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ABSTRAKT
Ve své diplomové práci se věnuji destrukci fotografického obrazu ať už se jedná o umělecký
záměr, ale také o neumělecké ničení fotografií. Hlavní část textu, která pojednává o
uměleckém destruování snímků, je rozdělena do podkapitol podle důvodu zásahu, což bylo
mimo jiné i hlavním cílem práce. Dalším cílem bylo vyhledání nových autorů a jejich
porovnání.
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ABSTRACT
I devote my thesis to the destruction of photographic image, whether it is an artistic intention
or a non-artistic destruction of photographs. The main part of the text, focused on artistic
destruction of pictures, is divided into subchapters, according to the cause of interference,
which was, amongst other things, the main objective of the thesis. Further purpose was
searching for new authors and comparing them.
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ÚVOD
Slovo „destrukce“ podle slovníku znamená zničení, porušení, rozklad. Já ale ve své práci
nevnímám destrukci fotografického obrazu jen jako jeho zničení a poškození, ale i jako
určitý zásah do média, nebo změnění obrazu. Záměrně či nezáměrně, umělecky a
neumělecky. Pod pojem destrukce také zahrnuji ničení a pozměnění nejen obrazu jako
takového, ale i původní zachycené informace, kterou obsahuje, nebo její prvotní výpovědní
hodnoty (například archivní fotografie později přetvořené zásahem – malbou, vystřižením,
šitím, v nový obraz/dílo).
Toto téma mě začalo zajímat pravděpodobně někdy v roce 2016, kdy jsem se zamyslela nad
tím, zda by se dalo prostřednictvím fyzického zásahu do vytisknuté portrétní fotografie
zobrazit symptomy duševních poruch. Později jsem začala objevovat, že díky
ničení/přetvoření obrazu můžu ve svých fotografiích znázornit mnohem více než co mi
samotné médium fotografie dovoluje.
V následujícím textu přiblížím destrukci obrazu fotografického i nefotografického, a
to v těchto kapitolách: Neumělecké poškozování fotografií – kde se budu zaobírat ničením
školních fotografií dětmi, fotografií bývalých partnerů, rodinných příslušníků. Odbočím
v krátké podkapitole k terapeutickým rituálům. A nakonec zmíním neúmyslné destrukce
fotografických materiálů, které jsou způsobeny například špatnou archivací, nebo jinými
vlivy. V druhé kapitole shrnu, co představuje akt destrukce v umění všeobecně a uvedu
příklady z oblasti sochařství a malby. Hlavní kapitolou pak budou fyzické zásahy do
fotografického obrazu samotnými umělci/fotografy, či kompletování již zničeného materiálu
a jeho následná interpretace a prezentace. V této kapitole na začátku uvedu fenomén „ničení
fotografických archivů autorem samotným“ a dále budu rozebírat důvody, záměry, techniky
destrukce obrazu a porovnávat práce různých autorů. Čemu se věnovat v práci nebudu jsou
koláže, které jsou sice také určitým typem destrukce obrazu, ale je to velmi široké a již
častokrát popsané téma. Koláž je tvořena také trochu jiným způsobem než všechny
fotografické soubory, které budu v textu zmiňovat, a to konstrukcí destruovaného materiálu,
přičemž já budu popisovat spíše destrukce, které jsou vytvořeny na konkrétní jedné
fotografii. Dále se nebudu věnovat obrazovým modifikacím, pod které spadá například
retušování, fotomontáže, digitální filtry apod. jelikož se jedná spíše o konstruktivní zásahy
než o destruktivní.
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Cílem práce je shromáždění rozličných důvodu, způsobů a autorských přístupů
k destruování fotografického obrazu, vyhledání autorů, kategorizace a jejich vzájemné
porovnávání a analyzování.
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POŠKOZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ MIMO SFÉRU UMĚNÍ

1.1 Záměrné (trhání, perforace, přelepování)
K ničení fotografií se občas uchylují i lidé, jejichž záměrem není vytvořit dílo s uměleckou
hodnotou. Vytištěné či zvětšené fotografie se zde stávají předmětem automatizovaného
vybíjení si zlosti, negativních emocí, frustrace, vyrovnáváním se se ztrátou blízkého,
nespokojenosti se sebou samotným, nebo jen tak „z legrace“. Jedinec, který se tuto destrukci
rozhodne provést s ní v drtivé většině posléze už nijak dál nepracuje – nevystavuje ji, či
nedoplňuje o další fotografie, nebo texty. Fotografie tak zde slouží jen jako jakási zastupující
jednotka představující reálnou osobu. Na svém instagramovém profilu jsem lidem, kteří mě
sledují, položila otázku, zda někdy ničili fotografie – zda destruovali portréty konkrétních
lidí a také důvod tohoto počinu. Odpovědělo mi 23 respondentů a zde je pár jejich odpovědí:
„Začmrkávala jsem hlavy kámošek v pubertě, když jsme se hodně pohádaly.“ „Keď som
bola menšia, škrkala som neiktoré koncoročné fotky zo ZŠ lebo som si tam pripadala
škaredá. Po rozchode som roztrhala fotky, keď som si uvědomila, že už sa k sebe nevrátíme
– forma terapie.“ „Jednou v životě jsem si koupila jednu společnou školní fotku navíc, abych
mohla píchat špendlíkem do hlavy spolužačce, která mě šikanovala.“ „Měla jsem na ty lidi
vztek, a nebo jsem je zničila, protože jsem na nich vypadala hrozně.“ „Mama trhala
svadobné.“ „Propíchávala jsem lidem oči na fotkách z těch ofiko školních focení, protože to
byla legrace.“1
U některých podkapitol propojím/porovnám toto neumělecké ničení fotografií s autory, kteří
konkrétní destrukce vytváření naopak za uměleckým účelem, přičemž podobnost bude spíše
vizuální než účelová.

1

Anonymní texty z aplikace Instagram, osobní archiv https://www.instagram.com/terezst/ [online], 10.1.2020
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Spolužáci

Jak již bylo zmíněno, s tímto jevem se můžeme setkat například u žáků základních škol, kdy
děti na společných třídních fotografiích vypíchávají spolužákům oči špendlíkem, zamazávají
barvou obličej, přelepují konkrétní osobu jiným obrázkem, nebo ji rovnou celou vystřihnou.
Jedná se tak vlastně o nekontaktní akt agrese, kdy dítě chce něco provést nesnášenému
spolužákovi, ale nechce se pouštět do reálné akce, tak mu poslouží fotografie.

Obrázek 1, 2 (nahoře): rodinný archiv
Obrázek 3 (uprostřed): třídní fotografie ZŠ, 2009
Obrázek 4, 5 (vlevo dole, vpravo dole): školní fotografie
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V souvislosti s destrukcí tváře způsobenou perforací zmíním slovenského umělce Vladimíra
Kordoše a jeho autoportrét s názvem Terč ze série „Zásahy do vlastnej tváre“ který, ale
pouze vizuálně, připomíná právě tyto propíchané fotografie z nástěnek škol. Nejedná se však
o perforaci provedenou z aktu agrese apod.

Obrázek 6: Vladimír Kordoš – Autoportrét – Terč, 1976

1.1.2

Rodinní příslušníci

Obdobně to je i s destrukcí fotografií nesnášených rodinných příslušníků. Zde často člen
rodiny vystřihne hlavu, nebo odstřihne celou postavu jiného člena rodiny, nebo dokonce sám
sebe. A to buď z důvodu, že již nechce být s ostatními spojován, nebo i kvůli tomu, že není
sám se sebou na fotografii spokojen.
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Obrázek 7 (nahoře): rodinný archiv
Obrázek 8 (dole): Dark (seriál) – printscreen, 2017

1.1.3

Bývalí partneři/známí

U bývalých partnerů je proces ničení vzpomínek a památek často ve značně větším měřítku.
Uchyluje se k němu větší procento lidí než u jiných kategorií v této kapitole. V důsledku
vyrovnání se se ztrátou a následné pocity zášti většinou donutí partnera zlikvidovat vše, co
je s tím druhým spojené. V dnešní době, kdy jsou ony obrazové vzpomínky v digitální
podobě, a to převážně na sociálních sítích a v soukromých archivech v počítačích, se tyto
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fyzické destrukce fotografií téměř vytratily, zůstalo pouze mazání dat a zbavování se
společného majetku.
Motiv ničení fotografie bývalého partnera či známého se objevuje i ve filmech. Například v
českém filmu Román pro ženy, kde hlavní postava Laura čte knihu o tom, jak překonat
definitivní odloučení od partnera a posléze, jako akt osvobozujícího rituálu, zabodne nůžky
do obličeje muže na fotografii, kterou má na nástěnce. Dále pak v českém seriálu Až po uši,
kde jedna z hlavních postav „začmrkává“ v knize fotografie své bývalé kolegyně, kterou
nemá ráda. Stejně tak to funguje i v reálném životě, jak jsem se přesvědčila po obdržení
fotografie od mého známého, který mi zaslal takhle poničenou fotografii bývalého manžela
jeho matky.

Obrázek 9 (vlevo): rodinný archiv
Obrázek 10 (vpravo): Román pro ženy (film) – printscreen, 2004

Velmi často se bývalí partneři objevují také na společných rodinných fotografiích, ze kterých
bývají taktéž odstraňováni, vystříháváni a vymazáváni. Po dotazu na tyto poničené
fotografie, který jsem vznesla na sociálních sítích mi kamarádka zaslala fotografii, kterou
mají vystavenou doma. Můžeme na ní vidět, že obličeje „nežádoucích“ nejsou nijak
poničené ani vystřižené, ale pouze přelepené na skle bílým kouskem papíru, a to jak
z důvodu praktičnosti, tak z důvodu toho, kdyby se náhodou bývalý partner do rodiny vrátil.
K fotografii mi napsala: „...takhle to děláme, jelikož se jako rodina sejdeme jednou za pár
let a tím pádem jsme vděční, že tuhle fotku máme. I když někdo z rodiny odejde, nechceme
tu fotku sundávat. Zalepenej je Ondřej, sestřin manžel a bratrancova přítelkyně. Fotku jsme
fotili na rodinným sraze, kterej se sice koná každý rok, ale ne vždy se tam všichni sejdeme.

UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací

16

Ondřej a bratrancova ex jsou zalepení, jelikož nám ublížili, sestřin bývalej manžel je
zalepenej už spíš jen tak z recese, jakože už k nám taky nepatří.“2

Obrázek 11: rodinný archiv

1.1.3.1 Rituals of Letting Go
Osvobozující rituály, přesněji „Rituals of Letting Go“ jsou neformální personalizované
rituály běžně prováděné v rámci terapeutické praxe. Tyto smuteční rituály jsou pro lidi často
jedním ze způsobů, jak se oddělit od bývalého vztahu. Zbavují se symbolického artefaktu a
to tak, že rozptýlí jeho popel na symbolickém místě, rozdají společný majetek, který je
spojený se ztracenou osobou, nebo roztrhají fotografii ex partnera. Varianta rituálu, která se
věnuje právě destrukcím se nazývá „strategie dynamické likvidace“. Obnáší to vhazování
předmětů do ohně a pozorování, jak se ničí a přeměňují v něco nového, ale také destrukce
rukama – řezání či trhání. V jednom z textů, kde jsou popsány tyto techniky rituálu
odcházení, účastník popisuje, že rozstříhal fotografii tak, že ve výsledku ani nebylo zřejmé,
co na ní vlastně původně bylo. Díky této transformaci se staré předměty přeměněné na nové
artefakty, emocionálně znehodnocují. Takovéto akce, jako řezání či trhání jsou metaforou
k utnutí spojení bývalého vztahu. Celkově jsou destrukce týkající se pálení něčeho,
rozřezávání, nebo trhání, označovány jako aktivní likvidační praktiky a jsou spojovány
s hněvem a agresí.3

2
3

Facebooková korespondence s Evou Grnjak [online], 29.12.2019
Pdf – Design for Rituals of Letting go https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/2926714
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Obrázek 12: tabulka z dokumentu „Design for Rituals of Letting Go: An Embodiment Perspective on
Disposal Practices Informed by Grief Therapy“

1.1.4

„Zkrášlování“

Posledním důvodem záměrné destrukce rodinných, párových či jiných vzpomínkových
fotografií, který v této kapitole uvedu, je snaha o vylepšení fotografií. Zařazuji sem toto
„poničení“ z toho důvodu, že se ke mně dostala fotografie z rodinného archivu, kdy majiteli
přišla fotografie málo hezká, a tak si ji obstřihl do okrasného tvaru. Podobný záměr měl i
americký umělec a fotograf Gerald Slota, který ve svém souboru s názvem „Fable“ při
vytváření série vycházel ze známých pohádek, přičemž se ale zaměřil na jejich morbidní
stránku. Destruované fotografie nakonec po okrajích „ozdobil“ za pomoci vroubkovaných
nůžek, čímž naráží na ilustrace z dětských knih.4

4

Dostupné na: https://geraldslota.com/fable
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Obrázek 13 (nahoře): rodinný archiv
Obrázek 14 (dole): Gerald Slota – Fable, ????

