmu.
Bol inšpiráciou svojej generácie a popredným zástupcom fotografického piktorializmu.

Obrázok 10. Robert Demachy: Struggle, 1903 (alebo skôr)

„There is still a misunderstanding on the subject of the straight print, as opposed to the modified
print. Some champions of pure photography, as it is called, will even deny that a modified print
is a photograph at all. For my part, I believe that if the X deposit forming an image is built up
by the action of light, under the shadow of another image, transparent, and also due to light action, the result must be a photograph, whatever modifications the photographer has thought proper
to introduce amongst the relative proportions of the deposit“4

Obrázok 11. Robert Demachy: Etude 1895 (gumotlač reprodukovaná ako fotogravúra)

4
^Robert Demachy - Camera Work 18, 1907. [citované z: Alfred Stieglitz “Camera Work
(The Complete Illustrations 1903 – 1917)”, Benedikt Taschen Verlag GmbH, Köln, 1997, str. 358]
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Pred rokom 1900 sa prejavovali v českej spoločnosti snahy o pozdvihnutie spoločnosti
na úroveň európskych metropolí. V Prahe sa konajú inšpiratívne výstavy mnohých súčasných
umelcov. Plno fotografov si otvára vlastné ateliéry alebo tzv. migrujú po iných ateliéroch,
aby získali skúsenosti. Vzniká amatérske fotografické hnutie, prostredníctvom ktorého sa fotografická spoločnosť zoznamuje s dielami zahraničných autorov ako napr. R. Demachy, C. Puyo,
H. Kuhn alebo H. Henneberg. V prvej generácii českých secesných piktorialistov zažiarili fotografi ako Otto Šetele, Rudolf Špilar a Ludvík Pinka. V rámci ušľachtilých tlačí vynikali František
Drtikol a Vladimír Jindřich Bufka, či menej známy Josef Binko. Karel Novák a Josef Anton Trčka
ako fotografi tvoriaci v zahraničí. Mnohí sa vo svojej tvorbe nevenovali dlhodobo ušľachtilým
tlačiam, no vyskúšali si aj to a ich práce patria medzi vzácne kúsky. K takýmto autorom patria
hlavne Jaroslav Feyfar, Josef Šechtl a Viktor Meisner II. V Čechách bola vystavená prvá gumotlač
v roku 1899 a v roku 1908 vznikla skupina milovníkov techniky gumotlače, „ Kroužek gumistů“
pri Českém klubu fotografů amaterů v Prahe.5

1.1
Českí piktorialisti: Vladimír Jindřich Bufka  - Josef Binko - Karel Novák František Drtikol
Ako píše P. Scheufler bol V. J. Bufka fotograf tvoriaci piktorialisticky najvýraznejšou osobnosťou českej fotografie v prvom desaťročí 20. storočia. Bol zároveň priekopníkom autochromu
a autorom kníh a článkov o fotografii. V. J. Bufka bol fotografom s veľkým vplyvom na svojich
súčastníkov. Všetkých zaujalo jeho majstrovstvo, talent a pracovistosť, ktorú uplatnil v podobe
článkov a kníh, ktoré písal o fotografii. Je známy najmä vďaka technike autochromu, no taktiež
viedol fotografické kurzy pre širokú verejnosť, kde sa zaoberal mimo iné aj technikou gumotlače.
Zhrnutím všetkých Bufkových poznatkov je azda najznámejšia jeho kniha Katechizmus fotografie.
Tento fotograf so svojím životným heslom Per aspera ad astra „ byl vskutku „fotograf oslnivého
a mimořádně všestranného talentu“ (A.Dufek) a ani označení génius by zřejmě nebylo nadsázkou.“6 Spomedzi českých autorov bola gumotlač obľúbená technika V.J.Bufky, ktorého pozostalosť
sa nachádza v Moravskej galérii v Brne.

Obrázok 12. Vladimír Jinřich Bufka: Večerní vlak, 1911

5
6

^SCHEUFLER, Pavel: Historické fotografické techniky, Artama. Praha, 1993.
^SCHEUFLER, Pavel: Galerie c.k. fotografů, Grada Publishing, Praha 2001.
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Josef Binko je nepochybne jedným z najvýznamnejších amatérskych fotografov zaoberajúcich sa ušľachtilými tlačmi fotografie. V jeho rozsiahlej tvorbe zaujímajú podstatné miesto
aj veľkoformátove zábery krajiny spracované technikou gumotlače. Niektoré z nich sú signované
slepotlačou. „V Binkových krajinách je řád, soulad a harmonie, a jestliže řada snímku má také
jistou podmaivou snivost, je to díky krajině samé, nikoli kvuli prvnímu plánu autora.“7 Jeho tvorba bola úzko spätá s miestom jeho rodiska, Krucemburkem. Podobu snímkov často upravoval
do formy rôznych ušľachtilých tlačí ako napríklad: gumotlač, pigment či bromolejotlač. „Jeho
dílo zároveň představuje nejrozsáhlejší celek českého amaterského fotografa období secesního
piktorialismu.“

Obrázok 13. Josef Binko, Na Vysočine, 1909 - 1912

Obrázok 14. Josef Binko, Soumrak na rybníku, 1909 - 1911

7

^SCHEUFLER, Pavel. Josef Binko. Torst, Praha 2006.
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Karel Novák bol fotografom dlhodobo žijúcim mimo území Česka. Jeho záujem bol najmä
v krajinárskej fotografii a zátiším, často v japonizujúcom štýle, no špecializoval sa aj na portrétnu
tvorbu v úprave gumotlače alebo pigmentu.

Obrázok 15. Karel Novák: Zátiší, cca 1905

Ako hovorí P. Scheufler František Drtikol je osobnosťou, ktorá stojí na prelome storočí,
čiže na prelome tradicionalizmu a moderny a to je cítiť aj v jeho tvorbe. Nie je jednoduché ju zaradiť len k jedinému dobovému prúdu. V prvej etape Drtikolovej tvorby sú obsiahnuté aj ušľachtilé
fotografické tlače. I keď je to najmä olejotlač, na jeho portrétoch sa objavuje aj gumotlač. „Náznak
fascinace tématem ženství se projevil již v prvních dochovaných dílech, na druhé straně stylizované secesní portréty a romanticky laděné krajiny svědčí o hledání.“8

Obrázok 16. František Drtikol: Dívčí portrét, 1909

8

^SCHEUFLER, Pavel: Galerie c.k. fotografů, Grada Publishing, Praha 2001.
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Obrázok 17. František Drtikol: Na poli, 1903

Ďalšie gumotlače môžeme nájsť na území ČR v Uměleckoprumyslovém muzeu v Prahe
alebo tiež v Národním technickém múzeu.
Po prvej svetovej vojne sa už fotografický záujem sústreďuje viac na priame zachytenie
reality, než na pracné a dlhé vytváranie fotografických obrazov pomocou ušľachtilých tlačí. Stále
sa objavujú autori, ktorí s technikami pracujú, no nie je to už tak rozšírený trend.
Dnes je možné do techniky zakomponovať rôzne technické pomôcky, ako je úprava a tlač
negatívu digitálne a tak oveľa ľahšie vytvorenie väčieho rozmeru a podobne. Gumotlač všeobecne
nie je tak rozšírená a používaná ako napríklad kyanotypia (modrotlač) alebo platinotypia, no stále
má veľmi významné postavenie medzi alternatívnymi technikami fotografie.

Obrázok 18. Christopher James: Portrait of Grace in Gum
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ČO PRIPRAVIŤ A ČO VEDIEŤ PRED ZAČATÍM

Gumotlač je pozitívny proces, ktorý je založený na citlivosti dichromanu v kombinácii
s arabskou gumou. Svetlocitlivá emulzia tak pozostáva z troch základných zložiek: dichroman
amonný alebo draselný, arabská guma a pigment. Existuje viacero receptúr od fotografov podľa,
ktorých sa dá emulzia namiešať. Pre správne určenie pomeru týchto zložiek v emulzii je potrebné
vedieť, o aké látky ide. Zároveň je veľmi dôležité dbať na dodržiavanie bezpečnostných predpisov
pri manipulácii s chemikáliami, aby nedošlo k nechceným zraneniam. V nasledujúcich podkapitolách sa budeme venovať ich popisu a charakteristike, bezpečnosti pri práci, použitiu v praxi
a použitiu pri gumotlači.

