Motiv židle ve výtvarné fotografii
Ing. arch. Anna Ritterová

Bakalářská práce
2020

ABSTRAKT
V době nasycené rychlostí a pohybem se zastavuji u role objektu, který přirozeně vybízí k zastavení
a je přirozenou součástí každodenního života ne jednoho z nás. Tímto objektem je židle. Svým výrazem, který se časem mění, promlouvá. Je přirozenou součástí okolního prostoru a tvůrkyní mnoha
dialogů. Ve své bakalářské práci se zabývám autory, v jejichž tvorbě se židle objevuje jako významotvorný prvek. Odkrývám mnohovrstevnatost významu tak obyčejného objektu, jakým židle je.
KLÍČOVÁ SLOVA:
motiv židle, význam fotografie, všednodennost

ABSTRACT
In time saturated with speed and motion I am stopping myself with the object, which naturally invites one to stop and which is quite natural part of our daily life. This object is a chair. It speaks by its
appearance which changes through the history. It is natural part of the surrounding space and creator
of many dialogues. In my thesis I am concerned with v who are treating the object of chair as content-making element. I discover how large can become the extend of such a casual object like a simple
chair.
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motive of a chair, semiotics of photography, everydayness
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MOTTO

„Židle je přátelskou protézou lidského těla –
Židle je aktem designérské virtuozity –
Židle je místo, na němž lze zemřít pomocí elektřiny –
Židle je zárukou, že opravdu máte zaměstnání –
Židle je způsob odpočinku nepotřebný pro zvířata –
Židle je způsob jak vytvářet lidské vztahy –
Židle jsou miliony lidí sedících v téže minutě –
Židle jsou jako hřbet pádícího koně –
Židle jsou kamenná sedadla Kolossea –
Židle jsou místo, kde člověk nabírá dechu –
Židle jsou stejně veliké jako celý svět ležící před vámi...“
Alessandro Mendini, italský kritik a designér

„Miluji způsob, jakým objekt stojí, nevyhnutelně viditelně. Věc sama o sobě má můj respekt
a obdiv. Nechat ji mluvit samu za sebe je maximální možnou formou řeči. Svět je plný židlí, mnoho
z nich jsou uměleckými díly, ale pouze několik židlí ke mně mluví tak, jako tyto židle s opěradlem
z mého souboru The Home Place. Židle, které jsou nasycené kvalitou života a které shledávám jako
dojímavé a nevyčerpatelné. Nechci si na ně sednout, ale dívat se na ně. Prostřednictvím lidského
kontaktu dosáhly expresivní podoby.“
Wright Morris (1975)
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1. ÚVOD
Židle je atraktivním objektem pro architekty, designéry a umělce. Mnozí umělci o ni projevili
zájem a v podstatě snad každý význačný architekt dvacátého století nějakou sám navrhnul. Studium
architektury se zvláštním zájmem o vzájemný vztah člověka a prostoru, zvláště pak o pobyt člověka
ve veřejném prostoru města, ale i uvnitř vlastního domova, mne přivedl k objektu, který je tak obyčejný a současně v sobě ukrývá mnoho tajemství.
Židle se stala jedním z mnoha obrazů všedního dne v době jednadvacátého století. Mnoho z nás
denně prosedí alespoň sedm až osm hodin a není tak překvapením, že doba, ve které žijeme, získala
označení „sedavá“. Ve chvíli, kdy píši tuto práci, se židle stala součástí našich životů snad ještě více
než kdy dříve. V kuchyni, v pracovně nebo snad v obývacím pokoji nám skýtá možnost zastavit se
v prostředí našeho domova, zatímco místa k sezení v ulicích jsou nyní prázdná. Většina z nás přemýšlí o židlích jako o pouhém nezbytném kusu nábytku a tím to končí.
Židle ale není pouhou židlí. Podobně jako moderní architektura klade důraz na multifunkčnost
prostoru, tak i tento kus nábytku se může během chvilky proměnit v „němého sluhu“, když si na něj
místo na věšák po příchodu domů odložím svůj kabát. Je-li tentýž objekt předmětem fotografického
obrazu, malířského plátna nebo objektem sochaře, může nabývat různých významů. Bere na sebe
proměnnou identitu. Fotografický obraz je „odlitkem“ tohoto předmětu prostřednictvím světla. Tato
práce je o významech věcí, které jsou součástí našich životů každý den, a židle je jednou z nich. Na
následujících stránkách představím práce autorů, kteří s motivem židle v jejích různých polohách
vědomě pracují. Cílem práce však není mapování kompletního historického vývoje obrazů nebo snad
designů židle, ale spíše zkoumání její možné interpretace v obrazech, primárně fotografických.
Jednotlivé kapitoly koncipuji podle rolí, které židle v obraze zaujímá. Začínám základní funkcí
židle, se kterou si ji spojím téměř automaticky a ke které byla prvotně navržena. Židle jako místo
k sezení. Přesto však nebývala a v některých místech stále není součástí života všech lidí. Jako součást
portrétu byla zpočátku způsobem hierarchizace společnosti – tou, která je pozorována. Svým vzhledem reprezentuje svého uživatele. Prázdná židle je enigmou, která nese skryté významy. V pouhou
rekvizitu se židle mění později. Stejně tak postupně zevšedňuje, začíná být součástí životů mnoha
dalších lidí. Židle jako nositelka známek užívání a času běžícího bez ustání je předmětem zájmu
mnoha autorů. Je svědkyní významných momentů obyvatel jednoho města, otiskem jejich kultury.
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S vývojem umění se mění přístup k objektům všednodennosti. Židle je zbavena své funkce a vytržena
z kontextu. Stává se objektem umění, sochou, která mluví, a fotografie dokumentuje tuto skutečnost
nebo je východiskem pro další obrazy. Vedle odpočinku může židle v podobě elektrického křesla
působit lidskému tělu bolest a utrpení. Záhy vstupuje také do novodobého typu světa reklamy. Motiv
židle ve fotografii zkoumám na pozadí jejího historického vývoje. Pro účely mé práce je židle univerzálním označením výše zmíněných typů objektů k usednutí.
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2. ŽIDLE – MÍSTO K SEZENÍ
Židle nebyla součástí života lidí odjakživa. Její vznik je velmi úzce spjat s evolučním vývojem
člověka a jeho neustávající snahou zpříjemňovat si i prostředí svého obydlí. V minulosti lidé k sezení
využívali různorodé objekty, které se nacházely v jejich bezprostředním okolí, často pouze kameny,
popadané stromy nebo pařezy, nebo seděli přímo na zemi. Doba, kdy lidé vedli velmi aktivní život
a neustálý pohyb byl přirozenou součástí životního stylu, již pominula. Absence židle je však součástí
některých kultur dodnes. Svět je rozdělen na ty, kteří sedí na zemi, a ty, kteří sedí na židlích.
Způsobů, jak si sednout, existuje mnoho. Velmi rozšířené je sezení se zkříženýma nohama,
tzv. v tureckém sedu. Hluboký dřep je běžný v jihovýchodní Asii, Africe nebo Latinské Americe.
Přestože by na „nedostatek židlí“ mohlo být nahlíženo jako na známku primitivnosti nebo snad
znak necivilizované společnosti a chudoby, není to pravidlem. Být majitelem židle neodráží pouze
civilizačním stupeň, ale i obecnou odlišnost východní a západní kultury. V mešitách muslimských
zemí židle ani lavice nenajdeme. Během modlitby muslimové sedí na koberci, který pokrývá téměř
celou plochu podlahy. Naproti tomu lavice v kostelech byly součástí hierarchizace sezení věřících.
Místa k sezení pro šlechtu měla speciální polohu. V mešitě členění společnosti neexistuje.
Zda sedíme na zemi nebo na židli, má vliv i na celkové uspořádání našeho domova. Sezení na
zemi si žádá nižší police, stoly. Použité materiály podlah jsou „teplé“ a místa k sezení pokrytá měkčím materiálem. Lidé, kteří normálně sedí na židli, si při sezení na zemi připadají brzy nepohodlně,
protože nejsou zvyklí a naopak. Rozmanitost pozic k sezení může být dle různých hypotéz způsobena
odlišností podnebí, způsobem oblékání nebo odlišným životním stylem. Chladná nebo vlhká podlaha
může lidi vést k vyhledávání vyvýšených alternativ. Přiléhavé pevné oblečení by zase mohlo bránit
volnému dřepu a kočovné kmeny asi jen těžko povezou kárku plnou nábytku (Rybczynski, 2017). Své
tělo můžeme uvést do velkého množství pozic. Přesto se stalo „standardem“ sedět na židli, která se
stala dominantní součástí našich životů.
Židle však do historie nevkročila jako obyčejný kus nábytku, jak ji známe dnes. Ve formě trůnu byla
po dlouhou dobu výsadou vládců a hodnostářů, osob vysokého a významného postavení. Vznik židlí je
často spojován se starověkým Egyptem. Faraoni jsou zpravidla vyobrazeni jako sedící na trůnu, který
byl velmi podobný dnešní židli. Autorita je na historických malbách zpravidla vyobrazena ve vyvýšené
poloze. Tato výšková kategorizace je zvláště viditelná již na reliéfu Zahradní oslava (645 / 635 př.n.l.).
Zobrazuje asyrského krále Aššurbanipala při venkovním stolování spolu se svou ženou. Zajímavá je
právě výšková stratifikace podle důležitosti jednotlivých postav, ale také propracovanost vyobra-
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zeného nábytku, který je nezvykle vysoký. Z nejvyššího místa shlíží Aššurbanipal. Královna sedí
v křesle s područkami, které je vysoké tak, že se neobejde bez podnožky. Ani jeden se nedotýká
země, která přísluší na této zahradní oslavě služebnictvu. Na vyobrazení je zajímavé také držení
těla krále, který při stolování téměř leží. Tento fakt se stal ve starověku běžným především v Řecku
a v Římě, kde lidé kolem stolů s jídlem většinou polehávali na „jídelním gauči“. Na známém obrazu
Poslední večeře (1495) od Leonarda da Vinciho (1452–1519) všichni sedí u stolu na židlích. V období
renesance, kdy obraz vznikl, se může tento aspekt jevit uvěřitelným. Pravdou však je, že příběh odehrávající se na malířském plátně spadá do období starověku, kdy všichni u stolu leželi (Sokol, 2017).
Důležitého významu v ikonografii starověké a později křesťanské liturgie nabýval motiv prázdné
židle / trůnu. Prázdný trůn symbolizoval neviditelnou přítomnost boží v předřeckých trůnních sálech,
paleokřesťanská ikonografie na základě této tradice vytvořila téma Připravenost trůnu – Hetoimasíá
tú thronú (Vaňous, 2010). V průběhu historického vývoje vizuální kultury získává prázdný trůn svoji
symbolickou funkčnost a lze ho spatřovat například v díle současného fotografa Ivana Pinkavy.
Židle s podpěrkami a opěrkou na záda, velmi často zdobené bohatým dekorem, byla v raném středověku rezervována pro lidi vysokého postavení. Byla součástí života pouze těch, kteří si ji mohli dovolit, až
do období renesance, kdy z lehčích a levnějších materiálů s méně detaily (typických pro vznešené trůny)
vznikly židle, které byly již produkovány ve větším množství. Nejednalo se však ještě o masovou
produkci, jak ji známe dnes.
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Obr. 1. Detail reliéfu Zahradní oslava (645 / 635 př.n.l.)