1.2 Nezáměrné (samovolná degradace materiálu)
Fotografický materiál, ať už se jedná o negativy nebo pozitivy, může podlehnout postupné
destrukci samovolně – jelikož se jedná o materiál, který je velmi citlivý tudíž má sklony k
degradaci, a to z mnoha důvodů. Ve zkratce jich v následujícím textu pár uvedu. Mezi
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degradační faktory patří teplota a vlhkost, světlo, znečištění, biologické poškození a
mechanické poškození.5
Zaměřme se nejprve na působení vlhkosti na fotografický filmový materiál (filmy, negativy,
diapozitivy). Pokud jsou filmy uložené za nevhodných teplotních podmínek, může na nich
vlivem působení vlhkosti – zejména pokud relativní vlhkost přesáhne 65° a teplota je vyšší
než 15°C, začít růst plíseň, jelikož želatina poskytuje potravu pro spory plísní. „Doporučená
úroveň relativní vlhkosti pro fotografie se v odborné literatuře uvádí 40–55%, Jiří Zikmund
ale doporučuje relativní vlhkost ještě nižší 25–30%.“6 Nejčastěji je plíseň bílé barvy ve
formě kulatých skvrn, nebo nepravidelných shluků na povrchu emulze. Barva plísně může
být ale i hnědá nebo černá.7

Obrázek 15 (nahoře): příklad růstu plísní
Obrázek 16 (dole): detail snímku růstu plísní na želatinovém pojivu

5

Dostupné na: http://www.ntm.cz/data/veda-avyzkum/Metodika_pro_preventivni_%20konzervaci_fotografickych_materialu.pdf
6
DVOŘÁKOVÁ, Michaela. Perspektivy využití fotografie v muzejní praxi na příkladu Městského muzea a
knihovny Čáslav. Praha, 2010. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze.
7
Dostupné na: https://filmcare.org/vd_mold.php
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Korejský autor Seung-Hwan OH zkoumal pomíjivost hmoty i materiální omezení fotografie
prostřednictvím mikrobiálního růstu na filmu ponořeného do vody. Jak se v průběhu měsíců
mikrobi dostávali emulzí, halogeny stříbra se destabilizovaly a znemožnily čitelnost popředí,
pozadí a měřítka.8 Tento soubor by šel zařadit také do kapitoly „experiment“ o které budu
psát později.

Obrázek 17, 18, 19: Seung-Hwan OH – Impermanence_Untitled, 2017

Dalším, velmi častým vlivem, který dopomáhá k destrukci fotografií, je působení světla.
„UV a viditelná složka záření způsobují degradaci organických látek – bílkovin (želatiny a
albuminu), organických pigmentů, případně laků, které mohly být na fotografii aplikovány.
Výsledkem je např. blednutí fotografického obrazu, blednutí kyanotypií, barevných filmů a
diapozitivů, či naopak tmavnutí laků. Světlo také iniciuje degradační procesy v syntetických
materiálech (nitrocelulóza, acetáty celulózy). Působení světla je kumulativní a nevratné.
Degradační efekt závisí na celkové energii osvitu (tzn. na délce osvitu a na intenzitě
záření).“9

8

Dostupné na: https://www.seunghwan-oh.com/impermanence
Dostupné na: http://www.ntm.cz/data/veda-avyzkum/Metodika_pro_preventivni_%20konzervaci_fotografickych_materialu.pdf
9
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Obrázek 20: ukázka vybledlé fotografie působením světla

Samostatnou skupinou, kde lze často blednutí fotografií pozorovat, jsou keramické
fotografie na náhrobky. Tuto techniku si v roce 1854 patentovali dva francouzští fotografové
Bulot a Cattin.10 Keramická fotografie vzniká tak, že se fotografie nejprve vytiskne
speciálními keramickými barvami na papír, natře se glazurou a nechá se zaschnout. Poté se
vystřihne a za pomocí vody přenese na porcelánový podklad. Díky teplotě 900°C se spojí
glazura s barvou a přebytečný papír se odpaří.11 V dnešní době je již technologie natolik
zdokonalená – teplota výpalu je velmi vysoká, že jsou fotografie na pomnících stálejší a
vydrží déle odolávat vlivu záření.
Mizející portréty zesnulých lidí na medailonových fotografiích zaujaly slovenského
fotografa Pavla Maria Smejkala. V tomto případě jde vlastně o převrácený proces vzniku
fotografie. V tmavé komoře se nám před očima obraz pomalu objevuje, na těchto
medailonkách naopak postupem času mizí.12 Můžeme tak říct, že fotografie, tak stejně jako
vzpomínky a obrazy v naší hlavě, postupem času mizí, blednou a ztrácí se.

10

Dostupné na: http://agraveinterest.blogspot.com/2012/05/faces-from-past-ceramic-memorial.html
Dostupné na: https://napomnik.cz/porcelanove-foto-na-pomnik
12
Dostupné na: https://www.webumenia.sk/cs/dielo/SVK:TMP.523?collection=94
11
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Obrázek 21: Pavel Maria Smejkal – Fade Out, 2004

Proces blednutí se ale netýká jen klasické fotografie. Fotografie digitální, které jsou
vytištěny na tiskárnách podléhají blednutí, a to 2,5 až 3x rychleji.13 Takovéto fotografie
známe nejčastěji z výloh starých samoobsluh, cukráren apod., kde jsou opakovaně
vystavovány přímému slunečnímu světlu.
Fotografický soubor s názvem „Barbershop fade“ vytvořil americký fotograf Barb Choit,
který při svých procházkách po ulicích New Yorku fotografoval vybledlé obrázky vlasových
střihů z výloh holičství.

13
Dostupné na: https://www.idnes.cz/ekonomika/test-a-spotrebitel/tistene-fotografie-blednou-predklasickymi-zavisti.A_2000M126T04B
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Obrázek 22, 23: Barb Choit – Barbershop Fade, 2012

K blednutí může docházet i přesto, že je fotografický film uložen ve tmě. Děje se to jak u
černobílých, tak u barevných filmových materiálů. U barevných filmů k tomu dochází, když
jsou vystaveny vyšším teplotám a relativní vlhkosti. Barviva používaná v barevných filmech
jsou často nestabilní, stárnutí sloučenin barviv způsobuje narušení vazeb mezi atomy
v molekulách barviva, a to způsobuje blednutí barev. Blednutí barviv má za příčinu snížení
celkové hustoty obrazu a tím se ztrácí kontrast fotografie. Každé barvivo má jinou
charakteristiku, takže barvy mizí nerovnoměrně, což má za následek posuny ve vyvážení
barev. Toto blednutí je nevratné. Pokud barvivo z filmu zmizí, obrazová informace obsažená
v barvivu se ztratí.14 Příkladem fotografického materiálu, který časem barevně degradoval,
je materiál značky ORWO vyráběný v NDR. „Otec v letech 1957-58 natočil ve Vietnamu
sedm dokumentárních barevných filmů, které přímo hýřily barvami. Distribuční kopie byly
nakopírovány na ORWO. Když jsem je po letech promítal studentům ve filmové škole, tak
jsem byl přímo zděšen. Vše bylo zelenohnědé.“ napsal v emailu ze dne 16.4.2020 RNDr. Petr
Novotný.15

14
15

Dostupné na: https://filmcare.org/vd_dyefade.php
E-mailová korespondence s RNDr. Petrem Novotným [online], 16.4.2020, p.deda@seznam.cz
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Obrázek 24 (nahoře): různé druhy filmů mají různé charakteristiky vyblednutí
Obrázek 25 (dole): porovnání nezničeného 35 mm políčka (vpravo) v porovnání s políčkem, které bylo
v laboratoři vystaveno zrychlenému stárnutí a blednutí – vybledlá purpurová vrstva (vlevo)

U černobílých filmů, které jsou tvořeny kovovým stříbrem (který vytváří obraz), dochází
k blednutí kvůli skladování ve vlhkých a znečištěných prostředích, kde stříbro obsažené ve
filmu začne korodovat. Koroze způsobí změny v tónu obrazu, a tak následné blednutí. Může
se také objevit zbarvení černobílého negativu/filmu, a to do žluta nebo hněda. Blednutí je
běžné ve filmech založených na dusičnanech, protože rozpad dusičnanů vytváří silné
oxidující sloučeniny.16

16

Dostupné na: https://filmcare.org/vd_silverfading.php
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Obrázek 26: příklad blednutí černobílého 35 mm filmu

Mechanické poškození fotografií – roztržení, natržení, poškrábání „ošoupání“ obrazu
v místě skladu, je snad nejčastější, co se jejich destrukce týče. Skladování mimo alba, na
špatných místech, neopatrná manipulace, nebo překládání fotografií (uložení například do
peněženky). Dále při manipulaci s negativy a diapozitivy bez ochranných rukavic, kdy
mechanické poškození může způsobit prach.
Spousty lidí, si neuvědomuje, že i tato degradace je nevratná a přichází tak o obrázky
s historickou výpovědí i o rodinné vzpomínky. Naštěstí ale v dnešní době existují
restaurátoři, kteří umí fotografii vrátit téměř do původního stavu.
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Obrázek 27, 28: rodinný archiv
Obrázek 29: ukázka restaurování poničených fotografií

Žloutnutí papíru – podložky, nebo adjustace, urychluje vyšší teplota a vlhkost, nebo naopak
přílišné sucho. Papír může také zkřehnout a začne se lámat.17
Poničené fotografie důsledkem špatného skladování měl i amatérský kyjovský fotograf
Miroslav Tichý. Jeho snímky byly často rozkousané od myší, poškrábané, nebo zplesnivěly.
Tato destrukce však jeho fotografiím dodávala na jedinečnosti, kdy každý snímek byl
originální a nebylo možné vytvořit jeho kopii.

Obrázek 30: Miroslav Tichý
17
Dostupné na: http://www.ntm.cz/data/veda-avyzkum/Metodika_pro_preventivni_%20konzervaci_fotografickych_materialu.pdf
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DESTRUKCE V UMĚNÍ

Téma destrukce můžeme sledovat v celé historii umění od pravěku, přes renesanci až
doposud. V následujících podkapitolách zmíním některé z těchto destrukcí v umění,
převážně se pak ale dál budu věnovat období od raného atomového věku, který se datuje po
roce 1945 a označuje období, kdy byla bombardována japonská města Hirošima a Nagasaki,
se stala všudypřítomným kulturním prvkem. Motiv ničení, mělo po 2. světové válce
evokovat strašlivé devastující bitvy, bombardování celých měst a holocaust. Začátkem
padesátých let minulého století ale nabralo téma destrukce v umění nový smysl a
v posledních desetiletích je základní složkou uměleckého projevu.18
Všeobecně akt destruování v umění hraje velkou řadu rolí. Může znázorňovat vzpouru nebo
protest, osvobození od něčeho, znovuvytvoření, obnovu, odtrhnutí se od nějaké etapy či
předchozí tvorby, ale i jako nástroj k překonání frustrace.

2.1 Frustrace, agrese
Mezi nejslavnější umělce, kteří zničili, nebo poničili část svých děl patří například sochař
Michelangelo Buonarroti, který se z frustrace a vzteku pokusil rozbít mramorovou
florentskou pietu na které pracoval měsíce. Důvodem byly vady mramoru, kdy se například
v průběhu práce utrhl Madoně kus ruky, ale také nátlak jeho služebného Urbina, který mu
každý den říkal, ať sochu dokončí. První, nejvíce emocionální ránu směřoval přímo na
Kristův hrudník. Několika dalšími ranami, poničil pietu na ostatních místech. Sochu později
zrestauroval Michelangelův přítel Tiberio Calcagni, ale i přesto jsou místa, kde byly kusy
znovu přilepeny, při bližším pohledu zřetelné.19

18
19

Dostupné na: https://hirshhorn.si.edu/exhibitions/damage-control-art-and-destruction-since-1950/
Dostupné na: http://www.michelangelomodels.com/m-models/gigli-gallery/vasari_destroyed.html
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Obrázek 31: Michelangelo Buonarroti – Pieta Florentská (části, které Michelangelo oddělil od sochy, když ji
zničil)

I mezi nechvalně známými malíři se najdou tací, kteří svá díla destruovala z důvodu
prvotního neúspěchu. Francis Bacon byl jedním z nich. Po neúspěšné výstavě roku 1934
v galerii Transtition Gallery, spálil Bacon většinu svých obrazů rané tvorby.20 Dalším
malířem, který se naopak bál o svoji hodnotu v uměleckých kruzích při střetu s mladší
generací umělců, byl Claude Monet. V roce 1908, po třech letech práce na novém souboru
obrazů a těsně předtím, než měly být odeslány na zahájení nové výstavy v Paříži, se Monet
rozhodl, že 15 z nich rozřeže.21

2.2 Nový začátek
Destruování může, i nejen v umění, symbolizovat „nový začátek“ nebo novou etapu života,
či tvorby. Projekt „Cremation project“ od Johna Baldessariho byl uskutečněn právě za
účelem zbavení se něčeho starého a započetí nové fáze. Spočíval v tom, že Baldessariho
studenti zničili všechny jeho neprodané obrazy vytvořené od května 1953 po březen 1966.
Po skončení destrukce byly zbytky děl převezeny do místní márnice a zpopelněny.
Baldessari se tehdy chystal stěhovat a nechtěl s sebou převážet více než 100 kusů starých
obrazů, které se mu nelíbily. Nyní je část popela těchto děl uchována v urně ve tvaru knihy,
20

Dostupné na: https://www.facebook.com/youngrealart/posts/2134405143452084
Dostupné na: https://www.nytimes.com/2019/03/11/t-magazine/artists-destroy-pastwork.html?fbclid=IwAR2h1wTzVsSmeDqV4ESPdERURze_6AR_vSYXabsVluBK8873bWEfgn1R_U8
21
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z druhé části byly upečeny sušenky. Prostřednictvím tohoto rituálu spojil autor uměleckou
praxi s lidským životním cyklem. Součástí instalace je bronzová plaketa s datem „narození“
a „úmrtí“ zničených obrazů.22

Obrázek 32 (vlevo): proces pálení obrazů, 1970
Obrázek 33 (vpravo): ukázka z výsledné instalace díla „Cremation project“

2.3 Díla tvořená destrukcí
Ne vždy pro umělce znamená zničení díla metaforu pro jeho nový osobní začátek.
Konceptuální umělec Robert Rauschenberg v roce 1953 vygumoval kresbu, kterou mu dal
malíř Willem de Kooning. První jeho myšlenkou bylo to, zda by se dala vytvořit kresba
gumou, takže se pokusil vymazat jednu ze svých kreseb. Výsledky byly neuspokojivé, a tak
usoudil, že způsobem, jak vytvořit umělecké dílo vymazáním bude, když vymaže kresbu
uznávaného umělce.23 Požádal tedy de Kooninga, zda by mu nevěnoval kresbu, která by se
již nedala po vymazání vrátit zpět. Vytvořil tak úplně nové dílo zničením původního díla a
nastolil otázku, zda i destrukce je tvůrčí akt.