2.1

Dichroman
K2Cr2O7 - dichroman draselný / (NH4)2Cr2O7 - dichroman amonný

Dichroman draselný je oranžovo-červená kryštalická látka. Používa sa v analytickej chémii ako oxidačné činidlo pri chemických reakciách a ako štandard pri titrovaní, tiež pri úprave povrchu (koží) chrómovaním a ako surový materiál pre prípravu chrómových komponentov.
Je to veľmi stála látka. Ako prášok, je nebezpečná pre možnosť vdýchnutia alebo rozšírenia
do ovzdušia, no ako roztok sa môže skladovať vo fľaši. Pri miešaní emulzie pre gumotlač nevzniká
nebezpečenstvo vdýchnutia. Nádobu na skladovanie treba vždy označiť!
Podobná látka je dichroman amonný, ktorý je rovnako kryštalická látka oranžovej farby.
Je rozpustný vo vode a v etanole. Vzniká reakciou kyseliny chrómovej s vodným roztokom amoniaku a následnou kryštalizáciou. Využíva sa v pyrotechnike, litografii, tiež ako moridlo pre farebné pigmenty pri výrobe alizarinu, pri čistení koží a olejov.
Obe látky obsahujú 6-mocný chróm (6 elektrónov na valenčnej vrstve) a teda sú veľmi
nebezpečné, vysoko toxické a karcinogénne. Je potrebné s nimi zaobchádzať s najväčšou opatrnosťou a postupovať podľa zásad správneho používania. Pri práci s dichromanom je nutné používať masku na tvár, aby sa predišlo vdýchnutiu látky. Rovnako nesmieme zabúdať na rukavice
a ochranné oblečenie, aby sa predišlo kontaktu s kožou. Takisto je treba zabezpečiť, aby sa látka
nedostala do prostredia. Musíme zabezpečiť dostatočnú ventiláciu a cirkuláciu vzduchu v miestnosti. Nezabudnime skladovať dichroman ako nebezpečný odpad, aby sa nedostal do životného
prostredia a nekontaminoval ho. Pre takýto odpad zabezpečuje likvidáciu špecializovaná firma,
ktorá nakladá s nebezpečnými odpadovými látkami.9
Pred začatím práce s týmito chemikáliami si musíme vždy prečítať bezpečnostný list
od výrobcu, aby sme nič dôležité nezanedbali.

9

^ JAIN, S. K. Conceptual Chemistry for Class XII
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Arabská guma

Je to prírodná látka/ živica získavaná z materskej rastliny - akácie (akácia arabská, akácia senegalská a iné druhy). Akácia je strom rastúci najmä v strednej Afrike a Arábii. Jej droga
(tzn. úžitková časť rastliny) je stvrdnutá klovatina, ktorú strom produkuje napr. pri narezaní kôry.
Látka má široké využitie. Veľký význam má v súčastnom lekárstve a potravinárstve, kde sa používa ako stabilizátor (E414). Z roztoku arabskej klovatiny sa vyrába sušená alebo sa tiež používa
jej 33,3% roztok. Využíva sa aj ako lepidlo na poštových známkach, papierikoch k baleniu tabaku,
ako súčasť klovatiny alebo fixatívu v maliarstve, v polygrafickom priemysle k pogumovaniu tlačiarenských dosiek.
Je možné zakúpiť si arabskú gumu ako biely prášok alebo ako ako hnedé kryštáliky. Tie
sa potom riedia s vodou. No nariadená arabská guma musí byť použitá hneď po nariedení, pretože
po určitom čase sa môže pokaziť. Môžeme ju ešte zakonzervovať chemicky napr.: formalin/ fenol/
thymol rozpustený v izopropyl alkohole/ roztok benzoátu sódneho...

2.3

Pigment

Treťou veľmi dôležitou zložkou, ktorú si potrebujeme svedomito vybrať a pripraviť
je pigment. Najjednoduchšie je si v obchode zadovážiť akvarelové farby, ktoré majú naozaj veľmi
širokú škálu farebných odtieňov. V knihe GUM PRINTING, A step-by-step manual, highlighting
artists and their creative practice uvádza Christina Z. Anderson veľké množstvo značiek a odtieňov vhodných pre gumotlač, ich vlastnosti, či farebnú intenzitu.10 Z našej skúsenosti môžeme
spomenúť farby Winsor Newton, ktoré majú pekné sýte odtiene. Autorským zámerom však môže
vyhovať aj iný akvarel ako je napríklad Schmincke, Da Vinci či iné.
Treba dbať na to, že jednotlivé farby môžu mať rôzne vlastnosti, ktoré treba zohľadniť
pri ich výbere. Niektoré farby sa uchycujú veľmi hlboko do vlákien papiera. Vzniká tzv. staining
- miesta, kde by sa mala farba úplne vymyť, ale pri vyvolávaní tam ostane, napr.: biela obloha
ostane červená (červená farba máva tento problém veľmi často). Predísť stainingu sa dá použitím
ochrannej želatínovej vstvy na papier (kapitola 3.3). Tiež intenzita farby má vplyv na expozičný čas. Intenzívnejšie farby (ako modrá, tmavohnedá) potrebujú kratšie expozície, naopak svetlé
až transparentné farby (ako siena, žltá) potrebujú oveľa dlhšie expozičné časy. Špecifická práca
je s čiernou farbou, tú odporúča K. Mocaková kombinovať s tmavomodrou (ako indigo) alebo
tmavočervenou, vtedy sa farby správajú inak.
Ďalšou veľmi vhodnou variantou je použiť pigment od firmy Mamut Photo, kde zakúpeny
roztok obsahuje 3g farby Winsor Newton a rovno aj v kombinácii s 25 ml arabskej gumy.11 Tieto farby sú už správne nariedené a sú preto veľmi jednoduché na použitie. Odporúčame najmä
pre začiatky s prácou na gumotlači. Ale jedným veľkým mínusom je, že ponúkané pigmenty sú iba
v siedmich odtieňoch.
10
^ANDERSON, Christina Z. Gum Printing
11
^Produkt z mamut-photo.com, dostupné z: https://www.mamut-photo.com/eshop/cs/barvybarvy-pro-alternativni-fotograficke-techniky/66-barva-pro-gumotisk-25ml.html
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Vybavenie komory

Nie je treba pripravovať temnú komoru, kde je všetko na 100% zatemnené. Emulzia na gumotlač je svetlocitlivá, ale iba na určitú časť spektra (UV) a predpríprava pred exponovaním ako aj
vyvolávanie po expozícii prebieha za denného svetla. Preto je najdôležitejšie správne si rozvrhnúť
miestnosť a vybaviť ju všetkým potrebným poprípade s nejakou menšou miestnosťou, kde budú
scitlivené papiere schnúť za tmy. Dobrý prístup k vode a veľké umývadlo sú základom pre pranie
hotových fotografií. Je treba tiež myslieť na bezpečnosť a používať gumené obrusy a ochranné
pomôcky. Žiadna takáto komora sa nezaobíde bez UV žiariča. Ten je možné spraviť vlastnoručne,
kúpiť si hotový, použiť alternatívu alebo exponovať na slnku. Ako alteratíva môže poslúžiť napríklad UV žiarič - horské slnko12.

Tu je zoznam ďalšieho potrebného vybavenia:
•

fľaštičky na uskladnenie chemikálií a štítky na ich označenie

•

misky potrebnej veľkosti na vyvolávanie fotografií

•

hrubé sklo na zaťaženie negatívu, alebo rám

•

štetce (širšie veľkosti „hake brush“ a malé mäkké štetce na ďalšiu úpravu)

•

fén (nastaviteľný na studený vzduch)

•

váha na váženie s presnosťou na desatinu gramu

•

lyžička a sklenená tyčinka na miešanie chemikálií

•

odmerné valce a kadičky (10 ml, 50 ml, 150 ml, 500 ml), petriho miska

•

zdroj horúcej vody/ rychlovarná kanvica

•

lepiaca páska, nožnice, fixa, ceruza a iné písacie potreby, pravítko

•

pero a zápisník (na zapisovanie hodnôt počas procesu)

•

štipce a závesný systém na zavesenie mokrých fotografií

•

rôzne utierky a špongie na udržiavanie čistoty v komore

•

stopky, teplomer

•

plastový kontajner na uchovávanie nebezpečného chemického odpadu

•

ochranné pomôcky: gumené rukavice, respiračná maska, plastová zástera, ochranné okuliare

•

orezávač (stolový aj ručný)

•

voda

12
^Takáto alternatíva nie je úplne vhodná. Pretože okrem žiarenia produkuje aj veľa tepla
a to môže poškodiť tenký negatív. Dá sa použiť na skúšku alebo ako experiment, no pravdepodobne nie na dlhodobé používanie.
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Obrázok 19. Akvarelové farby Winsor Newton