Obr. 2. Hetoimasíá (Ravenna, konec 5. stol.)
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Lidé z nižších vrstev nejprve sedávali pouze na svépomocí vyrobených stoličkách, jednoduchých
lavicích nebo pouze stáli. Vlámský malíř Pieter Bruegel starší (1525–1569) často hledal inspiraci pro
své obrazy na zábavách prostého lidu. Na obrazu Rolnická svatba (c. 1568) zachytil výjev z vesnické
svatební hostiny, kde – vedle skupiny lidí sedících na zemi nebo sdílejících jednu lavici – vidíme
pravděpodobně otce nevěsty sedícího na židli s viditelnou opěrkou zad. Židle i v tomto případě, snad
po vzoru trůnu, vyjímá a přiřazuje význam jedné osobě, zatímco na druhé straně stolu sdílí více osob
jednu lavici. Sedí v těsném kontaktu vedle sebe, lavice je sbližuje a zdůvěrňuje (Hodrová, 2011,
s. 294).
Postupem času židle zevšednily a staly se běžnou součástí mnoha domovů. V obrazech
Vilhelma Hammerhøie (1864–1916) jsou zachyceny ve svém přirozeném (vnitřním) prostoru.
Ve dvacátém století se stávají také jedním z předmětů designu, který je na vzestupu. Pro další nově
vznikající obrazy se tak paleta možností obrazů židle zvětšuje. Na pozadí malby se pomalu vyvíjí
médium fotografie, které si snaží získat vedle malby stále více uznáníhodnou pozici. Síla fotografie
v době jejího vzniku spočívala především ve schopnosti objektivně reprodukovat realitu. V té době
stále nová forma zobrazení skutečného obrazu okolního světa malbu bezpochyby ovlivnila, mj. příchodem nových tendencí a způsobů nahlížení na svět.
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Obr. 3. Pieter Bruegel st.,
Rolnická svatba (c. 1568)

Obr. 4. Vilhelm Hammerhøi,
Interiér s židlí Windsor (1913)

Obr. 5. Vilhelm Hammerhøi,
Interiér s bustou (1899)
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Houpací křeslo z ateliéru Pabla Picassa (1881–1973) je součástí portrétu ženského těla. V duchu
moderního smýšlení však Picasso nepovažuje skutečnost za důležitou. Obraz v naší mysli může portrét v tradičním slova smyslu pouze přípomínat. Bílá ženská figura je zde bez tváře v kontrastu s barevným pozadím, který je možná odrazem vnitřní krásy „rozkládajícího se“ obrazu ženy na houpacím
křesle, které by stějně tak mohlo být límcem, objímajícím blíže nespecifikovanou bílou podobiznu.

Obr. 6. Pablo Picasso,
Akt na houpacím křesle (1956)
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3. ŽIDLE – SOUČÁST PORTRÉTNÍHO OBRAZU
Nechat se vyfotit na pas nebo občanský průkaz je v současnosti běžnou záležitostí. Židle na fotografiích sice není vidět, stále je však v ateliéru nebo samoobslužných automatech přítomná. Asi jen
málokdo si vzpomnene na skutečnost, že možnost získat vlastní portrét nebyla vždy tak snadno dostupná pro všechny. V portrétní malbě a ve fotografii především měla židle významnou roli v podstatě
od zrodu těchto uměleckých disciplín. Byla a stále je nezbytnou součástí výbavy portrétního malíře
nebo fotografa. Fotografie si nicméně na poli portrétu své postavení chvíli hledala. Vincent van Gogh
dokonce nepovažoval fotografický portrét za rovnocenný tomu malířskému a není tak překvapením,
že vedle jeho mnoha malířských autoportrétů neexistuje žádný fotografický portrét tohoto umělce.
Fotografii vnímal, podobně jako mnoho dalších, stále jako pouhou reprodukci, která je součástí časopisů a novin (Van Gogh Museum, 2019). I přes útrapy, které fotografii v počátcích provázely, je
provázanost mezi oběma médii bez pochyb zřejmá.
Portrét vysoce postavených osobností byl v minulosti prací pouze pro vybrané malíře. Obraz
nemilosrdného papeže Innocence X. (nar. Giovanni Battista Pamphilj) od španělského malíře
Diega Velázqueze (1599–1660) vyobrazuje papeže sedícího na bohatě dekorovaném zlatém trůnu.
Portrét neměl poukazovat pouze na sílu úřadu papeže, ale také sílu rodu. Žaludy vyčnívající z opěrky trůnu jsou rodovým symbolem Pamphiljů. Dominantní barvou spoluutvářející pozadí není černá,
ale červená barva papežského roucha, závěsu, ale i polstrování trůnu, reprezentující snad hrozivou
touhu po moci. Ruce se pod tíhou prstenů majestátně drží područek trůnu. Přestože se jedná o hlavu
papežského státu, přímý pohled a tíha (nejen fyzická) spočívající na trůnu je až děsivá. Sám papež
byl pravdivostí tohoto obrazu zaskočen, když po jeho spatření prohlásil: „Troppo vero,“ v překladu
„Velmi pravdivý“ (Jones, 2016, s. 419). Nejedná se o idealizovaný ani povrchní obraz a přítomnost
trůnu jde ruku v ruce s posláním umělce co nejvěrněji „zachytit a zvěčnit podobu člověka stojícího
mimo plátno“ (Jirsa, 2016, s. 165). Portrétní obrazy byly zpočátku výsadou pouze vybraných jedinců, kteří byli v žebříčku důležitosti ve společnosti blíže k vrcholu a obraz, často velkých rozměrů, si
mohli tzv. dovolit. Byl nezbytnou součástí reprezentace jejich postavení.
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Možnost zvěčnit papeže prostřednictvím fotografického média na sebe nechala chvíli čekat. Nová
technologie v lidech stále vzbuzovala nejistotu. Walter Benjamin ve své stati Malé dějiny fotografie
z roku 1931 píše: „Člověk byl stvořen k obrazu Božímu, a Boží obraz nelze zachytit žádným lidským
přístrojem. Nanejvýš božský umělec, inspirovaný nebeským vnuknutím, si z vyššího příkazu svého
génia a bez jakékoli pomoce stroje troufne reprodukovat božské rysy člověka“ (Císař, 2004, s. 9).
Nechat se fotografovat bylo krátce po zrodu média fotografie stále ještě velmi „okultním zážitkem“.
Někteří se obávali, že jim fotografie ukradne duši. „Fotografovat znamená přivlastňovat si fotografované“ (Sonntag, 2002, s. 10). První, komu bylo umožněno fotograficky zvěčnit papeže, byla bratrská dvojice italských fotografů Antonio d‘Alessandri (1818–1893) a Francesco Paolo D‘Alessandri
(1824–1889). Papeže Pia IX. (1862) zachytili spolu s religiozními předměty.

Obr. 7. Diego Velázquez,
Portrét papeže Inocence X. (1650)

Obr. 8. Fratelli D‘Alessandri,
Pius IX (c. 1862)
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Předmětem zájmu portrétních fotografů v druhé polovině devatenáctého století byli však také státníci. Současník Pia IX., americký prezident Abraham Lincoln (1862) se objevuje na fotografiích hned
několika tehdejších fotografů. Na fotografii Matthew Bradyho (1822–1896) prezident sice neusedl na
trůn, ale na křeslo. I přes svou skromnou dekorativnost spoluutváří obraz tehdejší hlavy Spojených
států amerických, jehož důležitost je více než zřejmá z velikosti pozdější sochy1, která je ztělesněním
ideálu charakteru prezidenta. Zatímco na fotografii sedí Lincoln s vážným, hluboce zamyšleným,
rozhodným, přesto však stále klidným výrazem ve tváři, jeho majestátně sedící socha vyhlíží do dále.
Význam portrétů papežů, státníků nebo šlechty dodnes spočívá v jejich historické symboličnosti.
Židle byla však ve fotografickém portrétu přítomna také nebo snad především pro svou podpůrnou
funkci. Expoziční doba v devatenáctém století byla velmi dlouhá a židle spolu s dalšími různými
podpěrami, jakými byly „svorky kolen“ nebo „držák hlavy“, zamezovaly (za účelem co největší ostrosti fotografie) nechtěnému pohybu lidského těla (Coigny, Goldberg, 2000). Na starších portrétech
ji tak můžeme chápat jako funkční předmět, na kterém v obraze zpravidla někdo sedí. Důležitost
portrétu si státníci uvědomovali sami. Lincoln veřejně uznal, že nebýt Bradyho portrétů, nestal by
se prezidentem (Time, 2019). Význam nového média fotografie nejen jako uměleckého prostředku,
ale i jako prostředku vlastní reprezentace, si uvědomovala na druhé straně Atlantiku také britská královna Viktorie (1819–1901).
Médium fotografie spolu se svým manželem princem Albertem velmi rychle přijala za potřebnou
součást vlastní prezentace2. Důležitost obrazu královské rodiny a veřejného mínění si velmi dobře
uvědomovala. Židle jí byla oporou nejen v obtížných chvílích. Na fotografii Viktorie truchlící po smrti Alberta3 (1862) pozorujeme obraz sedící panovnice v kontextu soukromého života, který probouzel
soucit snad u většiny Angličanů té doby. Poněkud kontrastně působí portrét, který vznikl u příležitosti
diamantového jubilea vlády královny Viktorie (1893). Viktorie si své rostoucí postavení a důležitost4
1

Socha kolosálních rozměrů je součástí památníku Lincoln Memorial (1922) ve Washingtonu, jehož autorem je Daniel
Chester French. Abraham Lincoln, který přispěl ke zrušení otroctví, zde usedl na křeslo, připomínající svým zpracováním velkolepost trůnu. Nepatrně zdobené křeslo snad více odpovídá skromným (možná až chudým) rodinným poměrům, ze kterých tento americký prezident pocházel.

2

Viktorie nastoupila na trůn (1837) dva roky před oficiálním vyhlášením vzniku média fotografie (Daguerre, 1839).
Spolu s Albertem oba veřejně podporovali londýnské společenství fotografů, kterým poskytli možnost zapsat se do
historie nejen státnického portrétu, ale i dokumentováním soukromého života královské rodiny. Jejich nadšení pro fotografii nepochybně ovlivnilo raný růst a přijetí média fotografie nejen v Anglii.

3

Viktorie velice brzy pochopila dnes již běžnou praxi práce s obrazem v obraze. Existuje hned několik portrétů‚ ve kterých královna shlíží na malý portrét svého manžela.