22
Dostupné na: https://www.nytimes.com/2019/03/11/t-magazine/artists-destroy-pastwork.html?fbclid=IwAR2h1wTzVsSmeDqV4ESPdERURze_6AR_vSYXabsVluBK8873bWEfgn1R_U8
23
Dostupné na: https://www.sfmoma.org/artwork/98.298/essay/erased-de-kooning-drawing/
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Obrázek 34: Robert Rauschenberg – Erased de Kooning Drawing, 1953

Dalším příkladem, kdy vznikne dílo až samotnou destrukcí, jsou série řezů a děr v plátně od
výtvarníka Lucia Fontany. Důvodem jeho počínání bylo, že chtěl do maleb vnést reálný
prostor a hloubku, nejen symbolický.24 Italský fotograf Ugo Mulas jej u tohoto procesu chtěl
nafotografoval, jenže Fontana zprvu odmítl. Řekl mu, že pokud by ho filmoval v průběhu
jeho ničení plátna, po chvíli by zapomněl, že je fotograf přítomen a mohl by v klidu
pokračovat dál. Ale kvůli tomu, že by se Mulas kolem něj neustále pohyboval, nemohl by
se soustředit. Jeho dílo totiž prý nevzniká tak, že vejde do ateliéru, odloží si bundu a vzápětí
udělá pár řezů do plátna. Často nechává plátno jen tak i několik týdnů viset, než si je jist, co
udělá. Nakonec došlo k dohodě, kdy fotograf požádal Fontanu, aby pouze předstíral, že
plátno ničí. Na snímcích tedy můžete vidět malíře, který se právě chystá započít práci a
plátno proříznout. Sice ještě žádný řez neexistuje, ale představa o následujícím postupu je
jasná.25

24
25

HODGE, Susie. Proč to je umění: 100 moderních děl od Muncha po street art. Praha: Slovart, 2014, str. 165
Dostupné na: https://www.italianways.com/the-agreement-between-lucio-fontana-and-ugo-mulas/
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Obrázek 35, 36, 37, 38: Ugo Mulas – Lucio Fontana, 1964

Jako zástupkyni ženského pohlaví bych chtěla zmínit malířku, sochařku a filmařku Niki de
Saint Phalle. Dva roky poté, co se jí narodilo první dítě, musela být hospitalizována kvůli
psychickému zhroucení. Právě v nemocnici přišla na to, že malování jí pomáhá se zotavovat.
Vzdala se tedy herectví, které do té doby studovala a začala tvořit obrazy. V roce 1961
poprvé na výstavě v Paříži představila svoje díla vytvořena střelbou z pušky.26 Proces, který
byl vlastně představením, a tudíž součástí díla, spočíval v tom, že na bílém texturovaném
povrchu, který byl tvořen omítkou, byly připevněny pytlíky s barvou, do kterých se Niki
trefovala výstřelem z pušky. Barva se při protrhnutí vylila, a tak ve výsledku vznikl obraz

26

Dostupné na: https://www.dailyartmagazine.com/mental-breakdown-niki-de-saint-phalle/
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tvořený škálou barev.27 Stejnou techniku aplikovala i na střelbu do soch, které byly celé
natřené bílou barvou a ukrývaly na sobě plechovky s barvou, které po zasažení puškou
explodovaly. Mimo jiné autorka barevně zasahovala (kolorovala určité prvky obrazu) i do
čtrnácti vytištěných snímků z filmu „Daddy“, který režírovala společně s Peterem
Whiteheadem v roce 1972.

27

Dostupné na: https://www.tate.org.uk/art/artworks/saint-phalle-shooting-picture-t03824
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Obrázek 39: Niki de Saint Phalle – Shooting picture, 1961
Obrázek 40: Niki de Saint Phalle – Autel noir et blanc, 1962
Obrázek 41: Niki de Saint Phalle při vytváření díla
Obrázek 42: Niki de Saint Phalle a Peter Whitehead – Daddy, 1972
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ZÁSAHY DO FOTOGRAFICKÉHO OBRAZU

Počátky destruování, ničení, nebo zasahování do fotografického obrazu z uměleckého
hlediska nelze úplně definovat. S velkou pravděpodobností se tento motiv všeobecně ve
výtvarném umění objevil s nástupem konceptualismu v 60. a 70. letech, jež byl reakcí na
formalitu tehdejšího amerického výtvarného světa.28 Můžeme říci, že se zasahováním a
přetransformováváním fotografického obrazu u nás začal v roce 1926 Karel Teige, který je
známý hlavně svými surrealistickými kolážemi s motivy nahého ženského těla, kdy
propojoval fotografie těl s prvky typografie a vytvářel tak své vlastní písmo.29 Avšak první
autor, kterého jsem dohledala, a který destruoval svoji fotografii, byl Frank Eugene o kterém
se zmíním ještě později.
Zásahy či destrukce fotografického obrazu jsou často stejně jako u ostatních odvětví umění,
vytvářeny z nějakého důvodu, za nějakým účelem, nebo je spojuje podobná technologie
ničení. Občas se ale najde případ, kdy je destrukce náhodná, nebo nezáměrná, ale autor s ní
dále záměrně umělecky pracuje. Zvolila jsem kategorizování podle důvodu či účelu. Občas
se přístupy jednotlivých autorů prolínají do více kategorií, a proto je obtížné je s určitostí
zařadit do příslušné podkapitoly. Často také destrukcí fotografického obrazu nepracují jen
fotografové, ale také malíři, jelikož se zásahy dosti podobají procesu malby.
Nejprve se ale vrátím k něčemu, co má návaznost na předchozí kapitoly, a to je akt spalování
negativů. Stejně jako u malířů, sochařů či umělců z jiných uměleckých sfér, nebo u
„běžných“ lidí, jejichž snaha je se pomocí rituálů oprostit od bývalých partnerů, zemřelých
lidí a všeho, co se týká jejich předešlého života či životní etapy, i fotografové ničí svoje
práce. A to především kvůli tomu, že tím signalizují vrcholný konec nějaké části své kariéry.
Britský fotograf Brian Duffy, známý například pro své ikonické portréty Davida Bowieho,
se v roce 1979 rozhodl, že už nikdy nevyfotí další fotografii a chtěl spálit na zahradě všechny
své negativy.30 Jedny z prvních komerčně dostupných filmů byly z větší části založeny na
dusičnanech, které se extrémně vzněcovali při působení dostatečného tepla. Začátkem 50.
let byly ale filmy s dusičnanem nahrazeny filmy na bázi acetátu, nebo tzv. „safety film“31
Díky tomu se negativy Briana Duffyho nevznítily, pouze začaly černě dýmit, což

28

Dostupné na: https://streetart.webgarden.cz/rubriky/conceptual-art
Dostupné na: https://www.archiweb.cz/karel-teige
30
Dostupné na: https://www.theguardian.com/artanddesign/2010/jan/12/brian-duffy
31
Dostupné na: https://time.com/3801493/burned-to-nothing-when-photographers-destroy-their-ownnegatives/?fbclid=IwAR2BIom-ayaivOYBk5qO0MHbJGeKsxnq91KLabsMip-rhfVK8-d5uERdD7o
29

UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací

35

zaznamenal jistý úředník z radnice, který ho donutil oheň uhasit a sbalit většinu nedotčeného
materiálu zpět do krabic od bot.32
Další z fotografů, který se ale rozhodl pálit nasnímané negativy až na sklonku svého života,
byl Brett Weston. Uchýlil se k tomu proto, aby měl absolutní kontrolu nad tím, co po něm
zůstane. V den svých 80. narozenin – dva roky před jeho smrtí v roce 1993, kdy byl obklopen
rodinou a přáteli, hodil všechny negativy do hořícího krbu ve svém domě v Kalifornii. Řekl,
že nikdo nedokáže nazvětšovat jeho práci tak, jak to dělá on a nechce, aby to studenti a
učitelé někdy dělali.
Podobně chtěl i fotograf Edward Steichen, jak v knize Steichen in color popisuje jeho žena,
za sebou zanechat jen negativy, které shledal esteticky hodnotné, nebo historicky významné.
V 60. letech začal Steinech s tím, co jeho žena popisuje jako „zběsilý proces ničení“.
Pokoušel se negativy spalovat nebo zakopávat v bažině. „Když jsem dorazila, uvazoval je
k sobě do balíčků, dotáhl je doprostřed jezera a zahodil. Voda odplavila všechnu emulzi. 33
V souvislosti s předchozím textem, ať už o samotném ničení negativů, nebo ničení fotografií
z důvodu „nelíbím se na nich sám/sama sobě“, uvedu herečku Marilyn Monroe. Šest týdnů
před její smrtí s ní fotograf Bert Stern fotografoval pro americký Vogue, po dobu tří dnů,
sérii mnoha fotografií. Marilyn zemřela v období mezi nafotografováním zmíněné série a
jejího publikování. Překvapivé ale bylo, že když Stern předložil Marilyn nafotografovaný
„book“, Marilyn poničila – poškrábala negativy, které nechtěla, aby se publikovaly.34
Otázkou zůstává, proč to nikdy dříve neudělala? Proč konkrétně tyhle fotografie? Nelíbila
se prostě jen sama sobě, nebo to mělo signalizovat blížící se předávkování a smrt? Důvodem
mohla být i hraniční porucha osobnosti, kterou Marilyn trpěla. Mezi symptomy této poruchy
totiž patří výbuchy zlosti, impulzivní jednání a v neposlední řadě zkreslené představy o své
osobě.

32

Dostupné na: https://www.theguardian.com/artanddesign/2010/jan/12/brian-duffy
Dostupné na: https://time.com/3801493/burned-to-nothing-when-photographers-destroy-their-ownnegatives/?fbclid=IwAR2BIom-ayaivOYBk5qO0MHbJGeKsxnq91KLabsMip-rhfVK8-d5uERdD7o
34
Dostupné na: http://mcfillie.blogspot.com/2013/08/the-last-frame.html
33
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Obrázek 43, 44, 45: Bert Stern – The Last Sitting, 1962
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Naopak úmyslným malováním do negativů a škrtání těch, které nebyly vhodné pro další
použití (jako to dělala spousta fotografů), je známý fotograf Williem Klein.

Obrázek 46: William Klein – Allegro Fortissimo, 1990

Na zmíněný počin herečky Marilyn Monroe reagoval v roce 1965 umělec Richard
Hamilton. Nafotografoval si obrázky z magazínu, které se skládaly ze čtyř černobílých 35
mm kontaktních tisků označené herečkou a fotografie, které schválila ve velké velikosti.
Poté tyto obrázky množil v různých velikostech a skládal do koláže a maloval přes
fotografie, které Marilyn poničila, v různých odstínech, olejovými barvami. Dominantní
růžové a šedé tóny obrazu „My Marilyn“ odkazují na barvy, jež využíval expresionista
Willem de Konning pro svoji sérii „Ženy“.35

35

Dostupné na: https://www.tate.org.uk/art/artworks/hamilton-my-marilyn-p04251
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Obrázek 47: Richard Hamilton – My Marilyn, 1965

3.1 Psychický stav a destrukce
Tato kategorie taktéž souvisí s první kapitolou – ničení z důvodu momentálního návalu
agrese, nebo vybíjení si emocí prostřednictvím destrukce fotografie. Stejně tak, jak to bylo
pravděpodobně u Marilyn Monroe, nebo Michelangela. Mezi další důvody vytvoření
následujících fotografických souborů také může patřit například jakási forma arteterapie.
Nejen bezmyšlenkovité ničení, ale i promyšlené „doplňování“ o fragmenty, které
dopomůžou k vyjádření psychického stavu autora, kdy konkrétní zásah – kresba, text,
škrábance, roztržení, symbolizuje nezachycený/nezachytitelný stav mysli například i pod
vlivem drog.