Obrázok 20. Arabská guma

Obrázok 21. Hake štetce

Obrázok 22. Farby na gumotlač Mamut

Obrázok 23. Štipce

Obrázok 24. Papierová lepiaca páska

Obrázok 25. Jednorázové rukavice

Obrázok 26. Fén

Obrázok 27. Priesvitná lepiaca páska

Obrázok 28. Želatína
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Papier

Papier je veľmi dôležitý artikel a jeho výber netreba podceňovať. Načrtneme aké parametre sú smerodatné a tiež uvedieme zopár príkladov niektorých papierov.
Najznámejšie sú značky Fabriano Artistico, Arches Platine, Canson Montval a Hahnemuhle. Parametre, ktorými sa papiere vyznačujú sú ich povrchová úprava a spôsob výroby. Papier použitý pre gumotlač bude viackrát namáčaný a sušený, preto musí byť silný a odolný, aby
sa nepotrhal alebo inak nezničil. Z toho dôvodu sa používa papier s gramážou 250 g/m2 a viac.
Tento parameter určuje plošnú hmotnosť papiera (tzn. podiel hmotnosti a plochy papiera)
a na ňom závisia ďalšie vlastnosti ako je pevnosť, hrúbka, špecifický objem. Zjednodušene môžeme povedať, že čím ma papier vyššiu gramáž tým je menej priehľadný.
Ďalší, pre nás významný, parameter je drsnosť. Ten charakterizuje ako veľmi je papier
hrboľatý, ale tiež reliéf papiera. Čím sú hrbole a priehlbiny väčšie, tým je papier drsnejší a tým
je kvalita tlače horšia, resp. menej presná. Veľmi vysoký reliéf niekedy motív fotografie podporí
na inokedy príliš zaniknú detaily a význam obrazu sa stratí.
Belosť papiera. Existuje veľa druhov bielej a tak isto môže byť tá biela vytvorená pridaním
farbiva alebo prirodzenou štruktúrou papiera. Niektoré papiere sa totiž vyrábajú iba z celulózy
získavanej z dreva, no iné sú z bavlny. Pre gumotlač sa používaj zvyčajne papiere z bavlny.
V obchodoch môžeme prísť do kontaktu aj s pojmami „hot/cold pressed“ papier. „Hot
press“ alebo aj papier lisovaný za tepla je hladší, nepije vodu tak rýchlo ako „cold pressed“ alebo
aj papier lisovaný za studena. Tiež je belší a bez výraznejšej textúry. U niektorých papierov nie sú
obe strany vyrábané rovnakým procesom. Je to vždy citeľné na dotyk. Oba procesy majú nejakú
výhodu, preto si skúsime oba a uvidíme rozdiel.13
Zároveň si ešte musíme poriadne pozrieť informáciu ku zakúpenému papieru, pretože niektoré sú už rovno napustené ochrannou látkou, aby bol odolnejší. My si vyrobíme vlastnú ochrannú vrstvu papiera želatínou, no ak je už papier takto chránený, nie je nevyhnutné túto vrstvu nanášať ručne.
Ak sa pri gumotlači používajú príliš veľké formáty, niekedy je dobré ich podlepiť tenkým
hliníkovým plechom, aby papier vydržal až do konca procesu (kapitola 3.2). Samozrejme to závisí
aj od nášho zámeru - papier s pätnástimi vrstvami bude viac namáhaný ako papier s troma vrstvami. Parametrov je veľa, no najdôležitejšia je štruktúra a gramáž používaného papiera. Keď si
papier vyberieme, máme všetko, čo potrebujeme a náš pracovný proces môže začať.

13
^ Dostupné z: https://letspaintnature.com/2009/10/29/difference-between-cold-press-and-hot-press/ V tomto článku sú uvedené príklady ako sa správa akvarelový papier, keď je cold/hot
press.
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PRACOVNÝ PROCES

V tejto kapitole sa budeme zaoberať všetkými časťami procesu gumotlače od prípravy
negatívu po vyvolanie konečnej fotografie. Gumotlač samotná nie je ani tak zložitá, ako časovo
náročná. Prejdeme si podrobne prípravu negatívu, prípravu papiera, miešanie emulzie, natieranie,
exponovanie, vyvolávanie fotografie. Je treba mať napamäti, že pre gumotlač je charakteristická
práve obrovská variabilita farebných vrstiev, s ktorými sa dá krásne tvorivo pracovať. Každý jeden
krok si môžeme nejako pretvoriť, aby nám tak vzniklo niečo úplne nové.

3.1

Príprava negatívu

Gumotlač je kontaktná metóda a to znamená, že negatív musí byť v takej veľkosti, akej
chceme mať výslednú fotografiu. Pri výbere konkrétnej fotografie musíme dbať na to, že počas
techniky môžu niektoré drobné detaily zaniknúť. Tiež si musíme uvedomiť, že gumotlač sa robí
z jedného alebo viacerých negatívov a to podľa toho, či má byť výsledok jedno alebo viacfarebný.
Na základe toho si musíme negatív pripraviť, preto si dopredu premyslíme či pôjde o monochromatický alebo viactonálny obraz:
•

Z jedného negatívu

		

- monochromatická

		

- duotonálna (tzv. spli-tone efekt)

		

- multitonálna

•

z troch negatívov - plnofarebná

•

z iného počtu negatívov - z 2/4/...14

Rozdiel medzi multitonálnou gumotlačou z jedného negatívu a plnofarebnou z troch negatívov je v tom, že pri použití jedného negatívu sa jednotlivé farebné vrstvy cez seba prekrývajú rovnako (jedna farba prekrýva druhú v plnom rozsahu). Pri použití troch negatívov sa farby
neprekrývaju rovnako a použitím RGB alebo CMYK farieb môžeme dostať plnofarebný obraz
so správnym podaním farieb. Pre vysvetlenie, pri viacerých negatívoch sa pri fotografii s modorou
oblohou modrá vrstva zafixuje v oblasti oblohy (ostane modrá) a ostatné farby sa z tohto miesta
vymyjú (ale ostanú na iných miestach).
Príprava negatívu nie je zložitá, ale treba si osvojiť určíté postupy. Niektorí fotografi uvádzajú aj postupy, ako upraviť krivky pre vhodné podanie svetiel. Pri gumotlači si však vieme svetlá
a tiene dokresliť aj pomocou svetlocitlivej emulzie. Opäť je to o pokuse a omyle a o tom, komu
sa s čím lepšie pracuje. Každopádne úpravu kriviek na základe požiadaviek tlačiarne popisuje
vo svojej knihe Christina Z. Anderson. Každá tlačiareň vyžaduje osobitné parametre. Je dobré pracovať buď v overenej predajni, alebo so svojou vlastnou tlačiarňou. Na druhej strane K. Mocaková
14
^Dostupné z: http://web.archive.org/web/20140214102435/http://fototechniky.cz/historicke_fotograficke_procesy/gumotisk/
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uvádza vo svojom postupe pre prípravu negatívu, že presná kalibrácia krivkami nie je pri gumotlači taká nevyhnutná ako pri iných technikách, akou je napríklad platinotypia alebo kyanotypia.
Pre dosiahnutie správneho podania tónov je odporúčané, aby sa priemerná denzita negatívu pohybovala v rozmedzí 1.0 až 2.0 [ - ]. Rovnako pri práci s multitonálnou gumotlačou
je vhodné vyhnúť sa príliš kontrastným fotografiám.
Pre viacfarebné obrázky je gumotlač viac než vhodná, no pre pravdivé podanie farieb
si treba pripraviť viac než jeden negatív. Počet negatívov sa odvíja od nášho zámeru pracovať
s jednou alebo viacerými vrstvami. Môžeme si vytvoriť dva negatívy (jeden pre teplé tóny a druhý
pre studené), tri negatívy z farebného režimu RGB/CMY, štyri negatívy z režimu CMYK alebo
ľubovoľný počet negatívov podľa našej chuti.
My si v našej práci uvedieme postup pre vytvorenie negatívov z režimu CMYK pre plnofarebné gumotlače. S takto pripravenými negatívmi sa potom pracuje s vrstvami čiernej, azurovej,
žltej a purpurovej presne ako keď tlačiareň tlačí farby. Rovnako sa postupuje aj pri RGB móde, len
si rozdelíme obraz na tri negatívy a pracujeme s kombináciou bez čiernej.
Na vytvorenie viacerých negatívov musíme pracovať v editore, ktorý umožňuje takúto
úpravu obrazu. My pracujeme v editore pre úpravú fotografií od Adobe, Photoshop CC 2014.

		
- Po otvorení fotografie v editore, si prevedieme základné úpravy a to doostrenie
cez filter „Doostriť“, ďalšie doostrenie cez tzv. „High Pass“ filter.
		

- Nesmieme zabudnúť zlúčiť všetky vrstvy.