4

Roku 1876 se Viktorie stala první císařovnou Indie.
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Obr. 9. Matthew Brady,
Abraham Lincoln (1864)

Obr. 11. Ghémar Frères,
Viktorie truchlící po smrti Alberta (1862)
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Obr. 10. Památník Lincoln Memorial
ve Washingtonu (1922)

Obr. 12. William a Daniel Downey,
Diamantové jubileum vlády královny Viktorie (1893)
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velmi dobře uvědomovala a na „trůn“ tak usedla i s korunkou na hlavě, hledící vstříc budoucnosti
britského impéria.
Význam obrazu židle – trůnu jako symbolu moci a důležitého postavení je součástí portrétních obrazů nebo fotografií do dnešního dne. Ve dvacátém století je expoziční doba fotografie o poznání kratší, přesto před arménského fotografa Yousufa Karshe (1908–2002) nadále usedají na trůn významné
osobnosti, jakými jsou papež Jan XXIII. (1959), nebo britská královna Alžběta II. (1966). Ani jeden
portrétovaný do objektivu nehledí. Značná pozornost je zde věnována snad právě symbolickému bohatě zdobenému trůnu, který v kontrastu k tmavému pozadí následkem přímo divadelního nasvícení
„scény“ téměř vystupuje z obrazu.

Obr. 13. Yousuf Karsh,
Jan XXIII. (c. 1959)

Obr. 14. Yousuf Karsh,
Alžběta II. (1966)
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Čím je ale obraz židle, která je prázdná? Skrze fyzickou nepřítomnost subjektu nabízí přítomnost
prázdné židle v obraze možnost vzniku portrétu absence (Jirsa, 2016). Židle se stává prázdným místem po osobě nebo věci, která chybí, nebo místo, které čeká na zaplnění. Antropomorfní charakter
židle promlouvá nejen skrze názvy jejích jednotlivých částí, které jsou personifikacemi částí lidského
těla, ale také jejich vzhledem. Opěradlo pro záda, opěrky rukou a nohy židle. Přítomnost dalších symbolických předmětů může dát jejímu obrazu novou konotaci.
Obraz prázdné židle se mění v prostředek narace portrétu v díle nizozemského malíře
Vincenta van Gogha (1853–1890). Van Goghovy obrazy židlí vypovídají o charakteru jejich majitelů prostřednictvím přítomných (jakoby zapomenutých) objektů a práce se světlem. Autoportrét Van
Goghova židle (1888) je obrazem obyčejné kuchyňské židle s přímým opěradlem, bez područek.
Van Gogh si na ni odložil svou dýmku s pouzdrem na tabák. Stejnou židli vidíme i na některých
jeho dalších obrazech (Ložnice, 1888). Do dvojice k autoportrétu vznikl portrét jeho blízkého přítele
Gauguinova židle (1888) v podobě elegantního křesla se zapálenou svíčkou a dvěma knihama. Portrét prázdné židle je ukázkou multifunkčnosti tohoto kusu nábytku (vedle místa k sezení je mnohdy
místem k odkládání dalších předmětů). Židle vystupuje v roli substitutu.
Motiv prázdných židlí mohl však mít pro Van Gogha význam již dříve. Po smrti svého otce
(1885) píše v dopise bratrovi o pláči při pohledu na prázdné křeslo svého otce, o prázdných židlích, kterých je mnoho a bude jich ještě více (Van Gogh Museum, 2019). Inspirací pro oba obrazy
byla Van Goghovi také rytina britského umělce Sira Samuela Luka Fildese (1843–1927) s názvem
The Empty Chair5 (1870). Stejně jako Fildesova rytina, tak ani jeden z obrazů Van Gogha nezahrnuje
sedícího člověka. Obrazy jsou zátišími, která fungují jako náhrada za figurativní portréty.

5

Rytina The Empty Chair byla publikována v týdeníku The Graphic roku 1870 a Van Gogh jednu jeho kopii vlastnil. Obraz prázdného křesla v pracovně upomínal na den úmrtí spisovatele Charlese Dickense. Těsně před svou smrtí
Charles Dickens pověřil Fildese ilustrováním svého posledního (a nedokončeného) románu The Mystery of Edwin Drood (1870).
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Obr. 15. Vincent Van Gogh,
Van Goghova židle (1888)
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Obr. 16. Vincent Van Gogh,
Gauguinova židle (1888)

Obr. 17. Sir Samuel Luke Fildes, The Empty Chair (1870)

Obr. 18. Sir Samuel Luke Fildes, Sleeping It Off
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S průmyslovou revolucí a vývojem společnosti se židle postupně stávají součástí obydlí běžných
lidí. Jejich produkce vzrůstá počátkem 20. století. Již nejsou pouze výsadou králů a vysoce postavených hodnostářů. Fotografické médium navíc otevírá dveře dalším rozmanitějším typům portrétů.
Nově vznikají i portréty obyčejných lidí. Ve 20. a 30. letech 20. století usedli na židle Lidé dvacátého
století (1925) před fotoaparátem německého fotografa Augusta Sandera (1876–1964). Sander je dokumentaristou svého druhu. Židle v některých z jeho mnoha portrétů figurují u skupinových portrétů
rodin nebo pouze u lidí, jejichž profese sezení vyžaduje. Řezník nebo dělník portrétovaný na židli by
zdaleka nepůsobil tak autenticky. Propojení charakteru člověka je zde snad uzpůsobeno i volbou typu
židle. Lidé sedí na židli v práci, kterou mají svým způsobem „vepsanou ve tváři“, a tedy i na těchto
portrétech. Sander portrétoval lidi z různých společenských tříd tehdejšího Německa: děti, učitele,
právníky, úředníky, ale i osobnosti z řad kreativců, jakými byli sochaři, malíři, architekti a další. Pozice stojícího člověka někdy působí trochu strnule. Lidské tělo si sice může pohovit, ale ne v takové
míře, jako je mu umožněno v sedě. Židle umožňuje portrétovaným se uvolnit. Lidé z nižší společenské třídy na Sanderových portrétech často stojí, nebo využívají místa k sezení v různých a skromných
podobách.
Američan Walker Evans (1903–1975) byl součástí skupiny fotografů, kteří v období „velké deprese“, dokumentovali život nižších společenských tříd v USA. Do dějin toto období vstoupilo nejen v
podobě hluboké hospodářské recese, ale také fotografickým projektem FSA7 (1935). Silné fotografie
pro projekt FSA dokumentují život v místech, jejichž obyvatelé prožívají těžké chvíle. Předmětem
obrazů se stává vztah člověka k půdě, ale i jeho vztah k vlastnímu domovu.. Součástí fotografického
dokumentu byly mj. portréty jednotlivců a rodin v prostředí jejich domovů. Fotografie malého chlapce, asi syna horníka v Domě horníků (1936) nebo portrét Rodiny Sharecropper (1936), působí ve
srovnání s velkými portréty vysoce postavených lidí velmi autenticky. Na tomto dojmu má svůj podíl
možná právě „jednoduchost“ tradiční židle, která v té době ještě nebyla tak význačným předmětem
designu. Podstatný nebyl vzhled, ale funkčnost. K divákovi promlouvá snad také řeč těla, která nám
může leccos napovědět o vnitřním rozpoložení daného člověka nebo skupiny lidí.

6

Na sérii fotografických portrétů formou vizuální encyklopedie německé společnosti začal pracovat kolem roku 1925.
Výsledkem projektu byla kniha.

7

Farm Security Control (FSA) byla společnost, která vznikla roku 1935. Společnost dala dohromady tým fotografů, jejichž úkolem bylo dokumentovat člověka ve vztahu k půdě. (Ang, 2014, s. 168)
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Obr. 19. August Sander,
Spisovatel Karl August Wittfogel (1926)

Obr.20. August Sander,
Italský muž a německá žena (1926)
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Obr. 21. Walker Evans, Dům horníků,
Scott’s Run, West Virginia (1936)

Obr. 22. Walker Evans, Rodina Sharecropper,
Hale County, Alabama (1936)
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Židle byla přirozenou součástí ateliérů mnoha umělců. Portréty umělců jsou mj. spjaty s rozmachem vznikajících časopisů a rostoucí poptávkou reklamního odvětví. Známé tváře z filmového průmyslu na stránkách časopisů získávají na popularitě.
Americký fotograf původem z Lotyšska Philippe Halsman (1906–1979) vnesl do portrétní fotografie čerstvý vzduch, když portrétované zvedl ze židle a uvedl je do pohybu. Walter Benjamin
zmiňuje, že surrealistická fotografie zbavuje objekt aury, která byla bezpochybnou součástí dřívějších portrétů (Císař, 2004). Surrealismus je na poli portrétní fotografie experimentem. Snímek
Dalí Atomicus (1948), který byl ve stejném roce jeho vzniku součástí vydání časopisu Life, zastavil
v letu vedle španělského malíře Salvadora Dalího, kočky a vody, i židli. Fotografie zbavuje židli její
podpůrné funkce. V době, kdy Photoshop ještě nebyl, Halsman učinil velké množství pokusů, aby
dospěl k výsledku. Dokud nebyly všechny objekty komponovaného obrazu na svém místě, nebyl
spokojený.
Dalším umělcem, který hned několikrát usedl před objektiv amerického fotografa Arnolda Newmana
(1918–2006), byl španělský malíř a sochař Pablo Picasso (1881–1973). Newman na svých portrétech klade důraz na detaily, které vypovídají o daných umělcích. Byl popularizátorem portrétů z
přirozeného prostředí. Při návštěvě ateliéru Picassa je výraznou součástí židle, na které umělec sedí,
ale i houpací křeslo, které se stalo vedle tohoto fotografického portrétu součástí jeho vlastních kubistických obrazů (viz str. 18).
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Obr. 23. Philippe Halsman,
Salvador Dalí, Dalí Atomicus (1948)

Obr. 24. Arnold Newman,
Pablo Picasso (1956)
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Výše zmíněné možnosti práce s židlí v rámci malířského nebo fotografického portrétu jsou příklady, kdy jeden člověk – umělec portrétuje druhou osobu – vysoce postavenou, blízkého přítele, umělce, který sedí na židli. Obraz je „vnějším“ pohledem na danou osobu, kterou však může být i sám
autor obrazu.
Fotografie Bez názvu, Řím, Itálie (1977–1988) se stala jednou z ikonických fotografií Američanky Francescy Woodmanové (1958–1981). Své tělo umisťuje ve fotografiích do dialogu s prostorem
a nábytkem, který se v něm nachází a zůstává statickou součástí obrazu. Identita portrétovaného
zůstává před divákem skryta a probouzí v nás otázku, zda je Woodmanová součástí obrazu nebo se
nachází mimo něj. Mohla by být andělem nebo snad mrtvým tělem8 a ne pouze tou dívkou stojící
v rohu (Autoportrét s židlí, 1977–1978). Fotografie jsou o objevování se a mizení. Prázdnota kolem
lidské figury diváka nutí všimnout si nejen tvaru těla dívky, ale i jejího postavení v portrétu, procesu
zachycení obrazu, samotného aktu fotografování.
Na poli autoportrétu se židle stává součástí interakce mezi fotografem a portrétovaným v tvorbě
americké fotografky Cindy Shermanové (nar. 1954). V souboru Bus Riders (1976)9 židli integrovala do obrazu jako analogii místa k sezení v autobuse nebo místa k čekání na autobusové zastávce.
Shermanová snímky odmítá nazývat autoportréty. Věří, že svou osobnost ponechala mimo obraz.
Přestože je židle součástí obrazu odehrávajícího se uvnitř prostoru domácího ateliéru, židle jsou metaforou míst, nacházejících se v ulicích města. Oblečení jednotlivých „postav“ tento aspekt obrazu
navíc podporuje.