Známý fotograf Jan Svoboda v roce 1972 vytvořil fotografii s názvem „Obraz, který se
nevrátí XXXV“, na níž je zachycena hromada v afektu roztrhaných fotografií. Jedná se o
nejméně typické Svobodovo dílo, obrazy jsou zničeny, aby posléze mohly být znovu
zobrazeny (nejspíše šlo o jakousi performance). „Svoboda zde, na samé hranici existence
obrazu nalezl i hranice své vlastní tvorby, a ačkoliv dospívá k živelné, až násilné
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dekonstrukci, vrací se obloukem zpět k primárním zákonům svého obrazového myšlení.“36
Fotografii Svoboda odeslal svým přátelům jako novoroční přání do roku 1973.37

Obrázek 48: Jan Svoboda – Obraz, který se nevrátí XXXV, 1972

Za asi nejznámějšího autora, co se týče fyzických zásahů do fotografického obrazu v
rámci České republiky a Slovenska, můžeme považovat fotografa Jano Pavlíka ze skupiny
Slovenská nová vlna – studenta pražské FAMU, jež trpěl depresemi a jeho život skončil ve
velmi nízkém věku sebevraždou. Pavlíkovým nejznámějším souborem je cyklus 37
fotografií s názvem „Ernest a Alice“, který zkompletoval po jeho smrti spolužák Rudo
Prekop. „Hlavní hrdinové Ernest a Alice nás provázejí metapříběhem bez začátku a konce.
Jako by symbolizovali variabilní archetypy mužského a ženského principu, jakési autorovo
vlastní zosobnění Adama a Evy. Stavy a situace, v nichž se ocitají, mají několik rovin. Na
jedné straně se snaží překonat sebe sama, změnit se a uniknout světu každodenní reality.
Jejich pokusy však často charakterizuje marnost a bezmoc. Na straně druhé jsou hraví,
zvídaví, bezstarostní...“ Alice zastupuje v souboru spíše nekonkrétní postavu, naopak Ernest
se odrazem fotografa samotného. Už zde si můžeme povšimnout nepatrných zásahů do

36
37

PÁTEK, Jiří a Pavel VANČÁT. Jan Svoboda: Nejsem fotograf. Moravská galerie v Brně, 2015. str. 14
tamtéž
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fotografie. Fyzickým vstupem do snímků je zde dobarvování malých nedokonalostí či chyb
fixem. 38
Pozdější fotografické soubory Jano Pavlíka pak začaly nabírat na syrovosti a vážnosti.
Recykluje a destruuje své staré práce včetně fotografií ze souboru Ernest a Alice. Dokresluje,
dopisuje, „čmrká“ a dolepuje různě předměty. V tvorbě jde již hodně znát zhoršující se
psychický stav. „ „Většina mých fotografií…vzniká přímo jako odraz toho, co se
momentálně děje ve mně a okolo mě, je to v podstatě přetransformování vnitřního světa
psychických stavů stylizovanou cestou fotografie,“ napsal před lety ke způsobu své tvorby
Pavlík.“ “39

38
39

Dostupné na: https://www.atelierjosefasudka.cz/cs/vystava/jano-pavlik-snina
Dostupné na: https://www.paladix.cz/clanky/jano-pavlik.html
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Obrázek 49, 50, 51: Jano Pavlík, ????
Obrázek 52: Jano Pavlík – Autoportrét, 1987

Díky Jano Pavlíkovi jsem se vlastně kdysi dozvěděla o tématu destrukce fotografií. Jak jsem
zmínila v úvodu, poprvé jsem si ničení fotek zkusila někdy v roce 2016, kdy po krátkém
čase následoval i druhý soubor, který byl stejně jako ten první čistě experimentální.
K třetímu souboru jsem ale již využila prvek destrukce a zásahu jako nástroj pro zviditelnění
/ zdůraznění / odhalení / zprostředkování divákovi moje konkrétní pocity a stavy mysli. Měla
jsem tehdy složité období, co se týče partnerského vztahu a fotoaparát v mobilním telefonu,
nebo kinofilmový fotoaparát Olympus Mju II jsem hojně využívala k zaznamenání
momentálních okamžiků – negativních i pozitivních, abych si je zpětně mohla lépe
vizualizovat. Jednalo se vlastně o takový obrazový deník. Fotografie, které jsem do
výsledného souboru použila, jsem nastřádala za zhruba dva měsíce a původně jsem neměla
v plánu je takto destruovat. Celý postup tvoření souboru vznikal tak, že jsem si několikrát
pečlivě fotografie probrala a ty, které ve mě vyvolaly určitý pocit – převážně to byly pocity
špatné, jsem vytiskla na domácí tiskárně na kancelářský papír, spontánně do nich fyzicky
vstoupila a zase naskenovala zpátky. Některé jsem nechala bez jakéhokoli zásahu. Proces
vytisknutí původní fotografie, naskenování zpět do digitální podoby a následné znovu
vytištění zde vyjadřoval, že obraz je pouze kopií mého původního pocitu, který jsem
prožívala při zmáčknutí spouště a pak znovu při výběru a destrukci. Jako pomyslná bariéra
mezi mým soukromím a tím, co chci prezentovat. Konkrétními technikami vstupování do
obrazu bylo vytrhnutí části fotografie – vymazání ústředního motivu, potřísnění vodou, což

UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací

42

mělo za důsledek rozpití inkoustových barev (kdy jsem čistě náhodou zjistila, že se kopie
obrazu objevila i na jeho rubu) a vytvoření slova „ne“ z nitě, kterou jsem na obraz nalepila.
Soubor doplňoval artist statement, který obsahoval čtyři krátké útržky rozhovoru
předcházejíc jednotlivým situacím, jež souvisí s určitou fotografií a datem.

Obrázek 53: Tereza Štouračová – Untitled, 2018

Psychický stav a stav naší mysli lze také ovlivnit návykovými látkami. Mnoho umělců,
například Vincent van Gogh, Edgar Allan Poe, nebo Kurt Cobain, vytvořili na drogách, na
kterých byli závislí, svá nejznámější díla. Ať už kvůli tomu, že drogami „léčili“ své
zdravotní/psychické problémy, nebo se snažili pod vlivem drog vytvořit lepší/zajímavější
díla. Tak tomu bylo u rakouského výtvarníka Arnulfa Rainera (současníka Vladimíra
Židlického). Rainera již v mladí zaujal umělecký směr surrealismus a začal sbírat všemožnou
dokumentaci, která měla něco společného s uměním a duševními poruchami tzv. art brut.
Díky tomu, že pracoval v psychiatrických ústavech, získal obsáhlou sbírku děl art brutu (mj.
i z Československa), která byla později vystavována společně s jeho tvorbou. Rainer se
zajímal převážně o díla vytvořená před rokem 1945, a to proto, že do té doby nebyla
pacientům psychiatrických léčeben podávána antipsychotika, která snižovala jejich tvůrčí
vyjádření. V šedesátých letech začal užívat halucinogenní drogy a alkohol. Myslel si, že to
ovlivní – rozšíří jeho tvůrčí vyjádření. V tomto období vznikla jeho významná série Face
Farce. Jedná se o řadu fotografických autoportrétů (vytvořenou pod vlivem drog), které
zachycují všemožné expresivní úšklebky a podivná gesta, jež mají vyjadřovat změny
osobnosti a potlačené pocity (inspiroval se fotografickou dokumentací lidí z ústavů).
Nejprve k fotografování využíval foto budky, které navštěvoval po nocích, jelikož chtěl
pracovat sám. Zjistil ale, že nelze přesně vytušit, kdy bude snímek pořízen, proto se uchýlil
k rozhodnutí začít pracovat s profesionálním fotografem, který v přesný okamžik zachytil
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to, co Rainer potřeboval.40 Na začátku sedmdesátých let požil drogu zvanou meskalin –
látka, která vyvolává velmi podobné účinky jako LSD s tím rozdílem, že po meskalinu jsou
halucinace a pseudohalucinace mnohem barevnější a také chaotické, přičemž při užití LSD
jsou vjemy spíše geometrického rázu.41 Obsahem jeho halucinací byly barevné skvrny a
kresby na jeho fotografiích. Díky tomuto zážitku začal na své autoportréty malovat žlutou,
černou a červenou barvou. Při jednom takovémto přemalovávání své fotografie se mu
zlomila tužka a aby neztratil koncentraci, začal malovat dlaněmi. Tloukl do fotografie, až
mu ruce začaly krvácet a barvy se mísily s jeho krví. Objevil, že tento emocionální a
destruktivní způsob zásahů do obrazu mnohem více koresponduje s expresivními výrazy
jeho tváře na fotografiích. Takovýmto způsobem často vytvářejí svá díla i chorobomyslní
lidé (umělci art brut).42 Přestože v dílech Rainera a umělců art brut jsou velmi viditelné
spojitosti a vliv, Rainer to nikdy jednoznačně nepotvrdil.43

40

Dostupné na: http://www.edit-revue.com/?Article=46&
Dostupné na: http://drogy.wz.cz/index.php?stranka=prirodni
42
Dostupné na: http://www.edit-revue.com/?Article=46&
43
Dostupné na: https://www.kunstmuseum.nl/en/exhibitions/arnulf-rainer-en-outsider-art
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Obrázek 54 (nahoře vlevo): Arnulf Rainer – Face Farce, 1970
Obrázek 55 (nahoře vpravo): Arnulf Rainer – Face Farce, 1970
Obrázek 56 (dole vlevo): Arnulf Rainer – Face Farce, 1970
Obrázek 57 (dole vpravo): Arnulf Rainer – Face Farce, 1971
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Další jeho dílo, kde hlavním motivem je fotografie destruovaná kresbou, se nazývá
Hirošima. Jedná se o fotografie zničeného města, které jsou zčásti přeškrtané černou tužkou
(kdy hodně využíval automatickou malbu).
Mnohdy „ničil“ díla jiných, někdy i významných, autorů. Tvrdil, že okamžitě při pohledu na
jinou tvorbu vidí nedostatky a nemůže si dílo užít. Přemalováváním těchto obrazů se snažil
dosáhnout dokonalosti, vymazal nedokonalé a tím hledal čistý stav díla.44

Obrázek 58 (vlevo): Arnulf Rainer – Hirošima, ????
Obrázek 59 (vpravo): Arnulf Rainer – Hirošima, ????

Zde mohu plynule navázat na další podkapitolu – další důvod destrukce fotografie, a tím
(de)konkretizování a absence.

3.2 Vymazávání, absence, (de)konkretizování
Tak, jako již zmíněný Robert Rauschenberg vymazal de-Kooningovu kresbu k vytvoření
úplně nového díla, i někteří fotografové vymazávali či záměrně de-konkretizovali objekty
na svých fotografiích, a to prostřednictvím fyzického zásahu do fotografie a nevratného
poničení oné části, která měla být z obrazu vymazána. Donutili tak například diváka, aby byl
nucen se nad vymazanou částí zamyslet, nebo se pozastavit nad tím, co vlastně bylo prvotní
informací, nebo naopak díky vymazané a nejednou čisté ploše vytvořili pomyslnou novou
informaci na místě původního obrazu.
Tak jako je tomu u slovenského konceptuálního fotografa Stano Filka a jeho souboru
„Transcendencia I, II“, kde vymazává vlastní tvář a postavy na svých fotografiích. Soubor
přímo navazuje na teamwork „Bílý prostor v bílím prostoru“ trojice Filko, Laky, Zavarský,
kde byla stejně jako v „Transcendencii“ klíčovou bílá barva. „Tato bílá barva nebo
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Dostupné na: http://www.edit-revue.com/?Article=46&
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prázdnota představuje bílou dimenzi, fázi na cestě k transcendenci k „čistému, nefyzickému,
věčnému a absolutnímu umění“ “45.
Bílá postava na fotografii vyjadřuje myšlenku splynutí (nepopření nebo ztotožnění) a
propojení (ne odchodu). Tady však zřejmě jde i o transcendování autorství – sebereflexní
gesto ztráty, negace autora, který se ale vymazává, vyběluje tak naléhavě, až si vlastně celý
bílý prostor autorsky uzurpuje. Vymazávání je tu tak paradoxně spíš potvrzením identity.46
Tyto bílé prostory a siluety, které vznikají díky vystřižení, nebo přebarvení bílou temperou
sám autor rozlišuje na „díru symbolizující prázdno a bílou plochu jako živé prázdno.“47

Obrázek 60 (nahoře vlevo): Stano Filko – Transcendency II, 1976–79
Obrázek 61 (nahoře vpravo): Stano Filko – Transcendency II, 1979
Obrázek 62, 63 (dole): Stano Filko – Transcendencia, 1978–79