Obrázok 29. Vytvorenie negatívu: doostrenie a zlúčenie vrstiev
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- Ďalším krokom je fotografiu konvertovať z RGB profilu do CMYK.

Obrázok 30. Vytvorenie negatívu: zmena profilu

		

- Vytvoríme invertný obraz cez úpravu Invertovať a opäť zlúčime všetky vrstvy.

Obrázok 31. Vytvorenie negatívu: invertovanie obrazu

		

- Teraz si obraz uložíme, lebo potom to už nebude možné.

		

- V okne Kanály rozbalíme menu vpravo hore a zvolíme Rozdeliť kanály.

Obrázok 32. Vytvorenie negatívu: rozdelenie kanálov
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- Automaticky sa otvoria štyri obrazy, všetky už sú v čiernobielom.

Obrázok 33. Vytvorenie negatívu: výsledné negatívy

		
- Každý negatív uložíme. C negatív uložíme ako CYAN/azurová, M negatív ako
MAGENTA/purpurová, Y ako YELLOW/žltá a K ako BLACK/čierna.
Takto pripravené negatívy vytlačíme na transparentnú fóliu. (Existuje veľa druhov fólií, ale
pre menšie rozmery je možné použiť napríklad aj meotarovú.)
Pri rozdelení na tri negatívy je to rovnaký postup, ale vynecháme krok so zmenou módu
na CMYK. Ostaneme pri RGB. Potom ale pozor! Kanály R,G,B sú kontempletárne k CMY
tzn. pri ukladaní obrazu R = C/azurová, G = M/purpurová, B = Y/žltá!

3.2

Zrazenie papierov

Tento krok nie je nijak náročný ani príliš zdĺhavý a je možné si papiere takto pripraviť
dopredu. V prvom rade musíme papier narezať na správnu, teda výslednú veľkosť. Rozmer sa odvíja od veľkosti negatívu a je tiež dobré nechať si trocha miesta naviac, tj. pripraviť papier, ktorý
je väčší ako negatív. Pri manipulácií alebo paspartovaní sa to môže zíjsť.
Keď máme papiere požadovanej veľkosti, prejdeme k ich zrazeniu. Papier sa v dôsledku kontaktu s vodou o niečo zväčší. Keďže budeme pracovať s viacerými vrstvami, potrebujeme zafixovať
polohu každého z negatívov. Papier bude počas celého procesu viac krát zmáčaný a vysúšaný. Tieto
procesy nie sú rovnomerné na celej ploche a preto má papier lokálne rôzne zväčšenia, ktoré sa prejavujú jeho zvlnením. Ak papier zvlhčíme vodou dopredu, predídeme tak prvej najrozsiahlejšej zmene
obsahu papiera. Do dostatočne veľkej misky pustíme horúcu vodu, tak aby voda v miske mala okolo
40° - 50° C. Papiere opatrne namočíme (môžeme viacero do jednej misky) tak, aby bol každý
papier ponorený a nasiaknutý (aby sa nikde nevytvorili vzduchové bubliny, ktoré by spôsobili nenasiaknutie niektorých miest). Necháme papiere v miske 15 až 30 minút (nie dlhšie ako hodinu).
Z času na čas miskou pokýveme, aby sa papiere na seba nenalepili. Potom ich zavesíme a necháme
vyschnúť. Takto pripravený papier môžeme želatinovať.
V prípade, že pracujeme s veľkým rozmerom papiera, cca 100x70 cm a väčšie, vzniká riziko pretrhnutia papiera. Preto sa môže podlepovať na hlinikový plech, ktorý funguje ako podpora,
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aby sa pri opakovanom namáčaní a sušení papier nepoškodil. Plech sa jemne obrúsi pre zdrsnenie
povrchu. Po dôkladnom umytí sa usuší fénom a utierkou. Na papier nanesieme zriedené disperzné lepidlo, natierame štetcom na papier a papier položíme lepivou stranou na plech. Zakryjeme
tenkým papierom a valčekom poriadne pritlačíme k plechu. Ťaháme valček od stredu ku krajom,
aby sme predišli prípadným bublinkám, ktoré môžu pod papierom vznikať. Kým bude papier
schnúť zaťažíme ho, aby sa nezvlnil a aby lepidlo zaschlo poriadne (najlepšie cez noc).15

3.3

Želatinovanie

Niektorí autori želatínovú vrstvu aplikujú vždy a na všetky papiere, iní vôbec. Požitie
želatinovej vrstvy by malo zabrániť silným pigmentom z emulzie, aby sa dostali príliš hlboko
do papierových vlákien, tento jav sa nazýva staining (viď. kapitola 2.3 Pigment). Niektoré papiere
sú už ošetrené rôznymi látkami a preto sa pigment nedostáva hlboko do vlákien (viď. kapitola 2.5
Papier). Z našej skúsenosti odporúčame použiť želatínovanie najmä vtedy, ak nie je prvá vrstva
kyanotypia. Je tiež možné želatínovať počas procesu, teda medzi jednotlivými vrstvami. Ku príkladu, červená alebo niektoré tmavé odtiene pigmentov sú príliš silné a preto môžeme vytvoriť
takýto sendvič: želatínová vrstva, žltá, modrá, želatínová v., červená, čierna. Je treba odskúšať
aj daný papier, ako na pigmenty reaguje a či je viditeľný staining.
Želatína sa pripravuje ako 2-3%-ný roztok a to tak, že nasypeme 20-30g želatíny do 1 l
vody a necháme 20 minút nasiakať. Potom nádobu so želatínou premiestnime do väčšej nádoby
s vriacou vodou a v takomto vodnom kúpeli zahrievame, kým nadobudne jednotnú konzistenciu. To nastáva zhruba pri teplote 60° C. Niektorí autori želatínu ešte vytvrdzujú 1,5-2,5% roztokom formaldehydu alebo glyoxalom. Vytvrdená želatína je pevnejšia (nemá rôsolovitý charakter).
My sme použili želatínu určenú pre prácu s gumotlačou, a ďalej sme už nevytvrdzovali.16
Natrieť želatínu na papier sa najlepšie robí dvoma spôsobmi. Pripravíme si želatínu
do misky vo veľkosti papiera a papier zľahka položíme na hladinu tak, aby bol rovnomerne
namočený a nevznikali vzduchové bubliny. Nenechávame nasiakať ale pomaly papier z hladiny odoberieme tak, aby prebytočná želatina stiekla naspäť do misky. Druhá varianta je taká, že
sa papier vyplne na sklo (prilepí sa páskou) a natierame želatinu širokým štetcom vo všetkých smeroch. Pomaly, aby nevznikali bublinky. Pracujeme vždy s teplou želatinou aby ostala konzistentná.
Nechávame dobre uschnúť aspoň jeden deň.

3.4

Miešanie emulzie/ formula

Stojíme pred posledným krokom, ktorý nás už zavedie k samotnému exponovaniu. Každý,
kto pracuje s gumotlačou dlhodobo, si prispôsobí základnú formulu pre svoje vlastné potreby. Preto sa v knihách uvádzajú častokrát odlišné pomery použitých látok alebo spôsoby prípravy finálnej

15
^ Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=309kD0bXoGs V tomto videu presná
ukážka ako postupovať aj pri podlepovaní na plech.
16
^Produkt z mamut-photo.com, Dostupné z: https://www.mamut-photo.com/eshop/cs/
chemikalie-pro-alternativni-fotograficke-techniky/104-zelatina.html?search_query=zelatina&results=1
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emulzie. My uvedieme základy a rôzne charakteristiky procesu, z ktorých si už autor odvodí svoju
špecifickú formulu sám. Emulzia musí obsahovať tri základné látky: dichroman amonný/ draselný,
arabská guma a pigment. Všetky látky sme charakterizovali v predošlých kapitolách a teraz uvedieme ich použitie v rámci gumotlače.
Začneme dichromanom draselným/ amonným. Pre našu emulziu je dichroman amonný
rýchlejší (stačia mu kratšie expozície) ale menej kontrastný. Dichroman draselný je kontrastný,
ale náchylnejši na staining. Dichroman Amonný sa používa ako 10% roztok, my použijeme dichroman draselný. Ten sa používa ako 12-13% roztok. Nesmieme zabudnúť na ochranné pomôcky
pre prácu s nebezpečnými chemikáliami. Dichroman je jed!
		

- Odvážime 12g kryštálov dichromanu.

		

- Pridáme 100ml teplej vody.

		

- Miešame sklenenou tyčinkou, kým sa kryštály úplne rozpustia, príp. zahrievame

		

- Roztok prelejeme z kadičky do nádoby, ktorú viditeľne označíme.