8

Francesca Woodmanová spáchala roku 1981 sebevraždu.

9

Sama sobě přidělila roli cestujících v autobuse. Jednotlivé typy možných cestujících vypozorovala při četných jízdách
autobusem.
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Obr. 25. Francesca Woodmanová,
Bez názvu, Řím, Itálie (1977–1978)

Obr. 26. Francesca Woodmanová,
Autoportrét s židlí (1977–1978)

Obr. 27. Cindy Shermanová,
Bus Riders (1976)

Obr. 28. Cindy Shermanová,
Bus Riders (1976)
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ŽIDLE – SVĚDEK DOBY – ZÁZNAM MÍSTA
Židle je součástí všedního života nás všech, nejen vnitřních prostorů domů. Každodenní koloběh

„života židlí“ naším odchodem z místnosti nekončí. Následkem rostoucího vývoje lidské společnosti,
projevujícím se mj. v nárůstu množství obyvatel žijících ve městech, se židle stávají čím dál více
nezbytnou součástí mobiliáře veřejného prostoru města. Uprostřed „divadla“ odehrávajícího se na
ulicích nabízejí místo k odpočinku, nebo snad chvíli k zamyšlení. Jsou symbolickým ukotvením člověka v prostoru, místy k sezení, která mohou být prostředkem sociologického zkoumání využívání
tohoto prostoru.
Americká urbanistka Jane Jacobs (1916–2006) ve své knize The Death and Life of Great American
Cities (1961) mluví o důležitosti bezpečnosti ulic a jejích chodníků. V jistém smyslu židle tvoří součást přirozeného bezpečnostního systému veřejného prostoru. Užívané městské ulice jsou ve srovnání s těmi opuštěnými bezpečnějšími. Pohled lidí na lidi další lidi přitahuje. Židle nás sledují. Pro
dánského architekta Jana Gehla (nar. 1936) je přítomnost míst k sezení jedním z dvanácti kritérií
při posuzování kvality života ve městě. Židle v ulicích zvou k usednutí. Nesou zprávu o obyvatelech
města, stejně jako o kvalitě života v něm. Vedle architektury domů, vegetace a projíždějících aut jsou
rovnocennou součástí kulisy malých i velkých měst. Staly se atraktivními i pro mnoho fotografů.
Svým výrazem se můžou snadno proměnit ve vzpomínku v podobě pohlednicového „suvenýru“ daného místo navštíveného města.
Jedním z takových měst byla meziválečná Paříž, která se stala domovem mnoha umělců. Nové
lehčí fotoaparáty spolu s rostoucí poptávkou ilustrovaných časopisů vytvořili vhodné podmínky k tomu, aby se kolem roku 1930 fotografování na ulici více rozšířilo (Ang, 2014, s. 154). Maďarský fotograf André Kertész (1894–1985) byl jedním z těch, které v první půli dvacátého století židle v pařížských ulicích nadchly. Do francouzské metropole se přistěhoval v roce 1925. Při
nočních toulkách městem upoutaly jeho pozornost scény s pouličními lampami, s nádechem
atmosféry divadelního jeviště, během dne potom spontánní obrazy každodenního života. Zvláštní
zájem v něm při míjení parků v centru (Tuilerijské zahrady nebo Champs-Élysées) probouzely židle,
které jsou v parcích Paříže všudypřítomné. Kertész prostřednictvím svých fotografií jakoby zastavuje
pohyb života, aby nám zprostředkoval poetiku těchto statických avšak pomíjivých pouličních kompozic.
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Jen o něco málo později se ulicemi Paříže procházel švýcarský fotograf Robert Frank (1924–2019).
Potom, co se vzdal komerční práce módního fotografa, se věnuje pouliční fotografii. Byla to Paříž,
kde si Robert Frank, podobně jako „otec novinářské fotografie“ Henri Cartier–Bresson (1908–2004)
ve svých fotografiích z italských kaváren ve Florencii, začal všímat osamocených židlí stojících uprostřed živoucí metropole.

Obr. 29. André Kertész,
Židle v Champs-Elysées (Paříž, 1927)

Obr. 30. Henri Cartiere–Bresson,
Piazza della Signorina (Florencie, 1933)
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Na cestě do svého studia Robert Frank pravidelně míjel Lucemburské zahrady a den co den spatřoval množství židlí, vyplňujících obrovský, jinak prázdný, prostor parku. Městská zátiší v podobě
židlí, někdy stojících v uspořádaných řadách, jindy ponechaných ve shluku ve stínu stromů, ve vzájemném dialogu. Osamělé a jakoby zapomenuté v prostoru, samy sobě ponechané v tichosti. Všechny
působící dojmem čekání10. Ne všechny jsou však zbaveny lidské přítomnosti. „Scéna města“ s židlí
jako hlavní rekvizitou nabízí svým obyvatelům každý den příležitost stát se součástí imerzivního divadla. Městské židle parků nebo kaváren jsou ze stejné „rodiny“, spoluutvářejí osobitého ducha místa,
atmosféru parkové promenády nebo prostoru náměstí a v jistém smyslu jsou autentickým „zrcadlem“
odrážejícím život ve městě. Ty, které potkáme při bloudění ve skrytých zákoutích města můžou nabývat až magického výrazu. Známky užívání vepsané do „tváře“ židle podávají zprávu někdy mnohem
hlubší než bychom si zpočátku uměli představit.

Obr. 31. André Kertész,
Tuillerijské zahrady (Paříž, 1980)

10

Fotografie Židle (1949) byla oceněna v soutěži Life‘s Young Photographers‘ Contest v roce 1951. (Life, 1951)
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Obr. 32. Robert Frank,
Židle (Paříž, 1949)
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Na život předmětů ve venkovním prostoru soustřeďuje v některých ze svých cyklů zájem i český
autor Josef Sudek (1896–1976). Nejen Sudkova zahrada se stala světem, ve kterém – v kontextu
jeho fotografií krajin, kde lidská postava spíše chybí – přítomnost člověka spatřujeme. Prázdné bílé
židle z betonářské oceli můžeme chápat jako most propojující Sudkovo přátelství s akademickým
architektem Otto Rothmayerem. Pravidelné návštěvy svého přítele a jeho ženy v padesátých letech Sudkovi poskytly příležitost sledovat vedle proměny vlastní zahrady i koloběh života zahrady
Rothmayerovy vily, která byla židlí, navržených samotným Rothmayerem, plná.10 V jeho „kouzelné“
zahrádce spatřujeme další výtvarné objekty (jako např. hlavu sochy), které jsou vedle židlí dalším
důkazem tvůrčího ducha vnitřního života jejich majitelů. Prázdná židle u Rothmayerů jako by byla
vytržena z povídky Prázdná židle11 (1916) od Richarda Weinera, ovšem se změnou – Josef Sudek
v roli blízkého přítele na domluvenou schůzku přichází, a ne jednou. Židle V kouzelné zahrádce se
mění v místo návratů, ve vzpomínku na blízkého člověka, možná je i jistým způsobem nefigurativním
portrétem, podobně jako Van Goghovy obrazy.

Obr. 33. Josef Sudek,
V kouzelné zahrádce (z cyklu Vzpomínky)

11

Otto Rothmayer si nábytek do svého domu navrhoval sám. Některé fotografie jsou součástí Sudkova cyklu Procházka
po kouzelné zahrádce (1954–1959) nebo Vzpomínky (1947–1964).

12

Prázdná židle v této povídce je symbolem pro přítele, který nepřišel na domluvenou schůzku.
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Svůj život a práci Sudek situoval do svého nejbližsího okolí. V Procházce po zahrádce paní
sochařové12, stranou od ruchu velkoměsta, fotografuje Sedící sochu u paní sochařové. Paní sochařka
se Sudkovi jeví více jako socha. „To člověk odešel a socha se posadila... (Kirschner, 1982)“ Zahradní
proutěné křeslo je prorostlé rostlinami a působí opuštěným dojmem, podobně jako židle, na které
narážíme při bloudění skrytými uličkami, nebo snad uvnitř malých dvorků, v centru velkých měst.