45

Dostupné na: https://www.avantgarde-museum.com/en/museum/projects/stano-filko-transcendence/
Dostupné na: https://www.webumenia.sk/cs/dielo/SVK:TMP.581
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LENDELOVÁ, Lucia. Hlava ako médium: Výtvarné presahy v umení autoportrétu 70., 80. a 90. rokov na
Slovensku. Bratislava, 2001/02. Diplomová práce. Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě
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Anonymizování tváří na snímcích si můžeme povšimnout i na některých z fotografii
prostitutek ze Storyville od amerického fotografa Ernesta J. Bellocqa. Existuje více verzí
toho, kdo a proč vyškrabával obličeje žen ze skleněných negativů. Jednou z původních
historek bylo ta, že emulze poničil Bellocqův bratr Leo Bellocq – jezuitský kněz, který
fotografie po jeho smrti zdědil. Později se však začalo o této teorii pochybovat. Pokud by
bylo důvodem ochrana identity prostitutek, poničil by Leo všechny negativy, jelikož Ernest
často fotografoval jednu ženu víckrát – na jedné fotografii byl pak její obličej vyškrabán a
na další ne, tudíž by její identita tímto způsobem ochráněna nebyla. Leo byl jediným
dědicem, a tak časem negativy skončily v obchodě se starožitnostmi. Později sbírku
fotografií dostal od Larryho Borensteina fotograf Lee Friedlander, který se pokusil
napodobit škrábání do skleněných desek. Emulze se však začala odlupovat, a tak zjistil, že
rýhy v emulzi mohly být zhotoveny pouze za mokra, tudíž samotným Ernestem Bellocqem
ihned potom, co byl snímek vyvolán. 48 Zde pak vyvstává nezodpovězená otázka, z jakého
důvodu Bellocq tváře žen vyškrabával? Když jsem si prohlížela fotografie ze souboru
Storiville Portraits objevila jsem, že na jednom z poškrabaných snímků není vyškrabaná tvář
ženy, ale prostor těsně vedle jejího obličeje, takže lze vidět její tvář. Je možné, že Bellocq
destruoval na některých fotografiích části v oblasti obličeje například kvůli nehezkému
výrazu ženy, nebo nějaké nedokonalosti. Mimo tuto destrukci byly některé desky také
poničeny vodou během Hurikánu Betsy, kdy byly ukryté v koupelně a zároveň ateliéru
Larryho Borensteina, kam s největší pravděpodobností zatíkalo přes střechu.49

48
49

Dostupné na: https://americansuburbx.com/2011/02/e-j-bellocq-the-last-days-of-ernest-j-bellocq.html
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Obrázek 64 (vlevo): E.J. Bellocq – Storyville Portrait, 1912
Obrázek 65 (vpravo): E.J. Bellocq – Storyville Portrait, 1912

Naopak se zbavováním lidí identity, pomocí vystřihnutí jejich tváře z fotografického obrazu,
pracuje slovenský výtvarník Otis Laubert. Jeho tvorba je založena na sběratelství
nejrůznějších předmětů, na jejichž základě a dalším zpracování vznikají díla nová. Jeho
potřeba schraňování věcí není založena na hromadění, ale naopak na vytváření pořádku.
Ochraňuje, rekonstruuje a recykluje.50 Na snímcích ze série „Fotografie“ Laubert zbavuje
perforováním obličej všech vyfotografovaných identity, a tak vzniká fotografie bez
výpovědní hodnoty, pro kterou byla původně vytvořena. Bílá kolečka, která po obličejích
zůstala a jsou nyní hlavní dominantou obrazu, přetváří fotografii najednou v něco absolutně
abstraktního a lehce znepokojujícího, až nám skoro v první moment může uniknout, jaká
byla vlastně původní funkce či informace na těchto fotografií – skupinové fotografie
závodních pracovních kolektivů.

50

Dostupné na: https://sk.wikipedia.org/wiki/Otis_Laubert
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Obrázek 66 (nahoře): Otis Laubert – Zhromaždenie, 2008
Obráze 67 (dole): Otis Laubert – Kolektívna fotografia, 2008

Motiv pravidelně se opakující absence a recyklace něčeho, co původně nesloužilo jako
umělecký objekt, můžeme vidět i v souboru „Plná pre seba samú i pre iných“ Karola
Pichlera. „To, co zbylo“ zde v obrovském množství tvoří barevnou tapetu, kdy při bližším
zkoumání divák zjistí, že se jedná o odpadní materiál z foto automatů a hlavní prvek – portrét
vyfotografovaného, chybí. Osobitá identita tváří osob zmizí jejich vynětím a zbydou jen
stovky totožných čtverců.51

51

Dostupné na: https://www.webumenia.sk/cs/dielo/SVK:TMP.526?collection=94
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Obrázek 68, 69: Karol Pichler – Plná pre seba samú i pre iných, 2000

Vymazávání klíčové informace přímo z negativu využíval i Jan Záveský ve svém souboru,
vznikajícím postupně od roku 2014. Stejně jako u mých fotografií, které jsem zmiňovala o
pár stran dříve, tak ani Záveský nefotografoval snímky záměrně pro využití k pozdější
destrukci, ale k běžnému momentálnímu zachycení obrazu. „Pomocí ocelového pravítka a
skalpelu pečlivě a systematicky odstraňuje hlavní motivy z negativů vybraných ze svého
archivu.”52 Rozdílnost tohoto souboru od předchozích je v tom, že i u Filka, Lauberta i
Pichlera je jasné, co bylo z fotografií vymazáno – portrétovaná osoba. Sice nevíme, jak
přesně dotyčný vypadal ale víme, že se jednalo o tvář muže či ženy. U snímků Jana
Záveského, se můžeme pouze domnívat, zda to byla postava, nebo zda jen náhodně vyříznul
kus negativu, na kterém nebylo nic podstatného a chtěl tím diváka donutit usilovně přemýšlet
nad tím, co na snímku vlastně chybí. „Záveský svými zákroky v umělé paměti svých
fotografií mimo jiné demonstruje nemožnost sdílení lidské paměti jinak než
zprostředkovaně. Destrukcí prostředků sdílení se vzpomínky stávají nesdělitelnými a
zůstávají již nadále pouze v paměti svých držitelů.“53

52
53

Dostupné na: http://ondrejpribyl.cz/m/soubory/original/201911161439
Dostupné na: tamtéž
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Obrázek 70: Jan Záveský – Bez názvu, 2014

Podobně jako Stano Filko, i Gerhard Richter využíval barev k tomu, aby nechal zmizet
určitou informaci z fotografie. Konkrétně u série šesti stejných fotografií složených z trojité
expozice, na nichž je Richter stojící ve svém ateliéru. Na každou fotografii pomocí stěrky a
štětce přidával více a více červené barvy, až obraz pod jejím nánosem téměř zmizel.54

54
Dostupné na: https://www.tate.org.uk/art/artworks/richter-self-portrait-standing-three-times-17-3-1991ar00182
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Obrázek 71: Gerhard Richter – Self Portrait Standing, Three Times, 1991

Od roku 1980 přemaloval Gerhard Richter více než dva tisíce fotografií. Nejčastějšími
motivy na snímkách jsou krajiny, města, ulice, na kterých střídavě pomocí barev zakrývá a
odkrývá jejich část. Největším souborem, který obsahuje 234 fotografií je soubor s názvem
„Museum Visit“, který dokumentuje jeho návštěvu londýnské Tate Modern Gallery, kdy
prostřednictvím různých barev a odstínů znázorňuje počty lidí. Fotografie s bílými nánosy
barev představují menší davy a s narůstajícím tokem návštěvníků se barvy mění na
výraznější.55
„Na jednu stranu máme malbu, na druhou stranu fotografii, která je obraz jako takový.
Fotografie nemá téměř žádnou skutečnost, je to téměř stoprocentní obrázek. Malba má
vždy realitu, můžete se dotknout barvy, obsahuje přítomnost, ale vždy vytváří obrázek....
Jednou jsem vzal nějaké malé fotografie a umazal je barvou. To částečně vyřešilo problém
a je to opravdu dobré – lepší než cokoliv, co bych kdy na tohle téma řekl.“
—Gerhard Richter56

55

Dostupné na: https://gagosian.com/exhibitions/2019/gerhard-richter-overpainted-photographs/
Původní text v anglickém jazyce: „Now there’s painting on one side and photography—that is, the picture
as such—on the other. Photography has almost no reality; it is almost 100 percent picture. And painting always
has reality: you can touch the paint; it has presence; but it always yields a picture. I once took some small
photographs and then smeared them with paint. That partly resolved the problem, and it’s really good—better
than anything I could ever say on the subject“. Dostupné na: tamtéž
56
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Obrázek 72, 73: Gerhard Richter – Museum Visit, 2011

3.3 Náhoda / neúmyslná destrukce
Někdy se destrukce fotografického obrazu stanou čistě náhodně, bez předchozího zamýšlení
obraz zničit. Ne vždy se ale musí nutně jednat o tragédii, může naopak vzniknout zajímavý
fotografický soubor. V roce 2002 přišel fotograf Ondřej Němec kvůli zaplavenému archivu
o tisíce nastříhaných filmů, které nasnímal za šestnáct let. Ty, které neponičila voda tak, že
na nich zůstala ještě nějaká emulze si autor nechal a uschoval. Po čase vznikla z poškozených
naskenovaných fotografií kniha Torzo 1973–1989.57

57

Dostupné na: http://ondrejpribyl.cz/m/soubory/original/201911161439
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Obrázek 74, 75: Ondřej Němec – Torzo, 1973–1989

Druhým autorem, kterému v roce 2002 zaplavila povodeň fotografický ateliér na pražské
Kampě, byl portrétní a divadelní fotograf Jaroslav Krejčí. Na některých fotografiích lze
poničení vidět zřejměji, na jiných voda zanechala pouze drobné skvrny.

Obrázek 76 (vlevo): Jaroslav Krejčí – Alexander Dubček v intimní atmosféře, ????
Obrázek 77 (vpravo): Jaroslav Krejčí – Václav Havel, 1989
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Jako náhodná/neúmyslná destrukce by se mohly jevit i následující snímky od autora
Williama Millera a Oleksandra Tymkanycha, které spojuje stejný fotografický přístroj –
polaroid (jednou ale selhal přístroj a jednou byl po expiraci materiál). Jak jsem ale psala
v úvodu práce, chápu destrukci jako až následné zničení nebo změnu původního obrazu nebo
obrazové informace. U těchto polaroidových snímku k následné destrukci však nedošlo,
jedná se o původní již poničenou informaci. Snímky jsem zařadila do náhodné destrukce,
jelikož defekt na prvním zhotoveném snímku nebyl fotografovým záměrem. Avšak následná
záměrná práce s tímto zjištěním a následně vzniklé fotografie by se daly už zařadit do
kategorie experiment o které se zmíním později.
William Miller si v roce 2010 koupil polaroidový fotoaparát SX-70. Po prvním použití si
ale uvědomil, že je rozbitý, a tudíž nefunguje tak, jak by měl. Po krátkém čase přišel na
způsob, jak s poruchou pracovat a zdůrazňovat její aspekty.58 Fotoaparát sice naprosto ztratil
svoji primární funkci, stal se z něj ale přístroj, díky kterému opakovaně vznikají jedinečné
abstraktní obrazy.

Obrázek 78, 79, 80: William Miller – Ruined Polaroids, 2011

Druhý autor, na kterého jsem si vzpomněla v souvislosti s destruovanými polaroidovými
snímky je můj bývalý spolužák Oleksandr Tymkanych a jeho instagramový profil
„expiredspectra_cz“. Série obsahuje dvacet tři polaroidových fotografií, kdy se obraz
vytvořil pouze na určitých místech filmu. „...to všechno bylo způsobeno expirací materiálu.
Chemie už nebyla ve stavu, kdy by zvládla pokrýt celé políčko…“59

58
59

Dostupné na: https://www.williammillerphoto.com/ruined-polaroids-1
Facebooková konverzace s Oleksandrem Tymkanychem [online], 4.1.2020
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Obrázek 81, 82, 83: Oleksandr Tymkanych – Expired Spectra, 2018

3.4 Recyklace
Docela obsáhlou kapitolou jsou také autoři, kteří pracují s nalezenými historickými
fotografiemi, jako jsou například rodinné archivy a přetváří je pomocí zásahů, úprav a
destrukcí na nový obraz a dávají jim nový význam.
Skoro až sochařskou prací je dílo „The Forest (People in Trees)“ od Paula Bogaerse. Ten
díky kombinaci nalezených fotografií, předmětů – zde konkrétně větví a dřívek, přetváří
klasické 2D fotografie na hmatatelné obrazy. Na většině snímků navazuje reálnou
přírodninou na tu, která je na fotografii, a proto lidé na obrázcích vypadají, že jsou součástí
reálné přírody, na kterou si může divák „sáhnout“. Aby tento dojem ještě podpořil, některé
ze snímků jsou zčásti kolorované.