Takto pripravený roztok dichromanu môžeme uskladniť v priehľadnej plastovej fľaštičke, pretože
je veľmi stály a tiež nie je citlivý na svetlo, kým to je čistý roztok. Vhodné je použiť napríklad
120ml fľaštičku s kvapkadlom (napr. od očných kvapiek).
V ďalšej kadičke si pripravíme roztok arabskej gumy. Ten sa používa 30-40% - ný.
		

- Odvážime 40g práškovej arabskej gumy, alebo kryštálov.

		

- V kadičke zmiešame 100 ml teplej vody a arabskú gumu.

		

- Miešame sklenenou tyčinkou, kým sa nerozpustí.17

Možeme si do zásoby pripraviť roztok arabskej gumy a pigmentu. Pozor, po pridaní gumy
do dichromanu sa roztok musí hneď použiť. Pomer gumy a pigmentu nie je jednoduché určiť, pretože to záleží aj od intenzity daného pigmentu. V knihe Gum Printing od Ch. Z. Anderson uvádza
autorka príklady viacerých konkrétnych značiek a odtieňov farieb a ako z nich namiešať tento
„stock“ gumy a pigmentu. Základné riedenie je približne 6% akvarelovej farby v roztoku arabskej
gumy. No niektoré pigmenty ako cobaltová modrá sa môžu riediť až na 12%. Je dobré určiť si
tento pomer pre zásobný roztok a potom ho pre danú farbu už takto používať stále.
Pripravíme „stock“ arabskej gumy a pigmentu.
		

- Pripravíme 235 ml arab. gumy a nalejeme do nádoby, v kt. ju budeme skladovať.

		

- Pridáme 15ml akvarelovej farby.

		
- Fľaštičku zatvoríme a poriadne retrepeme (aspoň 50x) aby sa pigment spojil s
gumou. Nezabudnime označiť fľaštičku a zapísať jej riedenie.
17
^podľa Christina Z. Anderson sa nechávajú kryštáliky gumy rozpustiť 24 hodín, aby tam
neboli žiadne nerozpustené častice. Zároveň nečistoty klesnú na dno alebo sa vyplavia na hladinu
a je možné ich jednoducho odstrániť.
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Takto máme pripravený zásobný roztok dichromanu a tiež zásobný roztok arab. gumy
a pigmentu, ktoré sú relatívne trvácne. Ak už máme pred sebou pripravený papier aj negatív a ideme exponovať, tak vtedy zmiešame oba zásobné roztoky. Podľa toho v akom pomere zmiešame
zásobné roztoky, na také tóny bude najlepšie pôsobiť emulzia.
(pigment+arabská guma) < dichroman

svetlá			

dlhé expozíce

(pigment+arabská guma) = dichroman

stredné tiene		

stredne dlhé expozície

(pigment+arabská guma) > dichroman

tiene			

najkratšie expozície

Tabuľka 1. Určenie expozície

		

Zmiešame oba zásobné roztoky v požadovanom pomere (napr. 1:1)

Výsledná emulzia nie je stála a starnutím degraduje. Pri natieraní emulzie na papier treba
byť dôsledný. Najlepšou metódou je vyliať vhodné množstvo emulzie do stredu papiera a potom
ju rozotrieť širokým štetcom (najlepšie hake brush18).

Obrázok 34. Príprava emulzie

3.5

Registrácia negatívu

Ešte pred expozíciou musíme spomenúť registráciu negatívu, aby boli naše fotografie
ostré. Keď robíme viacero vrstiev, musíme uložiť negatív vždy na to isté miesto. Preto nesmieme
zanedbať registráciu. Existuje viacero spôsobov ako pripraviť takéto „vrstvenie negatívov“ a je
treba si nájsť to najvhodnejšie, s ktorým sa nám najlepšie pracuje. Uvedieme si dva najjednoduchšie riešenia. Poukladáme negatívy presne na seba. Je vhodné predpripraviť si pred tlačou značky (krížiky v tesnej blízkosti nad negatívom), ktoré nám poslúžia na presné uloženie negatívov
na seba. Tento „sendvič“ ukladáme na podložke, akou je napríklad polistyrénová doska. Zoberie18
^Najlepší je štetec, ktorý nemá žiadne kovové časti a nie je teda problém nechať ho namočený vo vode aj celé dni. Preto tieto štetce používame na natieranie emulzie a želatínovej vrstvy.
Dostupné z: https://www.mamut-photo.com/eshop/cs/pomucky-pro-alternativni-fotograficke-techniky/92-stetec-hake-75mm.html?search_query=hake&results=3
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me špendlík a prepichneme aspoň na dvoch miestach tak, aby prešiel špendlík rovnako všetkými
negatívmi. Potom pred expozíciou sa polohuje negatív podľa dierok (dierka sa pri prvej expozícii
spraví aj do papiera).
V prípade, že pracujeme s papierom podlepeným na plechu si dierkovačom urbíme dierky
do plechu aj fólie (na ktorej je vytlačený negatív) na prislúchajúcom mieste.19 Následne pred expozíciou umiestnime negatív presne podľa dierok a prilepíme ho lepiacou páskou o papier/plech.20
Dobrá rada, ktorú si každí gumista overí v praxi je, že všetky negatívy majú byť označené názvom vrstvy, pre ktorú boli vytvorené (napríklad: C, M, Y, K - pre plnofarebný obraz alebo
S, M, H - pre shadows-tiene, middle tones-stredné tóny, highlights-svetlá). Takto je oveľa menšia
pravdepodobnosť pomiešania negatívov a zároveň to šetrí náš čas.

3.6

Pred expozíciou

Ak máme pred sebou akvarelový papier, ktorý už bol zrazený, naželatínovaný a prípadne
podlepený na plech, pričom máme pripravené aj negatívy a všetky ostatné pomôcky, môžeme pristúpiť k najzaujímavejšej časti procesu a to k nanášaniu emulzie a samotnej expozícii.
V tejto časti je opäť obzvlášť dôležité používať všetky ochranné pomôcky. Preto dbajme
na správne oblečenie, rukavice, zásteru prípadne aj rúško na prácu s chemikáliami.
Zmiešame oba zásobné roztoky podľa potreby (teda pigment i arabská guma a dichroman). Fľaštičku poriadne pretrepeme, aby sa všetko správne spojilo. Vezmeme papier a pripravenú
emulziu vylejeme v jednej línii do stredu. Množstvo emulzie zodpovedá obsahu natieranej plochy,
približne 5ml na 20x30 cm. V tomto momente máme v miestnosti zhasnuté, pretože dichroman
v emulzii nadobúda citlivosť na svetlo. Nakoľko sa jedná najmä o ÚV spektrum, môžeme použiť pri
práci napríklad červené alebo olivovo zelené svetlo, aké sa používa bežne pri práci v čiernej komore
(pri spracovaní bežného svetlocitlivého materiálu).
Natierame rezko, ale netlačíme na štetec, inak sa povrch papiera môže poškodiť. Pohyby
štetcom musia byť tiež plynulé a vo všetkých smeroch. Emulzia by mala byť rozotretá všade rovnomerne. Je potrebné natierať pomerné dlho, až kým emulzia nevsiakne a povrch sa stáva mierne
lepkavým. Po ťahu štetcom neostávajú viditeľné stopy.

Obrázok 35. Ako natierať emulziu

19
20

^Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=xWoRB090TIw
^Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=W4MFTc-bFEg&t=468s
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Necháme papier úplne doschnúť v tme. Schnutie sa dá urýchliť fénom, no použijeme
studený vzduch. Pri použití horúceho vzduchu a malej vzdialenosti fénu od papiera môže dôjsť
k poškodeniu emulzie, spáleniu. Emulzia zhnedne a ostanú po vyvolaní fľaky hnedastej farby.

Obrázok 36. Sušenie fénom

Po uschnutí priložíme negatív na papier v mieste, kde to náš umelecký zámer vyžaduje.
Negatív prilepíme najlepšie žltou papierovou páskou. Táto páska sa ľahko zlepí a zároveň drží
negatív, aby sa nepohyboval.21 Môžeme exponovať.