Obr. 34. Josef Sudek,
Sedící socha u paní sochařové

13

Jen kousek od ateliéru Josefa Sudka měla ateliér i sochařka Hana Wichterlová, kterou Sudek chodil navštěvovat. Během
návštěv u ní pořídil fotografie, které se staly součástí cyklu Zahrádka paní sochařové (1953–1957).
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Zatímco v Evropě fotografové dokumentují pouliční život, v Severní Americe pomalu nastává
období jedné z největších amerických hospodářských krizí. Jedním z několika fotografů povolaných k projektu již zmíněnému projektu FSA, kteří život farmářů dokumentovali, byl Walker Evans
(1903–1975). Jeho snímky z cest po jižní části USA podávají o tomto období svědectví, které mělo
na vývoj americkou dokumentární fotografii zásadní vliv. Fotografický průzkum získával postupně
sympatie a jistý stupeň respektu vůči těm, kteří trpěli. Evans objektivním pohledem zachytil život
maloměst, ale i interiéry jejich domů.
Na jeho fotografiích spatřujeme předměty odkazující na v minulosti probíhající lidskou činnost,
která se již nachází ve stínu přítomnosti. Roh kuchyně (1936). Dřevěné palubky na obě strany prostoupené venku všudypřítomným suchem jsou pozadím objektů in situ, skrz které Evans zachycuje
vytrácející se znaky lidské přítomnosti. V poklidu stojící židle, koště opřené o stěnu a ani mokrý hadr
nejeví známky jakéhokoliv ve skutečnosti možného pohybu, způsobeného prachovou bouří. Prázdná
židle svým podobným vzhledem a umístěním v místnosti snad připomíná dříve vzpomínanou kuchyňskou židli Vincenta van Gogha. Pro Walkera Evanse však žádným způsobem osobního sebevyjádření není. Fotografie se později staly součástí knihy Let Us Now Praise Famous Men (1941).
Propojení obrazu s textem bylo hlavní náplní činnosti fotografa Wrighta Morrise (1910–1998),
jehož fotografie zůstávají ve stínu projektu FSA. Židle pro něj však nabývají nepatrně odlišného
významu, než pro Evanse. Morris je fotografuje uvnitř vlastního domova, kde k nim získává bližší,
osobní vztah. Využívá detailu k zachycení vybraných elementů každodenního života, jejichž existence
je časem ohrožována. Nabízí nám subjektivní pohled na každodenní objekty předtím, než zmizí v minulosti. Fotografie z domácího prostředí v Nebrasce jsou pro něj útočištěm v době, kdy se
z maloměsta postupně vytrácí venkovský život a skrze fotografii tuto dobu překlenuje. Oba fotografové současně zaznamenávají podobné motivy. Vztah k vyobrazenému se však liší. Walker Evans
dokumentuje realitu uvnitř domovů Američanů plošně. Mohla by mezi nimi třeba klidně být i rodina
Wrighta Morrise. Židle se u obou autorů vyskytují v prostoru, postrádajícím lidskou přítomnost. Navozují dojem blížící se chvíle, kdy budou jeho obyvatelé v důsledku hospodářské krize nuceni své
obydlí opustit, nebo se tak již stalo. Straightback Chair (1947) zachycuje židli stojící u dveří, které
vystupují v blíže nespecifikovaném prostoru. Oba objekty se mění pouze v obrazy archetypů. Rovnoměrná hloubka ostrosti fotografie znemožňuje vnímání většího významu konkrétních detailů. Pohyb
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divákova oka mezi dveřmi a židlí je následkem měkkého vyváženého světla v rovnováze.
Spolu s mnoha dalšími fotografiemi je součástí knihy The Home Place (1948), ve které Morris za
využití kombinace vlastních fotografií i textu vypráví autentické drama na pozadí venkova tehdejšího
amerického Středozápadu. Linií příběhu se mu stala „svátost obyčejných věcí“, která je v Americe
hluboce spjata především se spisovatelem Waltem Whitmanem, který ve svém díle vyzdvihuje právě
poezii všedního dne (Gidley, 2013).
Fotografie sice nikdy nedosáhly slávy jako fotografie autorů FSA, ale význam bezpochyby mají.
Wright Morris zvolil osobitější přístup k zachycení podobných témat. Fotografie z Nebrasky jsou
současně „návratem do dětství“. Morris ztratil šest dnů po svém narození matku a byl vychováván
nevlastní matkou. Časté stěhování s otcem, který hledal práci, vyústilo v nejistotu v podobě nestabilního domova. Židle tak mohou být i hledáním v dětství ztracené stability v rodném místě. Spojením
dvou forem – knihy a fotografie – se Morris navíc podílí na vzniku nového způsobu vyjádřování.
(University of Nebraska, 2020).
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Obr. 35. Walker Evans,
Dům horníka (1935)

Obr. 36. Walker Evans,
Roh kuchyně (1936)
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„Na každém snímku jsou dva lidé: fotograf a divák.“
Ansel Adams

Obr. 37. Wright Morris, Straightback Chair
(The Home Place, 1947)

Obr. 38. Wright Morris, Roundback Chair
(The Home Place, 1947)
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Životy některých židlí trvají dlouho. Čím jsou starší a používanější, tím hlubší jsou i otisky a stopy
jejich uživatelů vepsané do jejich povrchové vrstvy. Židle fotografované v soukromých zahradách
obyvatel města (Sudek) nebo snad uvnitř jejich domovů (Evans, Morris) mají pro fotografa intimnější
charakter. Jaké příběhy ale spatřují židle pozorující život na ulici?
Na kontinentu, kde část populace stále sedí na zemi, se židle chátrající v ulicích Honk Kongu staly
předmětem zájmu německého fotografa Michaela Wolfa (1954–2019). V souboru Bastard Chairs
(2002) nám představuje úhel pohledu na život v krajině velkého města. Každá z židlí nese známky
„utrpení“, nebo snad záblesk odrazu čínské rukodělnosti. Znovuobnovování funkčnosti předmětu po
tom, co byl předtím již několikrát rozbit, není Číňanům cizí. Fotografie židlí v detailu jakoby poukazovaly na Čínu, zemi oddanou maximalizaci vlastní produktivity. Židle zůstávají stále „naživu“
pouze díky kreativitě jejich uživatelů, kteří pro záchranu židle použijí prakticky cokoli mají po ruce.
Křehké židle, které pohromadě drží jen díky vůli jejich uživatelů, můžou vypadat jednoduše, nebo
snad banálně. Po delším sezení a bližším zkoumání však můžeme odhalit další vrstvy významu, který
si s sebou na ulici nesou.
Židle egyptské metropole jsou svědky pouličního života jejích obyvatel, ale také historických
událostí. V jednu chvíli byly místy setkávání a o chvíli později se proměnily v nástroje obrany nebo
útoku. Židle Káhiry jsou novodobými městskými artefakty, které se staly neodmyslitelnou součástí
koloritu města. Fotograficky zpracovat se ho rozhodla egyptská architektka Manar Moursi spolu
s knižním vydavatelem z Dominikánské republiky Davidem Puigem.
V projektu Sidewalk Salon: 1001 Street Chairs of Cairo společně mapují improvizované kreace
židlí přítomných ve veřejném prostoru egyptského hlavního města. Souběžně s fotografickým dokumentováním vznikly rozhovory s jejich majiteli a komunitami, které se u židlí schází.14 Zachycením
rozmanitého „designu“ židlí však projekt nekončí. Vedle funkční role židle v jejím každodenním životě Marsi a Puig prezentují její další úroveň významu. Během nepokojů v roce 2011 se kus nábytku
proměnil ve zbraň. Židle se staly současně svědky a nástroji násilí. Jejich polaroidové portréty pak
prostředkem forenzní analýzy urbánní krajiny.

14

Výsledkem čtyřleté vizuální klasifikace židlí se stala roku 2015 i kniha.
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Při bližším zkoumání můžeme na židlích spatřit díru po kulce nebo stopy krve. Jednoduchý fotografický přístup (v podobě přímého úhlu pohledu na židle s minimálním okolním prostorem) je
oprosťuje15 od bližšího kontextu. Na černobílých fotografiích z dobového tisku pak spatřujeme židli
zbavenou primární funkce, své přirozené role stojící pozorovatelky a podpory lidského těla. Stává se
improvizovaným štítem v pohybu. Není však ani onou židlí, která letí v Halsmanově portrétu (viz
str.30).

Obr. 39., 40., 41., 42. Michael Wolf,
Bastard Chairs (2002)
15

Komparativní metoda prezentace objektů izolováním jejich latentních vlastností bylo běžným způsobem práce německé
konceptuální dvojice Bernda a Hilly Becherových, která používala tento způsob fotografování již v 70. letech. Tento
vizuální styl zdůrazňuje. Představuje fotografii jako důkaz a zakrývá přítomnost fotografa.
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Obr. 43. Dobová fotografie z roku 2011 z knihy Sidewalk Salon: 1001 Chairs of Cairo (2015)
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Obr. 44. Manar Moursi a David Puig, z knihy Sidewalk Salon: 1001 Chairs of Cairo

Význam těchto židlí je přímo spjatý s prostředím, v němž se nachází a ve kterém se zrodily. Místa
k sezení, která jsou na míle vzdálená obrazům symbolu moci v podobě trůnu. Židle měnící se v obraz
moci v rukou obyčejných lidí. Židle, která je své primární funkce zbavena a vytržena z původního
kontextu, se stává autonomním objektem analýzy obrazu, pro který již empirické ověřování není
nezbytnou potřebou. Místo k sezení se mění v nositele nových významů (Grygar, 2004, s.9). Židle
odhaluje své nové vnitřní rozměry, které nejsme z jejích běžných užitkových funkcí schopni snadno
bezprostředně vyčíst.
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Obr. 45. Joseph Beuys, Tuková židle (1964)

47

UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací

48

5. ŽIDLE – VYTRŽENA Z KONTEXTU – OBJEKT UMĚNÍ
Osamělost, vratkost, ale i křehkost židle jako symbolu lidské existence odkrývají výtvarná díla,
která s židlí pracují jako s objektem. Židle zde vystupuje jako postižená a nemožná. Židle, které
byly stvořeny pro výtvarné účely, se stávají sochou-objektem. Jejich primární funkcí již nadále není
praktičnost. Diváka, který nedokáže odlišit židli od vystavovaného objekt od židle určené k sezení,
může tato skutečnost zmást. Židle se stala součástí důležitých momentů v době, kdy se o slovo začíná
hlásit konceptuální umění, jehož snahou bylo „zdůraznit zdánlivě okrajovou každodenní realitu, ať už
v podobě vycházející z ready-mades, nebo průzkumy konkrétních situací“ (Grygar, 2004, s. 20). Fotografie z druhé poloviny 20. století vznikají jako fotokopie uměleckých objektů nebo jako záznamy
rozvíjejícího se umění performance. Myšlenka se stává nástrojem umění a židle její nositelkou.
Na Tukové židli (1964) průkopníka konceptuálního umění Josepha Beuyse (1921–1986) je jistota
stability, která obyčejně nastává při usednutí na židli, deformována tak, že by sedící klouzal dolů. Její
základní funkce je zpochybněna. Fotografie této židle (objektu) se později stala předlohou pro obraz
Židle z profilu (1965) představitele fotorealismu a Beuysova vrstevníka, německého malíře Gerharda
Richtera (nar. 1932). Richter obraz zbavuje klínového bloku tuku a židli určitým způsobem její možnou funkci navrací. Nad sedadlem je prázdný čtvercový prostor. Oba autoři volí reálné každodenní
(banální) předměty jako ústřední motivy pro svá díla podobně jako umělci pop-artu. Richter přijal fotografii jako umělecky hodnotný vizuální dokument, proti kterému se nevymezuje, ale naopak
z něj ve svých malbách čerpá. Skutečnost, že od šedesátých let přemalovává fotografické předlohy
(většinou jiných autorů), aby je následně rozostřil, vysvětluje slovy: „Nejde mi o to napodobit fotografii, chci fotografii vytvořit“ (Respekt, 2017, s. 55). Židle se v jeho díle objevují opakovaně. Obraz
Kuchyňské židle (1965) vznikl na základě fotografie jeho vlastní židle stojící před světlou stěnou. Původní fotografie čtvercového formátu16 ukazuje židli umístěnou vedle dveří, což je podrobnost, kterou Richter v obrazu vynechal, židli dekontextualizoval a vizuálně ji tak zbavil osobní vazby. Malba
podle předlohy v případě Richtera poutá pozornost na kvalitu obrazu jako takového.