Obrázek 84, 85: Paul Bogaers – The Forest (People in Trees), 2017
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Práci s archivem hojně využívají ženské autorky, kdy do fotografií přidávají estetické prvky
prostřednictvím malby, vyšívání, nebo předmětů denní potřeby. Je to možná dáno tím, že
ženy se více citově vážou na rodinu, rodinné vzpomínky a události, které se právě na
archivních fotografiích objevují, a které nesou tyto informace.
Prvním příkladem je slovenská malířka Lucia Tallová, která pracuje v jednom ze svých
projektů s názvem „Paper Stories“ s archivními svatebními fotografiemi. Zmiňovanými
estetickými prvky v jejich přetvořených fotografiích, ale i malbách jsou něžné motivy krajky
a černých kapek symbolizující slzy zabarvené řasenkou, nebo také déšť. Lucia svými zásahy
jakoby fotografie „komentuje“, vše má působit sentimentálně, něžně, nevěsta je hlavní
postavou příběhu – stejně jako při svatebním dni, kdy je žena tou nedůležitější. Bílé svatební
šaty na fotografiích nejčastěji přemalovává černou barvou, černými kapkami, krajkou a tím
se snaží narušit symbol panenské čistoty. I přesto, že autorka využívá převážně černou barvu,
která by mohla evokovat spíše negativitu, výsledné obrazy se jeví velmi jemně,
minimalisticky a esteticky. Archivní fotografie jsou kabinetními fotografiemi převážně
z přelomu století a první poloviny 20. století.60

60

Dostupné na: https://www.youtube.com/watch?v=7nl7ECxq3B0&t=202s
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Obrázek 86, 87, 88: Lucia Tallová – „Paper stories“, od roku 2013

I fotografka Zuzana Pustaiová, která mimo jiné pracuje ve své tvorbě s rodinným archivem,
doplňuje fotografie o prvky, které evokují ženskost, jako jsou dečky, krajky a nejčastěji tedy
motiv vyšívání, jenž je typickou ženskou činností. Původně se chtěla stát malířkou, proto
pracuje převážně s inscenovanou fotografií, která funguje podobně jako malba. Série
„Rodinné album“ vychází z rodinného archivu fotografky. Zasahuje do nich jak prvky „z
minulosti“ (krajkami, sirkami, peřím apod.), tak předměty z dnešní doby – barevné
samolepky, glitry atd. Úmyslně dekorativní charakter zásahů a kontext ve kterém se nalézají,
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konstruuje inteligentní komentář o genderových stereotypech typické středoevropské
rodiny. Na rozdíl od ostatních autorů, kteří pracují s tématem fotografického archivu a
vyjadřují se často s naprostou vážností, styl Pustaiové je lehký, bez přílišného
zjednodušování a rozrušování konceptuální hloubky daného tématu.61

Obrázek 89, 90, 91, 92: Zuzana Pustaiová – Family Album, 2013 – doposud

Do fotografií pomocí jehly a nitě vstupovala i známá slovenská fotografka Milota
Havránková. „Ve stylizaci fotografického portrétu odhaluje vztahovou i emoční logiku.“
V jejich dílech můžeme pozorovat expresivitu a surrealismus.62 Milota taktéž pracuje

61

Dostupné na: http://www.pustaiova.com/portfolio/family-album/
HAVRÁNKOVÁ, Milota, Antonín DUFEK, Nadia ROVDEROVÁ, Suzanne PASTOR a Anna
VARTECKÁ. Milota Havránková. Praha: KANT, 2015. str. 8
62
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s archivními rodinnými fotografiemi, kdy sešívá části snímků červenou nití a vytváří tak
asambláže. Díky tomuto procesu hledá podstatu identity jak svojí, tak identitu fotografie.63

Obrázek 93, 94: Milota Havránková – Family Album, 2005

Až znepokojující destruované obrazy archivních fotografií z poloviny 20. století, které
fotograf Gerald Slota nakoupil na prodejích pozůstalostí, tvoří soubor s názvem „Found“.
Jedná se o jeho zdaleka největší sérii. Obsahuje více než 50 destruovaných fotografií. Papíry
o rozměru 16 x 20 palců rozčtvrtil a vyvolal pomocí šetrné práce prstu, štětce nebo houby.
„Při vyvolávání na ně kreslil světelným ukazovátkem, maloval emulzí, poté vystřihoval
jejich okraje do ornamentálních vzorů připomínajících vzhled dávných fotografií z 19.
století. Na pozitivy pak kreslil tužkou nebo křídou.“64 Z fotografií místy dýchá atmosféra,
jako by Slota v temné komoře vyvolával duchy, která mu odhalí tajemství fotografií. Díky
jeho zásahům, je skoro nemožné si představit, jak asi vypadaly původní fotografie. Čáry a
siluety, které jsou na většině snímků, propojují figury a znázorňují jejich vztah. Každá
fotografie funguje sama za sebe, soubor nevypráví žádný příběh ani netvoří celek. Dílo se
nese v duchu art brut.65

63

HAVRÁNKOVÁ, Milota, Antonín DUFEK, Nadia ROVDEROVÁ, Suzanne PASTOR a Anna
VARTECKÁ. Milota Havránková. Praha: KANT, 2015. HAVRÁNKOVÁ, Milota, Antonín DUFEK, Nadia
ROVDEROVÁ, Suzanne PASTOR a Anna VARTECKÁ. Milota Havránková. Praha: KANT, 2015. str. 88
64
Dostupné na: https://fotografmagazine.cz/magazine/recyklace/recenze/gerald-slota-nalezeno/
65
Dostupné na: tamtéž
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„Vždy jsem byl fascinován lidskou stránkou se chtít ukrýt“
—Gerald Slota66

Obrázek 95, 96, 97, 98: Gerald Slota – Found, 2004

66
Původní text v anglickém jazyce:„I have always been fascinated by the aspect of people being hidden away“
Dostupné na: https://www.youtube.com/watch?v=NCuycjt5vKQ&t=139s
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Gerald Slota spojuje na jednotlivých fotografiích čarami osoby, které jsou velmi
pravděpodobně rodina, či blízcí (využívá typické rodinné fotografie). Fotografka Lisa
Kokin oproti tomu spojuje pomocí sešívání náhodné nalezené, převážně portrétní ateliérové
fotografie. Vytváří tak zcela nové smyšlené vazby a vztahy. Díky tomu, že snímky patřily
původně jiným lidem a autorka nezná jejich příběhy a ani žádné informace o nich, vznikají
prostřednictvím velkých sešitých ploch nové imaginované životy této spousty neznámých.
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Obrázek 99, 100: Lisa Kokin – Kith and Kin, 2000 (+detail)
Obrázek 101, 102: Lisa Kokin – Maternal Instinct, 2001 (+detail)
Obrázek 103, 104: Lisa Kokin – Trophy, 2000 (+detail)

Fotograf Jaroslav Malík ke „své“ sbírce archivního materiálu přišel tak, že ji dostal od
svého přítele. Nejprve obdržel 3 skleněné desky s mikroskopickými snímky od neznámého
lékaře / patologa z první republiky, později mu kamarád dal dalších asi 200 skleněných
desek, které Malík následně „převyprávěl“. Na fotografiích byly příběhy o životě, smrti a
narození, patologické motivy, smějící se lidé apod. Malíkovi zásahy do fotografií byly často
i drastičtější, ale vždy je dělal tak, aby vypadaly autenticky. Některé z fotografií jsou
domalované, tónované, nebo předělané do velkoformátové montáže. Část fotografií
v souboru jsou i čistě Malíkovi fotografie.67

Obrázek 105, 106: Jaroslav Malík – První večeře Páně 1929 aneb Na tom našem dvoře všecko to krákoře,
2007

67

Dostupné na: https://vltava.rozhlas.cz/jaroslav-malik-prvni-vecere-pane-1929-5128383
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Podkapitolu o práci s archivními materiály zakončím známým brněnským konceptuálním
umělcem a pedagogem Daliborem Chatrným. Mezi jeho tvorbu patří například práce
s magnety a železnými pilinami, využívání zrcadel a odrazu slunečního světla či protějších
horizontů, ale také přetváření archivních snímků. „Na přelomu 50. a 60. let byl Dalibor
Chatrný ten, kdo se nespokojí s tím realistickým popisem a dosavadními používanými
výtvarnými prostředky…do role experimentátora posouvá i ty diváky, protože oni si musí
najít nějaký recept na vnímání toho díla“68 řekl v dokumentu ČT „Kreslen světem Dalibor
Chatrný“ historik umění Radek Horáček.
Jiný historik umění Marek Pokorný se o něm zase vyjádřil, že není jako ostatní umělci, kteří
si myšlenku navodí dopředu a pak se k ní dobírají zpětně, ale že Chatrný experimentuje a
bezprostředně reaguje pokusy. Sám Chatrný ale popírá, že by byl experimentátor a
experimentoval. Zpracovávat a přetvářet fotografie začal na škole, kde učil – na tehdejší
SUPŠ Brno (nyní SŠUD Brno), když na katedře fotografie dělali pořádek v kabinetu. Tehdy
vyházeli staré zvětšeniny na dvůr a studenti, včetně Dalibora Chatrného si fotografie
rozebrali. Nejprve nevěděl, co s nimi, ale pak začal fotografie všemožně prošívat, nebo za
pomoci knihařských raznic prorazil kus snímku, pootočil jej, a tak vytvořil zcela nový obraz.

68
Dostupné na: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10123378705-kreslen-svetem-daliborchatrny/?fbclid=IwAR0Oq1wlyJ2HUTaFurFoFbp_dalp0OE4ca_uh-lIFVu2skaXYHPZpxWCDIk
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Obrázek 107: Dalibor Chatrný – Interpretace fotografií, reprodukcí / Provázkem, ????
Obrázek 108: Dalibor Chatrný – Interpretace fotografií, reprodukcí / Provázkem, 1980
Obrázek 109: Dalibor Chatrný – Interpretace fotografií, reprodukcí / Přesunem, 1976
Obrázek 110: Dalibor Chatrný – Interpretace fotografií, reprodukcí / Přesunem, 1977

Využíval i fotografie Jindřicha Štreita, které známý fotograf vyhazoval, jelikož byly
přeexponované či podexponované. Chatrný je rozstříhával a různé části skládal k sobě, opět
prošíval provázkem – stejně jako archivní fotografie studentů střední školy, perforoval je,
nebo do nich zasahoval bílou barvou.

Obrázek 111 (nahoře vlevo): Dalibor Chatrný – Interpretace fotografií Jindřicha Štreita, 1996
Obrázek 112 (nahoře vpravo): Dalibor Chatrný – Interpretace fotografií Jindřicha Štreita, 1999
Obrázek 113 (dole vlevo): Dalibor Chatrný – Interpretace fotografií Jindřicha Štreita, 1996
Obrázek 114 (dole vpravo): Dalibor Chatrný – Interpretace fotografií Jindřicha Štreita, 1996
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V roce 1978 vymyslel soubor jednookých portrétů brněnských osobností, kdy ubírá
z prostřední části portrétu tolik obrazového materiálu, až zůstanou jen okraje tváře
portrétovaného s jedním okem uprostřed. Chatrný zkoumal, do jaké míry může portrét
„zničit“ tak, aby byla ještě osoba na fotografii poznatelná. Tyto fotografie mohou připomínat
soubor Jiřího Davida – Skryté podoby, který naopak nahrazoval půlku obličeje slavných
osobností stejnou půlkou tváře a vytvářel tak nové portréty (obličej tvořený pouze z levé,
nebo pravé strany negativu), na kterých ale byly osobnosti stále stejně rozpoznatelné jako
v díle Dalibora Chatrného.
Antonín Dufek o Chatrném tvrdí, že v práci s fotografií ve svých dílech nejvíce uplatňuje
princip hry. Chatrný opět oponuje a říká, že tyto definice si pouze vymýšlejí kunsthistorici.69

69
Dostupné na: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10123378705-kreslen-svetem-daliborchatrny/?fbclid=IwAR0Oq1wlyJ2HUTaFurFoFbp_dalp0OE4ca_uh-lIFVu2skaXYHPZpxWCDIk
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Obrázek 115, 116, 117, 118: Dalibor Chatrný – Interpretace fotografií, reprodukcí /
Redukcí, 1978

3.5 Experiment
Velká část autorů, která se věnuje destrukci fotografického obrazu nespadá do žádné
z předchozích kategorií, jelikož je jejich záměr při ničení či přetváření čistě experimentální.
Často si někteří z nich chtějí jen vyzkoušet, jak se chovají různé fotografické materiály
v kombinaci s jinou technikou či různými vlivy, jelikož si výsledek nedokážou představit a
často ho ani nemůžou dopředu výrazně ovlivnit (jak například bude vypadat, když fotografii
zčásti spálí, nebo vystaví nějaké chemikálii apod.) a někteří jsou jednoduše nezařaditelní do
žádné podkapitoly, kterou jsem doposud zmínila.
Jméno Vladimír Židlický se mnohým z nás vybaví, když se řekne experimentování
s fotografiemi, nebo konkrétně fyzické zásahy do fotografií. O svých začátcích destrukce
negativů a pozitivů se zmiňuje, v monografii Vladimír Židlický Retrospektiva, slovy:
„Potřeba manuálních zásahů do fotografie je nejspíš dána mou malířskou minulostí. Když
jsem někdy ve druhé polovině šedesátých let minulého století udělal vypůjčeným
fotoaparátem svoji první fotografii (byl to pokus o portrét mojí tehdejší lásky), doslova mě
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ohromila pregnance vzniklého obrazu, ale přesto jsem měl pocit: ano, je to docela zdařilý
portrét, ale co dál? Fotografie, jak jsem ji chtěl intuitivně vnímat, přece nemůže být bez
mých dalších zásahů hotová… Jako by nevyjadřovala plnou pravdu.“ – Vladimír Židlický,
200970
Negativy začal vědomě narušovat od roku 1977. Škrábal a rýpal do nich a vymazával tak
různé části obrazu – například obličeje, které by rušily svou personifikací. V pozdějších
dílech již tak striktní nebyl. Tvrdí, že Američané si o škrábancích na figurách myslí, že musí
jít pouze o agresi. Židlickému ale destrukce slouží jako prostředek komunikace.71
Pozdější tvorba Vladimíra Židlického je tvořena již digitální cestou. Fyzické zásahy ale stále
přetrvávají, pouze obraz je výrazně barevný.