3.7

Expozícia

Emulzia je citlivá najmä na UV časť spektra, preto potrebujeme na expozíciu zdroj svetla
s čo najsilnejším UV žiarením. Exponujeme na slnku, ktoré je prirodzeným zdrojom UV žiarenia
alebo špeciálnymi UV žiaričmi. Treba byť veľmi pozorný, UV žiarenie môže byť pre naše telo
nebezpečné a preto sa pred vysokými dávkami tohto žiarenia treba chrániť. A to aspoň použitím
ochranných okuliarov pri manipulácii s takýmito žiaričmi. My budeme pracovať najmä s tzv.
LIGHTBOX-om, ktorý obsahuje šesť UV lámp, dá sa zatrvoriť a preto nie je nebezpečné byť
v jeho blízkosti.
Pri stanovení expozície dĺžku ovplyvňuje aj farebný pigment obsiahnutý v emulzii.
Najlepšie je spraviť prúžkovú skúšku pre každý druh pigmentu, zapísať si to do tabuľky a ďalej pracovať už s takto stanovenými časmi. Obyčajne sa čas osvitu pohybuje od 7 do 20 minút
v lightboxe. Ďalej ovplyvňujú expozíciu aj hrúbka nanesenej vrstvy na papiery, nasiakavosť papiera
či intenzita pigmentu. Rozdiel v expozícii na slnku je, že pozitív bude menej kontrastný. Najlepšie
je osvitovať v tieni alebo pri zamračenom počasí, inak je expozícia príliš kratka a slnečné lúče sú
príliš silné čo môže mať za následok preexponovanie a farba sa nevymyje pri vyvolávaní správne. Slnečné svetlo má inú intenzitu počas dňa a preto sú iné expozície ráno a iné počas obeda.
21
^Musíme myslieť aj na to, že svetlo neprejde cez žltú pásku a ostane tam biele miesto. Preto lepíme pásku na okraj, kde to už nevadí, alebo používame širokú priesvitnú pásku.
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Dĺžka expozície sa stanovuje podľa intenzity žiarenia. Najjednoduchšie je spraviť prúžkovú
skúšku. Na skúške je správny čas vtedy, keď je farba intenzívna ale nie tak, že by sa nevymyla
vôbec. (Pomôckou je, že správny čas je vtedy, keď môžeme posledný prúžok rozoznať od predchadzajúceho. Ďalej už prúžky od seba nerozoznáme, sú preexponované.)
Suchý papier s emulziou a zafixovaným negatívom musíme vložiť buď pod sklo alebo
do vákuového rámčeka, aby sa negatív nijak nepohol a obraz bol čo najostrejší. Tzv. kopírovací rám
dostupný aj od značky Mamut photo22 je rám, do ktorého sa uzavrie scitlivený papier s negatívom
a poriadne pritlačí na sklo, aby nevznikala medzera medzi sklom a negatívom a vytvorený pozitív bol čo najostrejší. Pri mnohopočetnom namáčaní sa papier jemne zvlní a preto je určitý tlak
nevyhnutný. Kopírovací rám má veľkostné obmedzenie a nemožno ho použiť pre väčší formát.
Preto sa pre väčšie rozmery používa iba sklo, ktoré svojou vlastnou hmotnosťou pritlačí negatív
a vyrovná papier.23
Pomôckou pri určení expozície nám môže byť aj nahliadnutie na priebeh exponovania.
Ak trocha poodhalíme nagatív uvidíme čiastočne vykreslený obraz. Ak je obraz vykreslený celý
a je aj celkom dobre viditeľný, tak gumotlač je už naexponovaná a pripravená na vyvolanie. Pre
tento účel sú obzvlášť vhodné kopírovacie rámy. Ich konštrukcia umožňuje uvoľniť iba jednu stranu papiera, kým druhá ostane pevne zafixovaná. Tak môžeme nahliadnuť aj počas exponovania
na papier bez toho, aby sa pohol negatív. To je veľmi dôležité. Ak pohneme negatívom, obraz už
nebude ostrý. Ak nemáme kopírovacie rámy, nesmieme zanedbať použitie lepiacej pásky na zafixovanie negatívu. Tak sa aj po nahliadnutí negatív vráti na svoje pôvodné miesto. Chce to cvik,
ale je to veľmi dobré vodítko, ako určiť expozíciu.

3.8

Vyvolanie

Po exponovaní odnímeme negatív a hneď pokračujeme vyvolávaním. Vyvolanie prebieha
v obyčajnej čistej vode s teplotou cca 20°C. Dĺžka vyvolávania opäť závisí od mnohých faktorov
a spôsob vyvolania od zámeru a trpezlivosti autora. Hlavným pravidlom je, že obraz je vyvolaný,
keď sa z neho už nevyplavuje farba s dichromanom.
Pozor! Treba byť obzvlášť opatrný. Po exponovaní sú osvitnuté časti vytvrdnuté a neosvitnuté sa vymývajú. Vymýva sa pigmet spolu s dichromanom, preto treba byť obzvlášť opatrný
a musíme používať rukavice. Keď sa všetok dichroman vyplaví, je bezpečné chytať fotografiu
holými rukami.
V princípe existujú dva spôsoby ako vyvolať gumotlač pričom je možné ich ľubovoľne
kombinovať a vytvoriť tak úplne osobitú metódu vyvolania.
Ako prvú metódu volania označme automatické vyvolanie. Takto sa hovorí vyvolaniu,
22
^Produkt z mamut-photo.com, Dostupné z: https://www.mamut-photo.com/eshop/cs/kopirovaci-ramy/160-kopirovaci-ram-40x60.html
23
^ Nesmieme zabúdať, že aj hrubé sklo filtruje určité časti spektra a to spôsobí, že sa dĺžka
expozície ešte viac predĺži alebo expozícia neprebehne správne. Je vhodné uvažovať o zakúpení
skle, ktoré nie je ošetrené UV filtrom.

UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací

37

do ktorého autor zasahuje minimálne. Po exponovaní sa papier ponorí do vody a nechá sa voľne
v miske. Odporúča sa najprv ponoriť papier na pár minút citlivou stranou nahor a keď vidíme ako sa
pigment vyplavuje, otočíme papier naopak. Takto nechávame obraz vyvolávať od 30 do 60 minút.
Raz za čas je vhodné trocha pokývať miskou, aby sa obmenila voda a lepšie sa tak obraz vyvolal.
Ak sme preexponovali a farba ide z papiera len ťažko, necháva sa vyvolávať v miske aj niekoľko
hodín.
Druhá metóda sa označuje ako mechanická preto, lebo do nej priamo zasahuje autor. Po exponovaní sa papier ponorí do vody na niekoľko minút citlivou stranou dole. Potom sa otočí a autor
štetcom mechanicky vymýva niektoré časti pozitívu. Papier pritom ostáva vo vode. Používajú sa
rôzne štetce - od najmenších jemných po tvrdé a hrubé štetce až žinky. Takéto vyvolávanie je oveľa
rýchlejšie a tiež invazívnejšie. Spôsobuje hrubšie zrno. Táto časť je veľmi kreatívna a ovplyvňuje
vo veľkej miere výsledok. Malými zasahmi je možné veľmi jemne a citlivo zosvetliť potrebné
miesta, ako napríklad tváre na portrétoch a podobne. Stále však pracujeme s určitým rizkom, pretože pri použití prílišného tlaku sa môže svetlocitlivá vrstva poškodiť a tak sa zničí celý výsledok.
Ak je vyvolávacia miska s vodou príliš špinavá, presunieme gumotlač do inej misky s čistou vodou. Z papiera sa po vyvolaní už nesmie vyplavovať žltá farba. Je to ľahko odsledovateľné,
keď sa vytiahne papier z vody tak z neho tečie iba číra voda.
Ak sa obraz vyvolá príliš rýchlo (1-2 minúty), tak nie je správna expozícia. Zároveň
v opačnom prípade, ak sa obraz ani po hodinách vôbec nevyvolá, expozícia nie je správna. Vyvolaný obraz sa zavesí na šnúru a nechá vyschnúť. Pokračuje sa ďalším vrstvami. Takto vyvolaná
gumotlač je veľmi stála a nie je potrebné ju nijak ďalej chemicky ustaľovať.
V prvom rade, nesmieme byť sklamaný po prvej vrstve. Tá býva väčšinou nevýrazná, takpovediac mdlá. To sa upraví ďalšími vrstvami. Preto sa aj monotonálne gumotlače robia z viacerých vrstiev. Každá je špeciálna a každú môžeme ručne ovplyvniť pri vyvolávaní. Ďalšou výhodou
je veľké množstvo vrstiev, ktoré sa používa. Pri realistickom podaní farieb používajú niektorí gumisti aj dvanásť vrstiev. To je preto, lebo pre každú farbu používajú aj jej vrstvu pre tiene, svetlá
a stredné tóny.