16

Fotografie je k nalezení v Richterově Atlasu, který je sbírkou fotografií, výstřižků z novin a náčrtků, které umělec sestavuje od poloviny šedesátých let. O několik let později začal Richter zařizovat materiály na volné listy papíru.
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Obr. 46. Gerhard Richter, Kuchyňská židle (1965)

Obr. 47. Gerhard Richter, Novinové fotografie, strana 11 Richterova Atlasu (1963–1966)
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Obraz židle se stal jedním z ústředních momentů v dějinách umění, když si k demonstraci své
definice konceptuálního umění jako jeden z hlavních námětů zvolil tento obyčejný kus nábytku americký umělec Joseph Kosuth (nar. 1945). Na prvním místě v jeho díle nebyla však vizualita. Fotografii
zkoumá jako znak. Obecnou strukturu konceptuálního umění chápal především jako lingvistickou
a právě z tohoto hlediska také fotografii zkoumá. Analyzuje její základní, tedy zobrazovací funkci.
V díle Jedna a tři židle (1965) vedle sebe vystavil objekt skutečné rozkládací židle, její zavěšenou
fotografii v reálné velikosti a kopii několikařádkové lexikální definice pojmu židle. Stejným způsobem vystavoval i další obyčejné užitkové předměty jako například stůl, kladivo nebo koště. Důležitý
byl jednotný způsob instalace: objekt vždy umístěný uprostřed, vpravo od něj fotokopie slovníkové definice a vlevo pak fotografie předmětu ve skutečné velikosti. Fotografii Kosuth nevnímal jako
konečnou součást. Její obnovování odpovídající stávajícímu stavu bylo zásadní, konkrétní podoba
obrazu však nikoli. Fotografie je pro něj spíše fotokopií, jejíž myšlenka spočívá v možnosti kdykoliv
ji zahodit a případně znovu obnovit pro účely prezentace svého díla (Grygar, 2004). Dílo poukazuje
především na ambivalentní vztah, jenž mezi třemi a jednou stejnou židlí nastává. Mediální přeměnou
získává stejná židle různou identitu (Jirsa, 2014).

Obr. 48. Joseph Kosuth, Jedna a tři židle (1965)

UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací

51

Téma destabilizace a znejištění se stalo ústředním motivem pro velkou část tvorby české umělkyně
Magdaleny Jetelové (nar. 1946), na jejíž obří židli, která byla součástí známé výstavy Malostranské
dvorky (1981), by se odvážlivec dostal snad jedině z vysokého žebříku. Vytržena z běžných souvislostí a zbavena lidského měřítka se proměnila v „bytost“, která má jednu nohu delší a činí ze sebe
nestabilní objekt, který jde proti svému smyslu. Objekt židle se v tehdejší době stal jedním ze symbolů celé akce. Byla vystavena na různých místech. Později vítala návštěvníky výstavy Židle (1982)
v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze. Z obou akcí se dochovaly fotografické záznamy gigantické
židle.
Na snímku z průběhu Malostranských dvorků hledíme monumentální židli na „záda“. Svým umístěním se rázem mění v „oko“ shlížející na život v podhradí nebo snad do oka rozhledny na Petříně.
Socha židle symbolizuje také kontrast vůči tehdy stále vztyčovaným pomníkům nejrůznějších komunistických představitelů. Její socha byla ve srovnání s nimi předmětnou, inspirovanou především
každodenností a fotografie byla toho svědkem. Záběr židle z podhledu u vstupu na výstavu Uměleckoprůmyslového muzea v Praze budí dojem, jakoby židle ožila a kráčela přímo na nás. Pocit nejistoty
je tak zvětšením měřítka zesílen. Změna měřítka, která je z fotografií patrná, hraje v tomto případě
zásadní roli.
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Obr. 49. Magdalena Jetelová,
Židle (Malostranské dvorky, 1981)

Obr. 50. Magdalena Jetelová, Židle
(vstup na výstavu Židle v muzeu UMPRUM, 1982)
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Neživé objekty nebo lidské postavy se objevují v tvorbě českého autora Ivana Pinkavy (nar. 1961).
Věci, ve kterých spatřuje krásu, jsou obyčejné a často v zániku. Skrz jejich obrazy nachází způsob hlubšího sebevyjádření osobitým a „nepřeslechnutelným“ způsobem vyprávění. Fotografie
z výstavního souboru Pod židlí židle (2019) můžou být „nalezenými objekty“ stejně jako kusy nábytku z vlastního domu. Obsah fotografií je na první pohled všední a banální. Přesto, že židle mlčí,
k divákovi promlouvají. Promyšlená práce se světlem soustředí pohled na textury fotografovaných
předmětů a odhaluje nové, na první pohled nezachytitelné vrstvy obrazů. Ambivalentní objekty jsou
vytrženy z kontextu. Pinkava je však nevystavuje tíze tuku Josepha Beuyse a ani jim nezkracuje
nohy jako Magdalena Jetelová. Ponechává je přesně takové, jaké jsou. „Domáckost židlí však nespatřujeme. Vzpomínka na něco nahodilého, na alchymii kuchyně, drobné příběhy, nebo snad životní
okamžiky ve fotografiích chybí“ (Fišerová, 2019). Prostor obrazu je zúžen na „pouhý“ obraz židle,
vyžadující nový způsob vidění a čtení obrazu. Židle je symbolem či šifrou existence (Hodrová, 2011,
s. 295).
Fotografie jsou portréty židlí, které vystupují z prázdné plochy pozadí. Středem zájmu však není
pozice sedícího člověka, ale rozmanité pozice a „řeč těla“ židlí. Některé jsou „oblečené“, jiné podporou pro další emblematické objekty. Stojí, klečí nebo leží. Nabízí se interpretace obrazu jako portrétu
absence. Fotografie jsou obrazy, které nevznikají postupným nanášením barvy, ale postupným ubíráním, eliminováním jeho nepodstatných součástí (Česká fotka, 2014). Redukce obrazu na jeho hlavní
podstatu vyžaduje vyšší míru soustředění diváka na výsledný obraz. Pinkavovy fotografie jsou zátišími
svého druhu.17 Zdůrazňují kunsthistoriky často citovanou vazbu žánru zátiší k vanitas a mementu mori
(Ritter, Sieger, Primus, 2006). Židle v Pinkavových obrazech vystupují jako nefigurální objekty
v zástupu člověka. Přítomné stopy užívání jsou, podobně jako u pouličních židlí z Káhiry, fyzickým
otiskem toho, co za sebou člověk zanechává.
Charakter fotografií odkazuje „ke kolektivnímu duchovnímu dědictví“ (Bolf, 2010, s. 15). Přehozením deky nebo závěsu přes prázdnou židli (Trůn, 2009) dosahuje Pinkava autenticity obrazu trůnu.
Podobně můžeme na jiné fotografii (Židle, 2001) v důsledku chybějící horizontální linie a práce
s protikladností světla a tmy spatřovat odkaz na na začáku zmiňovaný prázdný trůn (Hetoimasíá, viz
str. 15), symbolizující „neviditelnou přítomnost boží v předřeckých trůnních sálech. ... Je to místo
17

Ivan Pinkava o některých ze svých fotografií sám říká, že : „...fotografie jsou jakýmisi portréty, tak jako ty figurativní,
které jsou také z posledních let, je možné vnímat jako svého druhu zátiší.“ (v pořadu Mozaika, ČR Vltava, 2011)
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zjevující nepřítomnost přítomného a přítomnost nepřítomného“ (Vaňous, 2010, s. 15).
Pinkava fotografuje se světlem v prostředí svého ateliéru. Fotografii jako otisk reality nevnímá.
Obrazy židlí jsou odrazem jeho nitra nebo snad jeho vztahu k židlím. Přestože divákovi ponechává
prostor k představám a vlastní interpretaci, fotografie se můžou stát těžko dešifrovatelné. Hlavním
motivem výše zmíněných obrazů není nature morte (mrtvá příroda) v pravém slova smyslu. Existenciální drama je ale z fotografií Ivana Pinkavy stále citelné. Židle nabízející odpočinek je neodmyslitelně
spjata s člověkem. Své funkce může být i pouze nepatrnými zásahy snadno zbavena. Stává se poslem
nových a nepřímo vyřčených zpráv.

Obr. 51. Ivan Pinkava,
Trůn (2009)

Obr. 52. Ivan Pinkava,
Židle (2001)
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Podpůrná role židle jako nezbytné rekvizity prvních portrétů se v obraze postupně vytrácí. Stává
se středem pozornosti. Trůn II (2009) nabízí širší úhel pohledu na dřevěnou židli, kterou područky
proměňují na křeslo, které nezve k pohodlnému usednutí. Místo ve středu obrazu je zdůrazněno bílým sypkým materiálem, který by mohl připomínat sněhovou pokrývku, podobnou té na zasněženém
venkovním křesle André Kertésze nebo snad ostré světlo dopadající na křesla v „komoře smrti“. Obraz „nástroje k sezení“ se proměňuje v „nástroj utrpení“.

Obr. 53. Ivan Pinkava,
Trůn II (2009)
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Obr. 54. Andy Warhol, Přesná kopie fototografie „komory smrti“ ve věznici Sing Sing (1962–63)18

18

Vpravo od fotografie Warhol zaznačil výřez obrazu, se kterým pracuje znovu v obraze Big Electric Chair (1967–68).
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6. ŽIDLE – NÁSTROJ UTRPENÍ
Židle působící lidskému tělu fyzickou bolest pro některé byla a v některých státech stále je místem
posledního usednutí. Na rozdíl od předchozích je však spíše křeslem pevně spjatým se zemí. Mění se
ve způsob, jakým lze lidský život ukončit. Obrazy smrti vnímáme jako přirozený na dokumentárních
fotografiích z míst válečných nepokojů. Židle, které jsou svědky násilí, velmi odlišného od toho, které „pozorovaly“ v Káhiře. Obrazy elektrického křesla jsou „jednoduché“ s jednoduchou a současně
velmi silnou zprávou.
Trest smrti elektrickým křeslem vstoupil v platnost ve státě New York roku 1889 (Monestier,
1998). Předchozí způsob popravy oběšením, který byl předmětem stále neustávajících diskuzí, byl
považován za bolestivý a krutý. Vynález elektrického křesla se stal vidinou spolehlivé a bezbolestné
smrti. Přítomnost fotografů u popravy na elektrickém křesle byla ve Spojených státech amerických
všeobecně zakázána. Případ Ruth Snyderové z 12.ledna 1928 se však v tomto ohledu zapsal do historie. Když fotograf v utajení, Tom Howard (1894–1961), vstoupil v osudný den do „komory smrti“
věznice Sing Sing v Ossiningu ve státu New York, byl vybaven miniaturním fotoaparátem připevněným k jeho levému kotníku a tlačítkem spouště ukrytým v kabátu. V „rozhodující okamžik“ se mu
podařilo pořídit pravděpodobně jednu z nejznámějších novinových (bulvárních) fotografií dvacátých
let. Tělo Ruth Snyderové zachytil ve chvíli, kdy bylo následkem elektrického šoku uvedeno do pohybu, který výsledné rozmazané fotografii přidal na dramatičnosti. Měl na ni jediný pokus. Hned
následující den vstoupila fotografie do historie bulvárních novin, když byla publikována na titulní
straně deníku New York Daily News s titulkem „DEAD!“ (Time, 2014).
Vliv masových médií na lhostejnost člověka vůči osobní tragédii jiných lidí se stal předmětem zájmu amerického umělce Andyho Warhola (1928–1987) a motiv elektrického křesla jedním z temných
zrcadel pop-artu. V té době je Warhol smrtí doslova „obklopen“. Fotografie, týkající se dopravních
autonehod, sebevražd nebo leteckých tragédií plnily stránky novin, mu byly zdrojem, ze kterého
v období narůstající pop kultury čerpá především.
Součástí série Death and Disasters (Smrt a Katastrofy)19 je i obraz Orange Disaster (1963), na
kterém je vyobrazeno elektrické křeslo newyorského vězení Sing Sing, na kterém byla popravena
výše zmíněná Ruth Snyderová. Obrazy byly za účelem čitelnosti novinového tisku velmi kontrastní.
19