70
71

ŽIDLICKÝ, David. Vladimír Židlický – Retrospektiva. Nakladatelství Židlický, 2008. str. 11
ŽIDLICKÝ, David. Vladimír Židlický – Retrospektiva. Nakladatelství Židlický, 2008, str. 215
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Obrázek 119 (nahoře vlevo): Vladimír Židlický – Dramatic Figure, No. 8, 1984
Obrázek 120 (nahoře vpravo): Vladimír Židlický – Two Figures, No. 16, 1989
Obrázek 121 (dole): Vladimír Židlický – Akt na špičkách, 1977
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Téměř o 70 let dříve narušoval své snímky metodou rytí i americký fotograf Frank Eugene,
který tvořil ve stylu secese a impresionismu. Jedna z jeho fotografií, která je vytvořena za
pomoci heliogravury (fotogravury), je fotografie koně, kde Eugene vyškrabal retušovacím
nožem oblast okolo zvířete, aby kůň na fotografii vynikl.72 Stejně jako Židlický byl i Frank
Eugene malířem. Je tedy pravděpodobné, že fotografie narušoval s podobným záměrem.

Obrázek 122: Frank Eugene – Horse, 1910
Navázala bych dalším velmi známým českým fotografem, jehož díla jsou jednoznačně
tvořena destrukcí obrazu. Tento autor je také, stejně jako Jano Pavlík, jedním z prvních
tvůrců, díky kterým mě začalo zajímat téma destrukce fotografického obrazu. Michal
Macků, jenž znovu začal používat a pojmenoval starou fotografickou techniku, kterou
nazval „geláž“. Nezapadá úplně mezi předchozí autory, ale uvedu jej zde právě díky geláži,
jež zpočátku také jistě musela být jakýmsi experimentem.
Geláž je technikou, kdy je možné díky uvolnění želatinové emulze z velkoformátového
planfilmu přenést obraz na klasický papír a na něm pak emulzi následně deformovat, trhat,
mačkat a vytvářet tak úplně nový obraz, který nemusí nést jen prvotní informaci, která byla
zaznamenána na původní, nedestruované fotografii.
Už v počátcích fotografování Michalovi Macků vadilo to, že medium fotografie je převážně
odrazem skutečnosti. Před ukončením studia na Institutu tvůrčí fotografie v Opavě mu

72

Dostupné na https://www.studentartguide.com/articles/creative-photography-ideas
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spolužák ukázal starou příručku, kde se psalo o snímání želatiny ze skleněných desek. Tehdy
přišel Macků ke gelážím a udělal první trojici fotografií na nichž jsou roztržené hlavy.73
Díky technice, která mu neslouží jako povrchní efekt, ale má ilustrovat, nebo vypovídat o
závažných tématech i vlastních pocitech, má možnost vytvářet zcela nové, až surrealistické
obrazy prostřednictvím eliminování různých detailů, násobením apod. Jeho první geláže
z konce 80. let reagují například na motivy násilí a krutosti, které ilustruje fotografiemi
reálně destruovaného roztrženého obrazu nahého těla. Postava na fotografiích jako by sama
trhala emulzi, za níž vzniká bílý prostor, kde není nic a chce z obrazu utéct. Přesvědčivosti
tyto fotografie nabírají ještě s tím, když si uvědomíme, že jde o autoportréty.74 “…až na
nepatrné výjimky fotografuje sám sebe, protože svoje tělo zná nejlépe a může se jeho
prostřednictvím vyjadřovat snadněji a přesněji než při použití cizího modelu.“

75

Fotografováním svého těla nezískává pouze modelu, kterého velmi dobře zná a umí s ním
pracovat, ale taky je to nástrojem k nejbližšímu poznání sebe sama. Prvotní fotografie
otevřených hlav a ničení obrazu vlastního obličeje mu přišly příliš líbivé, proto se později
věnuje již zmíněné multiplikaci postav, které představují zástupy bezbranných osamělých
lidí, kteří přestávají být jedineční na úkor zařazení se mezi ostatní. Častým motivem jeho
geláží jsou také ruce.76

73

BIRGUS, Vladimír, Jindřich ŠTREIT, Michal MACKŮ a Ladislav DANĚK. Michal Macků – Geláže.
Olomouc: Galerie Caesar, 1996. str. 9
74
PLIEŠTIK, Jiří, Michal MACKŮ, Lucia LENDELOVÁ. Vize Čin Sen Smrt. Brno: Galerie Brno, [2005].
str. 31
75
BIRGUS, Vladimír. Michal Macků. Praha, 1994.
76
BIRGUS, Vladimír, Jindřich ŠTREIT, Michal MACKŮ a Ladislav DANĚK. Michal Macků – Geláže.
Olomouc: Galerie Caesar, 1996. str. 4
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Obrázek 123, 124, 125, 126: Michal Macků – Geláže, ????

Techniku, která je zčásti podobná geláži, vymyslel český výtvarník Jiří Kolář, využil ji
absolvent Ateliéru Reklamní fotografie ve Zlíně, Martin Tůma. Jedná se o techniku zvanou
„muchláž“. Martin ji použil ke zhotovení, jedné z praktických částí, své diplomové práce.
Zprvu si vytiskl určitý počet kusů jedné fotografie, pomocí nichž vytvářel různé akce –
fotografii pálil, nechal lidi, aby fotografii na sociálních sítích interpretovali podle sebe,
znovu ji přefocoval. Smysl svého díla našel ale až právě v muchláži. Tu samou fotografii si
nechal opět několikrát velkoformátově vytisknout na různé materiály a poté se na čtyři dny
zavřel do ateliéru. Za doprovodu hudby a vlastních představ a fantazie tak vzniklo, pod
Martinovýma rukama šest hotových krajin, které byly odlišné právě způsobem zmuchlání,
nastavením světla a konečným přefotografováním. Poslední fotografii, kterou destruoval,

UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací

73

přetvářel tak dlouho, až se kompletně rozpadla. Tento proces po částech zaznamenal a byl
součástí souboru.77

Obrázek 127: Martin Tůma – Krajiny (Bez názvů), 2011

Stejně tak jako Martina Tůmu, přivedla touha po experimentování i další absolventku ARF,
Terezu Koníčkovou k tomu, aby destruovala svoje snímky.
Tereza se ve své fotografické tvorbě věnuje převážně práci s instantními materiály.
V jednom z jejích souborů s názvem Pálava interpretuje/ilustruje svými fotografiemi
podivné jevy z knihy Tajemné pověsti kraje pod Pálavou a Weinviertelu od autorky Ilony
Salajkové. Zásahy do fotografií pak tyto jevy ještě více umocňují.
Polaroidové snímky přímo při procesu vyvolávání poškozovala krčením, řezáním, jezdila po
nich pravítkem, nebo pálila.78

77

Dostupné na:
https://stag.utb.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_pagenavigationalstate=AAAAAgAEODIwOBMBAAA
AAQAIc3RhdGVLZXkAAAABABQtOTIyMzM3MjAzNjg1NDc3MDg0NgAENzg1NBMBAAAAAQAIc3
RhdGVLZXkAAAABABQtOTIyMzM3MjAzNjg1NDc3MzY4NQAAAAA*
78
Facebooková konverzace s Terezou Koníčkovou [online], 26.3.2020
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Obrázek 128, 129: Tereza Koníčková – Pálava, 2018

Využití ohně, nebo naopak různých kapalin je v oblasti destrukce fotografií také oblíbený
způsob, jak obraz degradovat. V následující kapitole uvedu několik autorů, kteří tímto
způsobem ničily své snímky.
3.5.1

Kapaliny, oheň

Další z podtémat, které s určitostí spadají celkově do kategorie „experiment“ jsou destrukce
obrazu vytvořené pomocí nějaké kapaliny, ať už se jedná o organickou nebo anorganickou
(chemikálie, voda) a pomocí ohně.
Fotograf Peter Hoffman prostřednictvím své téměř abstraktní série „Fox River Derivates“
zpochybňuje vztah mezi člověkem a přírodou. Nápad na vytvoření tohoto souboru přišel
v roce 2010 po úniku ropy do Mexického zálivu. Tehdy si Hoffman začal pohrávat
s konceptem „vody a ropy“. K experimentování tak použil vodu a fosilní paliva. Na
poničených snímcích jsou různé scény z břehů řeky Fox River nafotografované na
středoformátovou kameru. Po vyvolání negativu na něj nastříkal benzín, položil do louže
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benzínu a vhozením sirky jej zapálil. Krátce na to vylil na negativ vodu a tím proces
zastavil.79 Výsledkem byly fotografie, na kterých se objevovaly bubliny, barevné plochy a
deformace.

Obrázek 130, 131, 132, 133: Peter Hoffman – Fox River Derivates, ????

Podobně

jako

neúmyslně

utopené

fotografie

Ondřeje

Němce

v podkapitole

„náhoda/neúmyslná destrukce“, tak i fotografie/negativy Seby Kurtise poničila voda. Kurtis
se ve všech svých souborech věnuje tématu nelegálních migrantů – Mexičanům v USA,
Egypťanům, kteří migrují do Itálie a Afričanům na Kanárských ostrovech, jelikož sám se
svojí rodinou v roce 2001 nelegálně migroval z Argentiny do Španělska. Ještě předtím, než
unikli, zachránili z domu jejich babičky krabici od bot, ve které byly archivní rodinné
fotografie. Všechny byly ale poničeny vodou v důsledku záplav.80

79
Dostupné na: https://petapixel.com/2013/05/06/photos-created-by-coating-negatives-with-gasoline-andsetting-them-on-fire/?fbclid=IwAR1loGKk2sVUbDjqUa8sRcpEvxoi-RA-2JLP8QshQy6Tms4s8i4W2eenl9k
80
Dostupné na: http://www.herepress.org/publications/drowned/

UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací

76

Obrázek 134, 135, 136, 137: Seba Kurtis – Shoe box, ????

I přesto byly fotografie pro Kurtisovu rodinu cenným majetkem, a hlavně osobními
vzpomínkami. Na tuto archivní sbírku navázal Kurtis v roce 2008 svým souborem Drowned,
kdy fotografoval oplocené pobřeží a následně pak vhodil negativy do moře, aby slaná voda
materiál degradovala. V souboru použil jen ty, které se vyplavily zpátky na břeh. Tento akt
měl evokovat nebezpečné plavby uprchlíků přes Středozemní moře, destrukce
fotografického materiálu slanou vodou pak bylo metaforou k nelehkému životu migrantů,
z nichž velký počet na moři zemře. Seba Kurtis, který původně studoval žurnalistiku, se
snažil o zviditelnění problému migrantů, který do té doby byl zaznamenáván v médiích spíše
jen v rámci čísel a statistik.81 Je zajímavé porovnávat fotografie, které byly zničené vodou
až poté, co byly pozitivně vyvolané a snímky, které byly vystaveny slané vodě v podobě
negativů. Na archivních fotografiích jsou barevné fleky, které skoro připomínají zásah
nějakou chemikálií než vodou, oproti sérii Drowned, kde obrazy někdy až téměř mizí. U
obou dvou souborů je ale stejná podstata, a to je, že stejně jako fotografie a fotografický
materiál, je i rodina a lidský život velmi pomíjivý a křehký.

81

Dostupné na: https://fotografmagazine.cz/magazine/investigace/profily/seba-kurtis/
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Obrázek 138, 139, 140, 141: Seba Kurtis – Drowned, 2008

Dalším autorem, který záměrně topil svoje fotografie byl Matthew Brandt. Na jeho snímcích
jsou obrazy jezer a nádrží z celého USA. Zároveň si při jejich fotografování odebírá do
barelů vzorky vody, které následně přenese do svého ateliéru a uschová. Vytisknuté
fotografie (které se skládají ze tří barevných vrstev a světlo citlivé emulze) pak ponořuje do
konkrétního vzorku vody podle toho, odkud snímek pochází.82 Obraz tak začíná degradovat
a na snímcích se po dnech a měsících objevují psychedelické skvrny a obrazce různých
barev. Můžeme si povšimnout rozdílnosti degradace vodou u snímků vyvolaných klasickou
chemickou cestou, které fotografoval Seba Kurtis a fotografií, které jsou digitálně
vytisknuté. V prvním případě obraz spíše mizí, bledne a ztrácí barvy. V případě fotografií
82

Dostupné na: https://www.wired.com/2014/09/matthew-brandt-lakes-and-reservoirs/
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Matthewa Brandta naopak snímek nabírá na barevnosti, až to skoro vypadá, jako by do něj
autor zasahoval barvami nebo ohněm. Způsobeno to může ale být i například odlišností
v použité vodě – slaná a sladká.