3.9

Chyby a časté problémy

Pokiaľ sme počas procesu niekde pochybili, budete to viditeľné pri vyvolávaní. Medzi
najčastejšie problémy patria tieto štyri: svetlocitlivá vrstva sa úplne zmyje z povrchu papiera, vrstva z gumy sa nevymýva vôbec, odlúpenie vrstvy, staining. Každý z týchto problémov môže byť
zapričinený rôznymi pochybeniami.
Ak sa vymyje gumová vrstva úplne, tak zväčša ide o príliš krátku expozíciu. To sa
ľahko vyrieši predĺžením expozície pri použití tej istej emulzie. Problém mohol nastať aj
v prípade, že sme naniesli príliš hrubú vrstvu želatíny a povrch papiera je preto klzký
a vrstva z gumy a dichromanu sa na ňom neudrží. Ďalším problémom je, že bola voda pri vyvolávaní príliš horúcaalebo sme zabudli pridať do emulzie dichroman alebo sme dali príliš
veľa pigmentu. V tomto prípade sa však zmyje celá vrstva, aj okraje. Ak je pigment prisilný
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je potreba aj niekoľkonásobne predĺžiť expozíciu aby sa dosiahli správne tiene. Problém nastáva
napríklad s čiernou. Keď už nastala táto situácia a vrstva sa úplne vymyla, stačí štetcom poriadne
tú vrstvu odvšadiaľ dostať preč, vysušiť a potom natrieť opäť novú vrstvu (ak bola chyba v expozícii napríklad, ak je problém v želatíne treba použiť nový papier).
Asi najčastejším problémom je, keď sa vrstva nevymýva vôbec. Ten je vo väčšine prípadov spôsobený pridlhou expozíciou. Tiež je možna príčina v príliš slabej alebo žiadnej ochrannej
vrstve papiera (želatinovanie). Ak sa natrie emulzia na papier a nechá zasychať pridlho, dochádza
k jej reakcii a začne vytvrdzovanie ešte pred expozíciou (čiže bez svetla) a potom sa po expozícii
nevymyje alebo vznikne závoj. Reaktivitu chemikálii spôsobuje aj vlkosť alebo teplota okolia.
Takáto vrstva sa už len veľmi ťažko prekrýva inou, ale netreba sa báť nechať vyvolávať aj niekoľko hodín vo vode (napr. 4 hodiny). Nepomôže to vo všetkých prípadoch ale pri dlhej expozícii sa
po dlhom vyvolávaní ešte môže niečo objaviť.
Ak sme namočili gumotlač a vrchná vrstva sa vyslovene odlúpila a zišla dole, pravdepodobne sme natreli prihrubú vrstvu. Opäť mohol byť problém aj s príliš hrubou vrstvou želatíny, alebo príliš veľké množstvo vrstiev. V týchto prípadoch je povrch slizovitý a nová vrstva
sa nedokáže uchytiť. Rovnako nastáva problém keď je v emulzii priveľké množstvo pigmentu.
Pri nedočkavých a priveľmi uponáhľaných gumistoch je riziko aj uponáhľaných krokov. Ak sme
s mechanickým vyvolávaním nerozvážni, tak pri jemnej vrstve môže dôjsť k zotretiu aj vytvrdených miest.
Staining je jeden z veľmi častých problémov. Znamená to, že na svetlých plochách
ostáva farba aj keď by sa mala vymyť úplne. Staining je vždy hlboko vo vláknach papiera. Riešením problému býva lepšia ochranná vrstva (želatínovanie papiera). Jednou z ostatných príčín môže byť aj nevhodný papier (príliš jemný a nasiakavý). Niekedy je na vine aj
typ pigmentu. Napríklad farby ako thalo blue, magenta sú silné a prechádzajú hlboko do vlákien papiera. Je lepšie pracovať s menšou koncentráciou týchto farieb. Pri multitonálnych
obrazoch sa pracuje s veľkým počtom vrstiev. Keďže niektoré pigmenty podliehajú stainingu viac než iné, stále je tu možnosť ešte pomedzi tie vrstvy natrieť aj vrstvu želatíny. Napríklad ak natrieme prvú vrstvu želatínou, potom pokračujeme 3 vrstvami emulzie a nasleduje
hoci aj červená vrstva pre tiene, tak najprv natrieme vrstvu želatíny (ktorú usušíme poriadne)
a pokračujeme s vrstvením emulzie.
Toto sú najčastejšie problémy, ktoré nastávajú počas procesu. Existuje ešte mnoho ďalších a väčšinou ide o vzťah papiera, gumy, pigmentu, želatíny a expozície. Tieto charakteristiky vstupujú do procesu veľmi zásadne a preto treba byť rozvážny pri ich výbere
a trpezlivý pri práci.
K. Mocaková vo svojom opise techniky ešte uvádza, že žltastý odtieň, ktorý môže ostať
pri nedostatočnom vymytí dichromanu z papiera sa dá vyčistiť aj chemicky, a to použitím 5%ného roztoku disiričitanu sódneho (Na2S2O5).
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Kreatívne možnosti

Keďže už sme si prešli základným procesom gumotlače, môžeme spomenúť aj zopár bonusov ako sa dá gumotlač ozvláštniť alebo skombinovať s inými technikami.
Jednou z najčastejšie používaných kombinácií je kyanotypia.24 Väčšinou sa použije ako
prvá vrstva kyanotypia, pretože má krásne modré tiene a tiež veľmi ostrú a kontrastnú kresbu.
Taktiež je vyvolávanie pri kyanotypii oveľa rýchlejšie, tj. 20 minút. Musí sa síce použiť ďalšia
chémia a rovnako sa musí dbať na to, aby vrstva kyanotypie nebola príliš silná. Inak prebíja aj cez
niekoľko vrstiev gumotlače. Musíme v tejto kombinácii nájsť tú správnu vyváženosť.
Inou a veľmi vhodnou kombináciou je gumotlač spolu s platinotypiou.25 Táto kombinácia
dodáva hlboké tmavé tóny a kontrast, pričom hlavné gumotlač nie je potlačená. Rovnako ako
s kyanotypiou aj tu platí to isté. Možeme použiť viac gumových vrstiev cez seba, ale tiež musíme
mať aj ďalšie chemikálie. Narozdiel od predchádzajúcej techniky, táto zanecháva skôr teplý tón
obrazu.
Christina Z Anderson vo svojej knihe uvádza hneď niekoľko ďalších receptov a spôsobov
ako kreatívne využiť tento proces. V našej práci si predstavíme jeden, ktorý pokladáme za najzaujímavejší. A to je obrátená tlač. Princíp spočíva v tom, že sa exponuje opačne a to cez papier.
Vysvetlíme si postup. V prvom kroku je treba vybrať kvalitný ale tenší a hladký papier. Je to tlač
iba s jedným náterom, preto nie je potrebné želatínovať a ani zraziť papier dopredu. Vhodný je
na to hustý a tmavý pigment ako je napríklad čierna. Natrieme papier fotosenzitívnou emulziou
s čiernym pigmentom a usušíme. Keď je vrstva pripravená na exponovanie otočíme papier naopak
a to citlivou vrstvou dole a hore položíme negatív. Zo spodu, pod vrstvu emulzie môžeme položiť
obyčajný kancelársky papier aby sa vrstva nepoškodila. Takýto sendvič dáme pod sklo (alebo do
rámčeka) a exponujeme. Najvhodnejšie je exponovať na slnku a počas obedňajších hodín. Slnečné
lúče musia prejsť cez negatív, potom cez hrúbku papiera a až tak vytvrdzujú emulziu.Expozičný
čas sa predĺži aspoň štvornásobne. Čím je dlhší čas expozície tým budú tmavšie tiene a tým väčší
kontrast. Počas vyvolávania sa zo začiatku vyplavuje farba veľmi pomaly, pretože bola vytvrdzovaná z opačnej strany, tj. zvnútra na povrch. Preto treba nechať papier vo vode dlhší čas, najlepšie
bez priameho zasahovania štetcom. Výsledný obrázok ma zaujímavú zrnitú atmosféru. Zrnitosť
závisí od textúry zvoleného papiera. Je to skvelý priestor na ďalšie experimentovanie a skúšanie.
Po ukončení práce s emulziami a ich vrstvením niektorí autori maľujú ručne priamo
na papier. Takto domaľovaný papier sa už potom nenamáča do vody, lebo by sa zmyli farby.
24
^ Kyanotypia patrí medzi historické fotografické techniky a je rozoznateľná vďaka
svojej typickej modrej farbe. Je to kontaktná technika. V procese kyanotypie je papier nasiaknutý emulziou obsahujúcou citran železitoamonný a hexakyanoželezitan draselný a vyvoláva sa
vodou. Časť, ktorá je exponovaná svetlom sa zmení na modrú, zatiaľ čo neexponovaná ostane
biela. Proces bol vynájdený v roku 1842 sirom Johnom Herschelom.
25
^ Platinotypia je technika, ktorá sa tiež radí k ušľachtilým fotografickým tlačiam. Postup, ktorý vedie k vytvoreniu obrazu, je založený na nahradení striebra platinou. Emulzia obsahuje šťavelan železitý a chlorplatnatan draselný. Obrazy sú mimoriadne stále. Autorom patentu
je William Willis (v roku 1873). Používala sa najmä v rokoch 1885-1915 a po roku 1990 v USA.
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FOTOGRAFI PRACUJÚCI S GUMOTLAČOU

V tejto poslednej časti predstavíme štyri série fotografov, ktorí sa dlhodobo zaoberajú gumotlačou. Zároveň v krátkosti predstavíme aj samotných autorov. Ďalej budú nasledovať ukážky
z prác iných autorov, ktorými sa vymaňujú z bežného podania procesu. Vkladajú doň určté špecifické prvky a tak vytvárajú svoj vlastný osobitý štýl.