Série na téma smrti vznikala v době, kdy začíná pracovat na obrazech Marilyn Monroe, která zemřela v roce 1962.
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Obr. 55. Tom Howard,
Titulní strana New York Daily News: DEAD! (1928)

Barevná dualita, která vznikla přidáním oranžové místo bílé barvy, přidala obrazu ambivalentní význam: jasná a temná místa jako metafora otázky života a smrti - stavu před a po. Oranžová barva
eliminuje jinak pochmurnou náladu fotografické předlohy. I přesto jsou obrazy znepokojující. Jejich
multiplikací dosahuje Warhol jejich hlubšího usazení v mysli diváka. Sérií elektrických křesel vyjadřuje Warhol nezájem společnosti o život a osud jednotlivce uprostřed davu. Využitím novinového
snímku z roku 1953 (viz str. 56) poukazuje na společnost, která je hladová po podívané a soukromí
jednotlivce si přivlastňuje i v těch nejintimnějších okamžicích. Sítotiskové obrazy křesla, které je
prázdné, jsou nasyceny až chladivým pocitem předtuchy. Prázdnota a klid, zdůrazněný na dveřích
nápisem „SILENCE“, v místnosti zpřítomňují smrt, která sice není vidět, ale je cítit. Nevíme, zda se
jedná o křeslo čekající na uvedení do procesu, nebo křeslo odpočívající po jeho vykonání. Nejde o
obraz věci, kterou vidíme, ale spíše o to, co se s ní pojí. Hororový obraz zde ve srovnání s Howardovou fotografií nespatřujeme, o to víc je snad obraz děsivý. Dlouhé diskuze a pochybnosti o úrovni lidskosti výkonu trestu smrti v New Yorku (Warhol zde žil a pracoval), byly v šedesátých letech velmi
aktuálním tématem.20
20

Trest smrti elektrickým křeslem byl po dlouho trvajících diskuzích v roce 1965 opět zakázán.
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„Ale když se donekonečna díváte na hrůznou fotku, tak vlastně přestává působit.“
Andy Warhol

Obr. 56. Andy Warhol, Orange Disaster #5 (1963), 269.2 x 207 cm
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Pozdější Big Electric Chair (1967–68) je ořezem stejné výchozí fotografie. Při pozorování obrazu
se měníme v diváka nebo snad potencionální oběť. Místnost se stává abstraktní. Barevná fantazie
v nás může vyvolávat asociace s tvorbou britského malíře Francise Bacona (1909–1992), jehož obrazy spojuje silný pocit vnitřního neklidu a znetvořená těla za použití jasných barevných odstínů. Jeho
obraz Studie Velazquezova Innocence X. (1953) budí dojem utrpení, marnosti nebo snad šílenství.
Přísnost sedícího těla papeže je narušena a současně zdůrazněna výkřikem, který statický obraz probouzí k životu nebo snad uvádí přímo do pohybu. Fialová barva navozuje pocit přítomnosti mrtvého
těla. Obraz trůnu s područkami na temném, strašidelném pozadí je v jistém smyslu přímo „nabitý
elektřinou“, přestože víme, že elektrické křeslo na obrazu není. Je jedním z obrazů, který podporuje
hlasy historiků umění, kteří říkají, že „klasický portrét je ve dvacátém století mrtev“ (Jirsa, 2016,
s.165).

Obr. 57. Andy Warhol,
Big Electric Chair (1967–68)
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Obr. 58. Francis Bacon,
Studie Velazquezova Innocence X. (1953)
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Motiv smrtící židle a elektřiny nacházíme i v tvorbě autorů Slovenské nové vlny. Jano Pavlík
(1963–1988) na autoportrétu Poetické elektrické křeslo (1986–87) své tělo připoutal v domácím prostředí k obyčejné židli. Do země sice ukotvena není, přesto její obraz zůstává přímou konfrontací s
utrpením, které elektrické křeslo působí. V případě Pavlíka je obraz improvizovaného elektrického
křesla snad i stopou duševní bolesti.21 Kabel přítomný v obraze není kabelem od dálkové spouště fotoaparátu jako v autoportrétech z cyklu Bus Riders od Cindy Sherman. V tomto případě vidíme kabel,
který je vodičem elektrického proudu. Jeho role je, na rozdíl od kabelu přítomného v obrazech Andyho Warhola, „pouze“ zástupná. Kabel je možným přiznaným prvkem domácího ateliéru (Pospěch,
Fišerová, 2014). Přítomné siluety lidské postavy na stěně jakoby symbolizovaly lidskou duši opouštějící tělo Pavlíka.
Smrt je v našich životech přítomná každý den. Většina z nás si však od ní udržuje odstup. Na to,
jakým způsobem přemýšleli o smrti naši předci, vzpomíná v souboru Chambers of Horrors (1994)
japonský fotograf Hiroshi Sugimoto (nar. 1948). Z pomíjivosti lidského bytí měli lidé dříve méně
obav než máme v dnešní době my. Pro některé byla dokonce pocta pokud byl zvolen bohy jako oběť.
Smrt vnímali jako osvobození od utrpení a potýkání se se životem. Sugimoto vyobrazuje elektrické
křeslo v kontextu jiných smrtelných nástrojů vynalezených člověkem. Fotografie je svědkem jejich
přítomnosti na výstavě v Museum Madame Tussaud‘s v Londýně (Sugimoto, 1994).

21

Jano Pavlík trpěl maniodepresivní psychózou.
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Obr. 59. Jáno Pavlík, Poetické elektrické křeslo (1986–87)

Obr. 60. Hiroshi Sugimoto, Elektrické křeslo
(ze souboru Chamber of Horrors, 1994)
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Elektrické křeslo je místem „posledního odpočinku“. Primární funkce této židle má od pohodlného sezení, které si řada z nás bezpochyb spojí spíše se značkou a designem, hodně daleko. Trest
smrti si roku 1992 vybral jako námět pro jednu z fotografií poněkud radikální reklamní kampaně
italské módní značky United Colors of Benetton Oliviero Toscani (nar. 1942). Vedle existenciálních
představ se díváme na židli (elektrické křeslo), která zaprodala svou „tvář“ světu reklamy a kampaní.
Toscani prostřednictvím svých fotografií zvyšuje povědomí o společenských tématech. Je důkazem,
že i v oblasti komerční reklamy je nová obrazová rétorika schopna upoutat pozornost na citlivá témata. „Když ve veřejnosti pomine šok z obrazu, mlčí, význam však zůstává otevřený, rovněž tak
interpretace (Toscani, 1996, s. 77).“ Na tento obraz židle hledět nechceme. Po vzoru reklamy je však
jistým způsobem atraktivní pro oko. Je názorným a doslovným příkladem reklamní „teorie šoku“22
(Bárta, 2009, s. 160). Prostřednictvím obrazu staví Toscani jeho pozorovatele do dialogu, jeho součástí však možná ani být nechtějí. Metafora je v tomto případě až děsivě konkrétní. Fotografie je silná
i bez slovního doprovodu. Je důkazem o tom, že ne vždy musí být reklama konzumní, ale že její význam může mít hlubší poselství a účel než pouze zvýšit prodejnost produktů společností.

22

„Teorie šoku“ je komunikační teorie reklamy, která využívá nestandardních situací, které si člověk zapamatuje snadněji
a hlouběji. (Bárta, Pátík, Postler, 2009, s. 160)
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„Reklama není něco normálního, je to zvrácenost. V reklamě není zajímavé
něco normálního, to nezaujme.“
Oliviero Toscani

Obr. 61. Oliviero Toscani pro UCB, součást Benetton Death Penalty Campaign (1992)
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7. ŽIDLE – PŘEDMĚT DESIGNU – SOUČÁST KAMPANĚ
Když se židle staly běžnými natolik, že mohly být designovány a redesignovány. Ve dvacátém
století je židle obdařena o dříve nevídanou různorodost a do hry pomalu vstupuje i způsob jejich
prezentace. Pouhá obyčejná „reprodukce reality“ v reklamě nestačí. Skrze obrazy se o společnostech
máme i něco dozvědět. U fotografií židlí, které mají za úkol propagovat, je schopnost spotřebitelů
tyto obrazy demaskovat nezbytnou. Design se stal součástí každodenního života, aniž bychom si to
více uvědomovali. Židle tvoří dvojici se stolem. Její tvarové schéma v podobě vertikálně podepřené
horizontální plochy podobně jako její základní funkce je v podstatě neměnné. Její velikost ji činí mobilním předmětem, prostředkem interakce člověka a prostoru.
Způsob, jakým jsou místa k sezení rozmístěna v prostoru, nám napoví o hierarchii daného společenství mnohé. Fotografie židlí, tedy – jejich designu, se čím dál více objevují v době, kdy už se
fotografie jako médium etablovala a stala se plnohodnotnou součástí reklamy. Známé designy židlí
se staly oblíbenou součástí mnoha obrazů (například známá židle č. 14 Michaela Thoneta). Boom
nábytkového designu, který odstartoval na přelomu dvacátého století, způsobil i nárůst jeho fotografické dokumentace. Design židle totiž není pouhým výsledkem řešení její ergonomie a vzhledu nebo
snad „výrazu“ židle, ale také zrcadlem doby, ve které vznikla, reflexí na dobu předcházející.
Vyvíjející se vztah fotografie a designu můžeme na počátku dvacátého století spatřovat na umělecké
škole, kterou byl Bauhaus (1919–1933). Jedním z jejích cílů bylo utvářet kolektivní dílo. Důležitou pro
propagaci estetiky a filozofie Bauhausu byla často neprávem opomíjená manželka Lászla Moholy Nagye
Lucia Moholy (1894–1989), která skrze své fotografie za přirozeného světla ukazuje svůj pohled na
jedinečnost navrhovaných objektů přítomných v prostorách školy. Fotografie nám zprostředkovávají
obrazy vnitřního prostoru a nábytku (nejen židlí) v kontextu prostředí, ve kterém vznikly, nebo do
kterého jsou určeny. Po uzavření Bauhausu a odchodu jeho hlavních představitelů do exilu (1933)
získaly fotografie klíčovou roli při budování odkazu Bauhausu stejně jako místo na poli fotografie
Nové věcnosti (Neue Sachlichkeit) dvacátých let.
Spolu s Lucií Moholy hrál velkou roli při utváření vnějšího dojmu z Bauhausu student Erich
Consemüller (1902–1957), který zvěčnil jedno z prvních trubkových křesel Marcela Breuera. Fotografie v duchu Bauhausu zachycuje jednu ze studentek (pravděpodobně Lis Beyer nebo Ise Gropius)
sedící v křesle od Marcela Breuera, skrývající tvář za maskou od Oskara Schlemmera a oblékající
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šaty dle designu Lis Beyer. Je tak komplexním záznamem designu z téhož místa.
Dokumentace vlastních děl je bezpochyb důležitou součástí vlastní prezentace pro mnoho umělců
a ani designéři nejsou vyjímkou. Někteří si svého fotografa hledají dlouho. Existují ale i tací, kteří
zvládají propojovat více oborů. Pro manželskou dvojici Charlese Eamese (1907–1978) a Ray Eamesovou (1912–1988) se fotografie stala neoddělitelnou součástí tvůrčího procesu. Fotografie nebyla
pouze způsobem záznamu věci (zvláště pro Charlese), ale především součástí designového procesu,
součástí porozumění nábytku. Fotografování produktu bylo pro něj formou sebekritiky v procesu
jeho vzniku, která spočívala v možnosti pohybu kolem židle a jejího pozorování a zkoumání skrze
objektiv. Fotografie nebyla pouze závěrečným aktem, jak tomu bývá v běžné praxi, ale nástrojem
navrhování.
Jejich původní profese (architekt a malířka) se projevila ve způsobu, jakým se dívají na svět.
Z mnoha jejich fotografií je touha komunikovat komplexní krásu každodenních objektů znatelná.
Ray uměla na scénu předměty rozmístit způsobem, který celou věc oživil. Její cit pro vizualitu lze
vycítit u fotografie obnažených černých drátěných židlí, kdy mezi téměř abstraktní změť čar umístila
dřevěného ptáka, taktéž stojícího na černých drátěných nožkách. Jedná se o malý detail, který v nás
však z obrazu těchto židlí probouzí odlišný dojem. Fotografii produktu věnovali od začátku do konce
až puntičkářskou pozornost stejně jako svým návrhům.23 Židle a křesla manželů Eamesových se staly
součástí sortimentu světově známé švýcarské společnosti Vitra.

