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ABSTRAKT 

Tato práce je soustředěna na médium fotografie jako prostředku, využívaného člověkem 

k uskutečnění reálné pomoci druhým. Největší část této práce je věnována humanistické 

fotografii a jejímu následnému využití autory k uskutečňování reálných činů pro naplnění 

humanistických myšlenek. 

 

Klíčová slova: humanistická fotografie, dokumentární fotografie, sociální fotografie,     

fotografie jako prostředek přínosu reálné pomoci, výstavní projekty,  

lékařská fotografie, 

 

 

ABSTRACT 

This work is focused on photografy as apliance which man uses to bringing real help to 

other man. Most of the work deals with humane photography and its futher use. This kind 

of photography is used for putting real acts into life and to fulfil humanistic idea. 

 

Keywords: humane photography, documentary photography, social photography,  

photography as a subservience for benefit real help, exhibition projects,  

photography of medicine 
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ÚVOD 

Již po vynálezu fotografie si lidé začínali uvědomovat její důležitost  jako média, 

které do dokonalých detailů dokáže vykreslovat skutečnost.  Začali také zjišťovat, jakými 

různými způsoby jim může sloužit. Od počátku je nutné brát fotografii jako technický pro-

středek, který je využíván v různých směrech technického pokroku, a jako součást našeho 

každodenního života. Zde už bychom začali používat různých pojmů, charakterizujících 

oblasti, ve kterých působí. Vezmeme-li však fotografii jako médium, pomocí kterého je 

možné něco sdělovat, dostaneme se zpět ke všem formám jejího využití. Ovšem sdělovací 

prostředky, stejně jako je tomu i u ostatních druhů médií, nás přivádí k otázce, co vlastně 

chceme sdělit, jakým způsobem a co tím chceme dosáhnout . V první řadě je třeba si uvě-

domit, zda je to jen běžná věc kterou můžeme opsat textem, nebo ji jinak nahradit. A nebo 

je ve svém postavení, jímž je bezprostřední zachycení okamžiku, bezkonkurenční ? Ve své 

prvotní a nejdůležitější podstatě je fotografie jedním z nejvýznamnějších prostředků přiná-

šejících obrazové svědectví z míst nebo situací, které jsou opomíjené v dnešním hektickém 

světě a tak upozorňuje na situace, které se kolem nás každý den odehrávají. Toto médium 

je v oproštěné podstatě jen prostředek, který ke všem těmto sdělením pomáhá. Když se 

ohlédneme do historie a zároveň se soustředíme na současnou fotografii, uvědomíme si, že 

ať už je to přímým zobrazením nebo odkazem, zobrazuje své okolí, sám sebe, svoje činy a 

jejich důsledky. S těmito prvky je ve fotografii spojováno mnoho výrazů jako například 

dokumentární (odvozený od slova dokument – doklad či svědectví) , sociální (přebírající 

význam z první části socio - společnost nebo společenský), reportážní „živá“ (vycházející 

z report – zpráva, hlášení). Tyto a mnoho dalších významů, se ve vývoji fotografie vzá-

jemně propojuje a vytváří tak výpovědi humanistické. Slovo humanismus vychází 

z latinského slova humanus – lidský. Je  to ideový směr, který je považován za nejvyšší 

hodnotu člověka. V tomto směru je zdůrazňována  osobnost a její právo na svobodu, roz-

voj a štěstí. Touto myšlenkou se stejně jako autoři v jiných výtvarných oborech a spole-

čenských vědách, řídili autoři také ve fotografii. Jejím uměním, zachycovat člověka 

v situacích, ve kterých myšlenka humanismu není dodržována, se autoři ve spojitosti 

s využitím jejího sdělení snažili a snaží dosáhnout podnětů, umožňujících nápravu a napl-

nění myšlenky humanismu. Některé osobnosti fotografie, tak přinášejí po dlouhou dobu, 

pomocí jejich obrazových sdělení, reálnou pomoc člověku.  Ve své práci bych se chtěl 

věnovat částečnému rozboru různých odvětví fotografie, ve kterých se fotografové nespo-
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kojí pouze se zobrazováním lidského života, ale snaží se o její přímé využití k řešení ně-

kterých jeho problémů. 
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1 SOCIÁLNÍ FOTOGRAFIE JAKO PROSTŘEDEK VEDOUCÍ 

K REÁLNÉ POMOCI ČLOVĚKU 

 Počátky dokumentární fotografie se sociálním podtextem 

Obsah fotografií byl zpočátku závislý na technické nedokonalosti fotografických postupů, 

které v padesátých letech devatenáctého století nebyly ještě natolik propracované, aby se 

podařilo zachytit pohyb člověka v autentickém prostředí. Charakter těchto snímků byl zá-

vislý na expoziční době, proto se fotografie soustředila na zachycování různých míst, která 

odrážela svým stavem život obyvatel. A začaly se tak formovat záběry dokumentačního 

rázu. 