Obrázek 142 (nahoře vlevo): Matthew Brandt – Lakes and Reservoirs (Sylvan Lake, CA 5), 2012
Obrázek 143 (nahoře vpravo): Matthew Brandt – Lakes and Reservoirs (Gibbon Lake, WY 1), 2013
Obrázek 144 (uprostřed): Matthew Brandt – Lakes and Reservoirs (Lake Isabella CA TC 5), 2014
Obrázek 145 (dole): Matthew Brandt – barely vody z jezer a nádrží
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Velmi neobvyklou techniku destruování fotografií zvolila japonská fotografka Chino
Otsuka. Jednu z jejích poničených fotografií, na kterou jsem narazila na webové stránce
Pinterest,com, mám už velmi dlouho uloženou, a proto bych zde tuto autorku ráda uvedla.
Na jejím internetovém portfoliu můžeme nalézt virtuální knihu s názvem „the cook book“,
která obsahuje mnoho souborů, které se týkají fotografií jídla, ale i recepty. Součástí tohoto
sborníku jsou i dva soubory – „Deep Fried“ a „Frozen“, kdy autorka ničí svoje autoportréty.
Soubor Deep Fried obsahuje fotografie, které jsou doslova usmažené na oleji na pánvi. Na
začátku „kapitoly“ o smažených fotografiích je i recept, jak si svůj autoportrét správně
usmažit. Podobně je koncipovaný i soubor Frozen, kdy naopak Otsuka vkládá fotografie do
sójové omáčky, zeleného čaje, nebo polévky a následně je zmrazí. Opět je součástí souboru
přesný recept, jak si „uvařit“ svoji zmraženou fotografii.

Obrázek 146, 147, 148, 149: Chino Otsuka – Deep Fried, 1997–2020
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Obrázek 150, 151, 152, 153: Chino Otsuka – Frozen, 1997–2020

Doposud jsem se věnovala spíše destrukcím již vytvořených fotografií, ale ráda bych lehce
odbočila a zmínila i autora a autorskou dvojici, kteří experimentovali s ničením
právě/momentálně exponovaného materiálu.
Prvním je pekingský fotograf Zhou Junsheng, který vystudoval bakalářské studium na
pražské FAMU. V roce 2015–2016 probíhala v Ateliéru Josefa Sudka jeho výstava s názvem
Světlo světlin, jejíž součástí byl také soubor fotografii The Turn. Stejně jako na počátcích
vynálezu fotografie, kdy se fotografové snažili o vědecké zachycení podoby slunce pomocí
fotoaparátu, se o to nyní pokusil i Junsheng. Prostřednictvím postupného prodlužování
expozičního času zachycoval „obraz“ slunce až do té chvíle, než sluneční paprsky propálili
nejen citlivou vrstvu filmu, ale i jeho bázi. Nejednalo se o „klasický“ způsob zachycení
světla – fotografického snímku, jako jsme tomu zvyklí u běžné fotografie. Na prvním
negativu sice můžeme při bližším pohledu vidět jemné obrysy mraků kolem slunce, na
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posledním je ale už jen vypálená díra uprostřed.83 Což vlastně mnohem více připomíná
rozžhavenou kouli než černý obrazec na prvním snímku.

Obrázek 154: Zhou Junsheng – The Turn, 2015

Dvojicí autorů, která experimentovala s destrukcí nevyvolaného negativu a obraz vyvolala
až následně po dokončení pokusu jsou Luke Evans a jeho spolužák Josh Lake. Ti se
rozhodli, že vytvoří tak trochu jiné „autoportréty“. Fotografové z Kingstonské univerzity ve
Velké Británii snědli jednotlivá políčka 35 mm filmu, nechaly je projít trávícím traktem a
poté, co je po tmě vyloučili, je omyli, vyvolali a nasnímali pomocí elektronového
mikroskopu. Výsledkem byly abstraktní obrazce, které ale nebyly fotografiemi jejich
vnitřních orgánů. Byly to obrazy vytvořené procesy lidského těla.84 Negativy, na které
působily žaludeční šťávy, vypadají téměř jako fotografie ze seshora vyfotografovaných
písečných pláží.

83
84

Dostupné na: http://ondrejpribyl.cz/m/soubory/original/201911161439
Dostupné na: https://www.arch2o.com/i-turn-myself-inside-out-luke-evans-and-josh-lake/
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Obrázek 155, 156, 157, 158: Luke Evans a Josh Lake – I Turn Myself Inside Out, 2012

3.6

„Jednorázovky“

„Jednorázovky“ je krátká podkapitola, kde uvedu dva příklady toho, kdy destrukci
autor/autoři využili pouze k jakémusi ozvláštnění fotografií. Kde poničení dotvořilo
výsledný vzhled fotografie a dodalo jí význam. Tomáš Pospěch využil roztržení fotografií
ve své knize Slušovice. Dvojice autorů tvořící pod názvem Boys Play Nice zase „poničili“
fotografie v souboru „Znojmo Jinak Campaign“. Jeden snímek je taktéž natržený, což má
symbolizovat blesk a na druhé můžeme vidět reálné skvrny od bláta, které ale jako by odlétly
od roztočeného kola v horní části obrazu.
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Obrázek 159 (nahoře): Tomáš Pospěch – Slušovice, 1978–1990
Obrázek 160, 161 (dole): Boys Play Nice – Znojmo Jinak Campaign, 2013

3.7 Destrukce obrazu v době digitální
Na závěr, v poslední podkapitole okrajově uvedu, jak to je s ničením fotografií v době, kdy
je téměř vše digitalizované.
V jedné z prvních kapitol jsem zmiňovala neumělecké ničení fotografií – vystřihování
spolužáků z fotografií, přelepování je jinými obrázky. Tento akt ničení můžeme najít i dnes,
co se týče digitálních fotografií na sociálních sítích i v domácích archivech.
Nejčastěji je to odřezávání „nežádoucích“ z fotografie, kdy je dotyčnému líto fotografii
z počítače či telefonu smazat – například se na ní líbí sám sobě, a tak ji jednoduše
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v jakémkoliv programu na úpravu fotografií ořízne tak, aby se dotyčného „zbavil“. Vznikají
pak snímky podivných podlouhlých formátů, nebo divně komponované portréty.
Dalším způsobem, jak se v dnešní době zbavit nechtěné osoby na fotografii a nezničit ji
ořezem, je použít emoji, které jsou paralelou k tehdejšímu přelepování lidí bílými čtverečky,
nebo jinými vystřiženými obrázky. Nejvíce sofistikovaná je ale metoda, kdy se v grafickém
programu člověk vymaže tak, aby nešlo poznat, že na fotografii vůbec někdy byl.

Obrázek 162: softwarové vymazávání lidí z fotografií (printscreen z twitter.com)

Dnešní technické vymoženosti umožňují nejenom fotografovat digitálně – mobilním
telefonem, ale následně si pak fotografii upravit v aplikaci, která má výsledný snímek
vylepšit. Ne vždy tomu tak ale je. Nejčastěji se jedná o tzv. beauty aplikace, které jsou
využívané k úpravám autoportrétů a portrétů. Tyto zásahy jsou v některých případech tak
radikální, že obraz spíše zničí, než vylepší.
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Některé z technik destrukcí, které jsem zmiňovala v předchozích podkapitolách lze vytvořit
i digitálně. Jsou to kupříkladu kresba do fotografického obrazu, nebo otáčení a přesunování
výřezů fotografií na jiné místo, jako to dělal Dalibor Chatrný.

Obrázek 163, 164, 165: ilustrační fotografie z pinterest.com

Autorkou pracující s destrukcí digitálního obrazu je například již zmiňovaná Zuzana
Pustaiová. Její soubor Preview však neobsahuje fotografie, které by Zuzana záměrně sama
zničila, jsou to zaznamenané chyby softwarů – tzv. bugy, které si printscreenovala v průběhu
toho, co běžně pracovala v počítači se svými fotografiemi. Ve výsledném souboru
polemizuje o tom, co přinese budoucnost naší tvůrčí činnosti a jaký dopad bude mít vývoj
technologie ohledně práce s fotografickým médiem.85

85

Dostupné na: http://www.pustaiova.com/portfolio/preview/
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Radim Dibdiak je naopak fotograf, který do svých fotografie zasahuje zcela úmyslně.
Vystudovaný grafik, který se v roce 2000 nadchl pro práci s Photoshopem, po dlouhou dobu
fotografoval dění Brna. Dle jeho slov fotografie narušuje kvůli tomu, že má pocit, že vše už
bylo jednou vyfoceno.86 Jeho snímky tak ozvláštňuje prvky glitch artu, kdy softwarově
protahuje určité části a textury obrazu.

Obrázek 170, 171, 172, 173: Radim Dibdiak – (bez názvu), 2020

Posledního autora sem zařadím, jelikož se velmi podobá výše zmíněným autorům
v podkapitole „Vymazávání, absence, (de)konkretizování“. Je jím Charles Cohen, který
vymazává postavy z porno snímků. Jako většina ostatních fotografů pracující s
vymazáváním, i Cohen to dělá za účelem popření primární funkce obrazu. Odstraňuje to, co
by člověk očekával.87 Fotografie najednou ztrácí pornografický nádech i přes to, že silueta
86
87

Facebooková konverzace s Radimem Dibdiakem [online], 15.5.2020
Dostupné na: https://fotografmagazine.cz/magazine/erotikon/profily/charles-cohen/
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postav naznačuje, co se na snímku pravděpodobně děje. Divák si díky prázdné bílé ploše
více všímá okolního prostředí na fotografii. „Abstrakce nespočívá v nějakém určitém zážitku
nebo zkušenosti, a už vůbec nejen v nějakém uměleckém médiu. Odměnou za docenění
pestrosti v rámci abstrakce je schopnost sdělovat niterné zážitky, nepostihnutelné jazykem,
a nalézt tak vztah k osobním významům a vzpomínkám, které můžeme projektovat do média
každodenního života.“88

Obrázek 174, 175, 176, 177: Charles Cohen – Buff, 1999–2005

88

Dostupné na: https://fotografmagazine.cz/magazine/erotikon/profily/charles-cohen/
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ZÁVĚR
V počátcích psaní této práce jsem znala pouze zlomek z autorů, které zde zmiňuji. I přes
to, že mi je téma hodně blízké, jsem nikdy neměla potřebu se o destrukci fotografického
obrazu zajímat více do hloubky. Objevila jsem tak spousty dalších způsobů, jakými lze do
obrazu zasahovat, nebo jaká témata se pomocí destruování dají řešit. Mimo jiné jsem si
rozšířila obzory, co se týče degradace negativních i pozitivních fotografických materiálů.
V první kapitole s názvem „Poškozování fotografii mimo sféru umění“ jsem
shromáždila důvody ničení fotografií, které vytváří lidé, jejichž záměrem není vytvořit
umělecké dílo nebo soubor. Jedná se převážně o destrukci rodinných, školních či párových
fotografií. Osobně jsem nikdy snímky v dětství ani pozdějším věku nedestruovala, takže pro
mě bylo velmi zajímavé zjišťovat, co k tomuto aktu lidi vede. Zde jsem i porovnávala
podobnosti tohoto neuměleckého ničení s uměleckými soubory, jež byly vizuálně podobné.
V kapitole o degradaci fotografického materiálu jsem sepsala hlavní faktory, jež mají
vliv na postupné ničení negativů ale i pozitivů. Pro čtenáře mé práce může být tato kapitola
jakýmsi „návodem“, jak se správně starat a jak správně skladovat fotografický materiál, aby
nepodlehl zániku.
Autorů, jenž pracují s destrukcí obrazu je opravdu mnoho a nebylo vždy snadné je
rozřadit do kapitol, které jsem ve finále utvořila na základě důvodů, proč do obrazu zasahují.
Zhruba sedmdesát autorů, které jsem postupně objevovala, jsem rozřazovala nejprve do
složek podle způsobu ničení, později jsem se rozhodla je kategorizovat právě podle námětu.
Utvořila jsem tak sedm podkapitol – „Psychický stav a destrukce“, „Vymazávání, absence,
(de)konkretizování“,

„Náhoda/neúmyslná

destrukce“,

„Recyklace“,

„Experiment“,

„Jednorázovky“ a „Destrukce obrazu v době digitální“, kdy jsem zjistila, že nejčastěji se
autoři zaobírají recyklací ať už svých, či nalezených historických fotografií a také, že většina
z nich si pouze chce vyzkoušet jaké to je fotografie ničit (podklapitola „Experiment“).
Rozdělení umělců do těchto kapitol je čistě můj subjektivní pohled.
V mé praktické části diplomové práce budu vycházet z technik destrukcí, které zde
zmiňuji a budu je taktéž aplikovat na vlastní archivní snímky. Výstupem pak bude autorská
publikace a výstavní soubor, kde budou poničené fotografie vystaveny v obdelníkových
rámečcích připomínající například sbírky motýlů.
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