23

Snímky velmi často vznikali v prostředí jejich domova (Case Study House n.8).
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„Časem uvidíme, že nejen umění ovlivnilo fotografii, ale také,
že fotografie měla určitý vliv na umění.“
Lucia Moholy, 1938

Obr. 62. Lucia Moholy,
Nábytek Marcela Breuera: kuchyňský stůl a židle (1923)

Obr. 63. Erich Consemüller,
Lis Beyer nebo Ise Gropius sedící na trubkovém křesle od Marcela Breuera (1926)
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Obr. 64. Charles a Ray Eamesovi,
Drátěné židle (1951)
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Židle na fotograficích značky Vitra24 švýcarského fotografa Christiana Coignyho (nar. 1946) nejsou
již symbolem moci a autority krále, jako tomu bylo u obrazů trůnu. Určitým způsobem ale hierarchizují
stále. Na první pohled nejsou pouhými fotografiemi produktů, ale portréty lidí na židlích a židlí s lidmi na
nich. Jsou o designu, stejně jako o designové společnosti. Reprezentují vztah portrétu ke slávě, ale i konzumu, prodeji a vzniku prestiže a touhy. Na jedné straně židle plní svou historicky důležitou podpůrnou
roli. Fotografie jsou projevem uznání celebritám, jejich osobnosti, nebo jejich slávě. Na straně druhé jsou
symbolem novodobého společenského statutu. Fotografie fungují na principu pozlacených souvislostí. Osobnosti, které dosáhli ryzího stavu úspěchu, sedí na židlích Vitra, které jsou evidentně symbolem
úspěchu nebo přinejmenším dobrého vkusu úspěšných lidí. V demokratické společnosti velké množství lidí sní, předhání se a soutěží o to, aby se stali „králem nebo královnou“ (výkonným ředitelem,
nejbohatším v sousedství nebo výhercem prestižní ceny). Postavení dnešního člověka již není spjato
s korunou a hermelínovým rouchem. Sedět na židli Vitra označuje jejího majitele jako nóbl a aktuálního. Židle indikují postavení nebo touhu po něm, stávají se znakem domněle signalizujícím úspěch.
(Coigny, Goldberg, 2000). Látka v pozadí je užitečnou rekvizitou uvnitř hotelového pokoje, ateliéru umělce nebo konferenční místnosti, je v roli příbuzného roztřepených koberečků Irvinga Penna
(1917–2009), před které postavil na svých portrétech celebrity on.25 Výsledné fotografie jsou úznáníhodnými portréty známých osobností ze světa divadla, filmu a výtvarného umění, ale i koncepcí
reklamní kampaně, která nemusí šokovat, aby se vepsala do naší paměti jako v případě Toscaniho.
Hierarchie mezi člověkem a předmětem je nejistá. Vzhledem k tomu, že lidé shledávají jiné lidi
intenzivněji zajímavější než v podstatě jakýkoliv neživý předmět. Sedící v tomto případě židle trochu
zastiňují. Fotografie jsou dvojitými portréty, trochu podobným portrétům z cest v podobě fotografie člověka s historickou památkou. Osoba ale památce neuděluje žádný status.26 V souboru Sittings
(1987–1997) je tento vztah reciproční. Židle podporuje osobu a pověst osobnosti zase posiluje význam značky židle.
24

Za fotografiemi souboru Sittings (1987–1997) cestoval Christian Coigny (1946) po dobu zhruba deseti let mezi
Spojenými státy americkými a Evropou, aby tam učinil portréty více než 130 osobností (mezi kterými byli např. Franco
Moschino, Keith Haring, ale i náš bývalý prezident Václav Havel). Na pořízení fotografií měl zpravidla maximálně
několik desítek minut.

25

Irving Penn (1917–2009) stavěl osobnosti před obyčejnou „rohož.“ Uspořádání, které se tradičnímu pojetí barokních
portrétu s draperií a mramorovými sloupy vymyká a přesto vzbuzuje naši pozornost. Jednoduchost, která scénu činí
takovou, aby odhalila skutečnou osobnost.

26

Většina z nich není opravdu portrétem, ale obrazem Eiffelovy věže nebo Sfingy s miniaturou člověka stojícího před
nimi. Památka je důkazem pouti, která se k ní váže (Coigny, Goldberg, 2000).
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„Vyvstává otázka, zda-li ten kdo má hlavní roli, je osobnost, nebo židle?“
Vicky Goldberg

Obr. 65. Christian Coigny,
Wim Wenders (Sittings, 1987–1997)

Obr. 66. Christian Coigny,
Roy Lichtenstein (Sittings, 1987–1997)
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Židle firmy TON získávají hlavní roli v obraze ze série českého fotografa Salima Issy (nar. 1973).
Fotografie jsou zachycením designu židle v kontextu míst jejího určení, který podporuje dokumentaci
„charakteru“ té či oné židle. Lidé jsou na fotografiích přítomni, avšak spíše v roli „divadelních rekvizit“. Pohled do tváře lidí na fotografiích není hlavním předmětem zájmu. Jde zde o design, který je
čistý a jasný, stejně jako způsob jeho vizuální prezentace.
Vyjmutí předmětu z jeho přirozeného prostředí, princip, se kterým pracovali někteří konceptuální
umělci, mění způsob jeho čtení v obraze. Tuto myšlenku využil při fotografování kampaně pro Národní divadlo Brno (2018–2019) Vladimír KIVA Novotný (nar. 1977), když fotografoval divadelní
sedadla putující do míst, kde obyvatelé města žijí své „běžné“ životy. Cílem bylo poukázat na přístupnost divadla všem (NdBrno, 2008). Sedadla nabízející měkké posezení pozorujeme na místech stranou divadelního hlediště. Na plakátu k divadelnímu představení Romeo a Julie hledíme na sedadla
v roli hlavních postav shakespearovské hry. Tento způsob čtení obrazu je navíc podpořen barevností
a výškovým umístením sledovaných sedadel. Romeo vzhlíží k Julii. Sedadla jsou zbavena svého
přirozeného prostředí divadla, aby mohla být umístěna do světa jednotlivých divadelních představení
a „vžít“ se tak do role, která jim přísluší.
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Obr. 67. Salim Issa,
Grand Slam Armchair (TON)

Obr. 68. Salim Issa,
Ginger Armchair (TON)

Obr. 69. Vladimír Kiva Novotný,
Libuše (sezóna 2018/2019)

Obr. 70. Vladimír Kiva Novotný,
Romeo a Julie (sezóna 2018/2019)

UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací

74

8. ZÁVĚR
Ve své práci se zamýšlím nad možnými významy objektu, který je tak obyčejný a současně v sobě
ukrývá tolik tajemství, která se v práci snažím odkrýt. Přítomnost židle v našich životech, nejen uvnitř
prostoru vlastního domova, se zdá být téměř samozřejmá. Po bližším prozkoumání její role v obraze
je mi však rozmanitost „úhlů pohledu“ na tento předmět více než zřejmá a určitě by mohla být i dále
rozšiřována. Je-li židle součástí malovaného nebo fotografického obrazu, pak toto vyobrazení současně je a není obyčejnou reprodukcí dané věci. Motiv židle není vždy pouze o židli per se, ale i o věcech
nenamalovaných, nevyfotografovaných, nevyřčených. Je o všem, co se s daným objektem pojí. Jeho
vnější vzhled může poukazovat na společenské postavení nebo příběhy jeho majitelů. Autoři, pro
které je židle objektem umění, naše „stereotypní vnímání“ židle narušují.
Zkoumání motivu židle ve fotografii se mi stalo prostředkem hledání stability v životě během
někdy snad trochu dlouhých chvil „nuceného odpočinku“ – během stavu nouze, který nastal. Židle
s mým tělem a možná i těly mnoha dalších, počas tohoto v mnoha směrech zvláštního období, téměř
srostla. Poskytla mi místo k sezení a onen čas k zamyšlení. Práce mi byla hlubokým pohledem do
minulosti tohoto kusu nábytku. Příběh židle ale nekončí, trvá dodnes. Místa k sezení na sebe pouze
začínají brát snad trochu odlišné tváře a mluví trochu jiným jazykem. Identita obrazu židle je proměnná. Je odrazem různých identit autorů těchto obrazů. Vyobrazí-li více autorů stejnou židli, její obrazy
zpravidla stejné nebudou.
Židle je tou, kterou v práci pozoruji z různých „úhlů“. Je statickým ukotvením v prostoru. Není-li
pevně spjatá se zemí, stává se „mobilním“ předmětem. Její tvarové schéma zůstává neměnné. Antropomorfní charakter židle nám mnohdy umožňuje hledět na tento objekt i jako na subjekt. Poznatky
získané při psaní této práce jsou pro mě jedním ze základních východisek pro praktickou část.
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