 

V roce 1850 začaly v mnoha evropských městech probíhat asanační práce chudin-

ských čtvrtí, aby uvolnily místo rozmáhajícímu se průmyslu. Změny architektur působily 

na mnoho fotografů, kteří díky prostředku jako 

byla fotografie, cítili nutnost zachytit mizející 

objekty jako odkaz pro budoucí generace. 

V Paříži to byl Charles Marville, v Londýně 

Henry Dixon, v Glasgowě Thomas Annan aj. 

Dílo významného představitele skotské do-

kumentární fotografie Thomase Annana však 

bylo více než obrazem mizející architektury 

poukazem na nelidské životní podmínky 

v chudinských čtvrtích. A tak se začaly 

formovat dokumentární snímky s výrazným 

sociálním podtextem, které nejen zachycovaly 

mizející objekty a místa, ale poukazovaly na 

kritickou situaci života lidí v chudinských 

čtvrtích velkoměst. Tímto způsobem začala tvořit celá řada autorů. Již roku 1851 daggue-

rotypista Richard Beard vytvořil daguerrotypii jako podklad pro dřevoryty, na nichž za-

chytil různé typy příznačné pro londýnské ulice. Snímky, převedené do grafické podoby 

posloužily jako ilustrace pro publikaci „London labour and the London Poor“. 

Thomas Annan, Close No. 101 High Street, Glasgow, 
1868 - 1871

 

 

http://www.nationalgalleries.org/collection/online_az/4:322/?initial=A&artistId=2669&artistName=Thomas%20Annan&submit=1/
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Po zdokonalení fotografické techniky a vynálezu kalotypie se někteří autoři zabý-

vali portrétní tvorbou v sociálních zařízeních. Jedním z nich byl Dr. Thomas John Bar-

nard, který založil v roce 1871 domov pro opuštěné děti. V tomto domově vytvořil foto-

grafické centrum a portrétoval chovance, kteří do domova přicházely. Avšak to byla zpo-

čátku pouze registrace těchto lidí. Tvorbu Dr. Thomase Johna Barnarda můžeme docenit 

až s odstupem času, kdy si uvědomujeme důležitost portrétování chovanců jako jakousi 

sociologickou sondu do tehdejší společnosti. Tento autor později fotografoval děti přímo v 

prostředí bídy, z něhož pocházely, což bylo také důležitým prvkem fotografií pozdějších 

autorů. Tento prvek dokazoval pravost jejich výpovědí a odlišoval je tak od aranžovaných 

fotografií podobných výjevů tehdejší doby.   

 

Mezi nejpozoruhodnější humanistické 

dokumentární projekty v historii fotografie patří dílo 

Jacoba Augusta Riise, jehož tvorba byla úzce spjata 

s jeho životní situací, kdy se po příjezdu do New Yorku 

z Kodaně pohyboval mezi chudou vrstvou imigrantů a ve 

své práci tak čerpal z osobních prožitků. Později se stal 

redaktorem deníků The New York Tribune a The 

Evening Sun, v nichž v roce 1888 vyšel článek „Flashem 

from the Slums“, ke kterému jako ilustrace sloužily 

kresby vycházející z Riisových fotografií. Psal mnoho 

článků, upozorňujících na nelidské životní podmínky 

v chudinských čtvrtích, a k nim i nadále připojoval 

překreslené fotografie nebo reprodukce svých snímků. 

Skupinové portréty chudých z autentických prostředí 

pořizoval pomocí deskového fotoaparátu a nově vyvi-

nuté technologie bleskového magnesiového světla.  Pro 

velký ohlas zveřejněných fotografií vyšla publikace 

s názvem „Jak žije druhá polovina“. Ta vyvolala četné 

diskuze. Přednáškami s pomocí diapozitivů a dalšími 

devíti publikacemi, které vydal, se Riis snažil o zlep-

šení existenčních podmínek chudých. Na popud 

Riisových aktivit bylo dosaženo velkých změn. Byla 

Jacob Riis, Mullen's Alley, Cherry Hill , 1888

Jackob Riis, Bandits roost, Mulberry Street, 1888
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zbourána celá ulice Mulberry Bend, která sloužila jako skrýš zločinců a místo ní byl zřízen 

park a obytný dům Sousedská osada Jackoba Riise. I přesto, že neusiloval o uměleckou 

tvorbu, jak sám tvrdil, velkou měrou přispěl k formování samostatného uměleckého směru, 

jež se v té době utvářel a nazýval se Umělecká reportáž.  

Právě Riisova práce svým charakterem, kterým bylo propojení psaného textu a fo-

tografií, se stala základem tvorby, jejíž obrazová skutečnost významně působí na veřejnost 

a vede k uvědomění si situací a existenčních podmínek lidí na snímcích takového rázu. 

Většinu čtenářů knihy „Jak žije druhá polovina“ její obsah, tedy psaný text spojený 

s fotografiemi zachycujícími krutou realitu života v těchto podmínkách, šokoval. Možná 

právě z tohoto důvodu se ostatní Riisovy knihy nesetkaly s takovým zájmem jako zmiňo-

vaná první.  