4.1

Kayla Bedey

Kayla Bedey je americká umelkyňa orientujúca sa na visual arts. Pracuje ako učiteľka fotografie na Univerzite v Montane. Z jej diela vyberáme do našej práce projekt Rose Gold. Slovami
autorky: „Rose Gold depicts the visceral swoon I experience from the shapes and colors of locally
foreign land.“26 Ide o obrazy americkej púšte plné svetla, horúčavy a tvarov. Zobrazenie krajiny, v
ktorej sa snúbia slnko so zemou vo vyčerpávajúcej kráse. Omamné tvary a farby paralyzujú pozorovateľa.
Tento súbor sme zaradili do výberu, kvôli jeho autentickému podaniu nálady v krajine.
Zároveň si všimnime včlenenie tvarov do obrazu, ktoré sú vytvorené pomocou viacvrstvovej tlači.
Z tohto diela priam srší mysticita a zlaté lúče slnka.

Obrázok 37. Kayla Bedey: Desert

26

^Dostupné z: https://www.facebook.com/events/1258110300945830/
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Obrázok 39. Kayla Bedey: Desert

Obrázok 38. Kayla Bedey: Desert

Obrázok 40. Kayla Bedey: Desert
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4.2

Anna Strickland

Je fotografkou pochádzajúcou z Ameriky. Jej vášeň nespadá len pod fotografiu, ale prekračuje viacero médií. Bola súčasťou festivalu Mesiac fotografie 2013 so sériou obrazov Given.
Ide o sériu fotografií vytvorených pomocou gumotlače a platinotypie. Je to krásne spojenie dvoch
techník a zároveň nesie odkaz prínosu ľudských rúk a spojenia človeka s prírodou.

Obrázok 41. Anna Strickland: Given, 2011

Obrázok 42. Anna Strickland: Given, 2011

Obrázok 43. Anna Strickland: Given, 2011

Obrázok 44. Anna Strickland: Given, 2011

Anna Strickland: „The Given series revolves around my sense of spirituality with three onterconnecting subsets: portraits of friend‘s hands holding their favorite natural object, photographs and
quotes about light and iconic hand gestures from variety of Buddha statues.“27
27
^ Dostupné z: http://annastrickland.com/given/2014/6/12/ui3n7pdirthgr7exwz7v64b6241chh
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Dan Estabrook

Dan Estabrook je autor žijúci v Amerike, ktorý už viac než 20 rokov využíva rôzne fotografické techniky z 19. storočia aby tvoril súčasné umenie. Vyberáme súbor, v ktorom autor pracuje
s medicínskymi fotografiami a pretvára ich.

Obrázok 45. Dann Estabrook: Small fires

„Our Song in Twenty-Six Parts is a personal history told in scraps and fragments, some found,
some made. It is a love story of sorts, told over and over, embodied in relics and images from
a parallel history of photography, one complicated by painting, drawing and other interventions
on the image. Inspired in part by old medical photographs, it is not intended to revive some older
and weirder time, but to use my own present point of view to tease out from the past the obsessions
and desires – imagined or not – that match and justify mine.“28

Obrázok 46. Dann Estabrook: A Head of Venus

28

^Dostupné z: http://lenscratch.com/2013/06/dan-estabrook-our-song-in-twenty-six/
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Obrázok 47. Dann Estabrook: Stigmata
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Christina Z. Anderson

Ch. Z. Anderson je fotografka, ktorá sa veľmi intenzívne venuje historickým technikám.
Napísala už viacero veľmi obsiahlých kníh a z jej tvorby vyberáme sériu Family of origin. Túto
autorku sme si vybrali najmä pre jej majstrovské podanie farieb a začlenenie motívu do kontextu
gumotlače.

Obrázok 48. Ch. Z. Anderson: Great Catch, 2013

„A frame of reference for my life has been my place as youngest in a family of eight—seven sisters
and one brother. With a ball-busting, matriarchal mother and thirteen years of all-girl schools,
growing up was girl-power all the way, balanced in part by an uber-masculine father. In 2000,
after both parents had died, I became the one to make sense out of the family archive of 25,000
moldy, dusty, and faded photographs. I edited the archive to encapsulate growing up “large” at the
cusp of massive social change in family and gender roles that occurred during the 1950s–1970s.
Roles may be more fluid now, but if popular culture is any indication, a lot has remained the same.
Through the many years working with these images, I’ve had time to contemplate and make peace
with my family of origin. There is quirk and humor in this snapshot aesthetic approach, with occasional threads of sadness and disillusionment because, in this family as in most, there were darker
dramas going on beneath the smiling Kodachrome faces.“29

Obrázok 49. Ch. Z. Anderson: 2013

29

^ Dostupné z: http://www.christinazanderson.com/Portfolio.cfm?nK=7796
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Obrázok 50. Ch. Z. Anderson: Squirrel, 2013

Obrázok 51. Ch. Z. Anderson: Handstand, 2013

Obrázok 52. Ch. Z. Anderson: Truckie, 2013
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4.5
Stephen Livick, Scott Mc Mahon, Christopher James, Christine Zuecker,
Dennis Spector, Marina Kostenko

Obrázok 53. M. Kostenko: Madonna
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Obrázok 54. S. Livick: The Unseen, 2001

Obrázok 55. S. Livick: „Hijra in Red Sari“, 1987

Obrázok 56. S. Livick: Hijra With Black Bindi, 1987
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Obrázok 57. Ch, Zuercher: River Baptism
(With Mars Imaginary)

Obrázok 58. Ch, Zuercher: River Baptism
(With Mars Imaginary)

Obrázok 59. Ch, Zuercher: River Baptism
(With Mars Imaginary)

Obrázok 60. Ch, Zuercher: River Baptism
(With Mars Imaginary)

Obrázok 61. Ch, Zuercher: River Baptism
(With Mars Imaginary)

Obrázok 62. Ch, Zuercher: River Baptism
(With Mars Imaginary)
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Obrázok 64. Dennis Spector: Drapery Studies

Obrázok 63. S. Livick: Mural No. 540, 1993
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Obrázok 65. S. McMahon: “Surveyor No.1”, 1997

Obrázok 66. S. McMahon: “Remnants of Classical Spirit”, 1998

51

UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací

Obrázok 67. Ch. James: Mona and The Whale, 2001

Obrázok 68. S. McMahon: “Unfamiliar”, 1994
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ZÁVER
Počas výskumu a bádania v oblasti ušľachtilých tlačí sme získali prehľad v histórii, najmä
o čase vzniku a najväčšej popularizácie gumotlače. Zoznámili sme sa s autormi ako sú Robert
Demachy či Josef Binko. Na začiatku sme si predstavili historický kontext nie len v Európe, ale aj
v Čechách, čo je veľmi dôležitým prvkom v poznaní historického kontextu a historického pozadia,
prečo boli techniky ako gumotlač tak obľúbené v období piktorializmu.
Takto na konci práce môžeme tiež zhodnotiť, že sme si prešli celým procesom gumotlače do detailov. Od prípravy základných potrieb a vybavenia komory po miešanie svetlocitlivej
emulzie. Vysvetlili sme rôzne spôsoby akými sa dá ku gumotlači pristupovať a aké rôzne faktory
do procesu vstupujú, pretože každé naše rozhodnutie ovplyvňuje výsledok. Či už sa rozhodujeme
aký papier si kúpime, alebo aký pigment použijeme. Našou snahou v práci bolo objasniť práve
tieto faktory a vysvetliť proces, ktorým si prechádza každý nadšený gumista stále dookola, aby
vytvoril fotografický obraz. Pretože ak chceme takéto techniky zachovať, musia tu byť stále ľudia,
ktorí s nimi budú pracovať a ktorí budú informácie posúvať ďalej.
A práve preto sme si ku koncu práce predstavili súčasných autorov a ich súčasný vklad
a pohľad na dnes už historickú techniku. Aby nám boli inšpiráciou pre ďalšiu prácu a rozvoj. Prelínanie rôznych médií a prestupovanie hraníc, ktoré vo výsledku tvorí súčasné umenie.
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