Další výraznou osobností humanistické fotografie a autorem, jehož tvorba se stala 

vyvrcholením realisticky koncipovaného portrétu v USA, byl Lewis Wickes Hine. Původ-

ně byl zaměstnán v továrně na nábytek a ve volném čase se zajímal o umění, zejména o 

sochařství. Po studiích v Chicagu a v New 

Yorku v roce 1901 začal působit na 

Ethnical Culture School v New Yorku, a 

zde začal fotografii od roku 1903 využívat 

jako názorný prostředek výuky. 

Systematicky fotografoval práci imigrantů 

v továrnách a posléze ve stejném prostředí 

vytvářel dokument o dětské práci. V roce 

1908 zanechal zaměstnání pedagoga a 

přijal místo výzkumníka a fotografa pro 

National Child Labor Commite. Zaměření tvorby zejména na práci dětí mu vyhovovalo, 

neboť spojovalo práci sociologa i fotografa zároveň. Jeho fotografie se staly součástí práv-

ního argumetu jako důkazní materiál. Na popud Hineho aktivit a jeho výrazných interpela-

cí v kongresu a za pomocí alb sestavených z fotografií malých dětí pracujících ve výrob-

ním průmyslu. Byla ustanovena věková hranice, od které mohly děti začít pracovat a nedo-

držování tohoto zákona se začalo více sledovat a postihovat. 

Lewis Hine, Girl worker in Carolina cotton mill, 1908 

Dokumentární fotografie, její tvorba a stejně i publikování byly vždy závislé na dě-

ní v celkovém měřítku. Na příkladu americké fotografie a dílech Jacoba Riise a Lewise W. 
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Hineho si lze povšimnout, že výrazným příspěvkem této 

činnosti pro zlepšení života lidí se stala informovanost 

široké veřejnosti o sociálních problémech obyvatel 

z nižších sociálních vrstev, kteří se pohybují v těsné blíz-

kosti každého z obyvatel velkoměst. Fotografie začala 

touto cestou upozorňovat na tyto problémy, a to buď jako 

ilustrace textu nebo sama o sobě svojí nedocenitelnou 

vypovídací hodnotou. Činnost těchto autorů začala 

probouzet společnost z lhostejnosti a lidé si začali 

uvědomovat alespoň na nějakou dobu hodnotu lidského 

života. Některé snahy vyvolané těmito díly, vedly ke 

zlepšení životních podmínek obyvatelstva v chudinských 

čtvrtích velkých měst.  

Lewis Hine, Young Russian Jewess,  

Ellis Island, New York, 1905 

Autorem výrazné obrazové výpovědi o 

každodenním dění v  Paříži byl Eugene Atget. 

Fotografovat začal z nutnosti  uživit se a záběry 

zachycoval bezprostředně bez dlouhého čekání na 

vhodný okamžik. Jeho tvorba byla tehdy označována 

jako „naivní“ a „náhodná“. Snímky, které se do 

dnešní doby zachovaly hlavně díky Berenice 

Abbotové. Ta po jejich shlédnutí v atelieru Mana 

Raye prohlásila: „Jejich dopad byl okamžitý. Bylo v 

nich absolutní poznání – byl to šok z nepřikrášlené 

reality“. Poté také celé Atgetovo dílo koupila a 

spravovala. Díky ní se uchovala dokumentace 

tehdejšího běžného života Paříže,  která neměla 

obdoby. 

Eugene Atget, Ragpicker, 1899-1900 

 K rozvoji české dokumentární fotografie v tomto období přispělo v roce 1906 zalo-

žení deníku „Český svět“, který měl řadu přispěvatelů. Mezi nimi Bohumila Střemchu, 

který dokumentoval každodenní život Prahy a také Zikmunda Reacha. Zikmund Reach 

zachycoval každodenní motivy metropole a jeho působení bylo ještě rozšířeno o dokumen-

taci historických objektů, jako zachování obrazové paměti. 
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 Idealizování obrazových výpovědí v období první světové války 

Pozvolný rozvoj dokumentární fotografie se sociálním podtextem přerušil nástup 

první světové války, kdy se soustředění dokumentární fotografie přeneslo na frontu. Mno-

ho fotografů muselo narukovat nebo do armády vstoupili dobrovolně. Mezi autory, kteří 

byli nuceni narukovat, byl také jeden z významných představitelů pozdější dokumentární 

fotografie André Kertész. Ten na svých snímcích ve 

válečném období zachycoval život vojáků v zákopech a 

po válce se věnoval dokumentaci maďarského 

venkovského života i mnoha dalším tématům. V první 

světové válce běžným lidem nebyly podávány zprávy, 

jaké hrůzné situace se odehrávají přímo na frontě. Byly 

jim sdělovány informace zejména idealizovanou formou, 

která si brala jakýsi vzor v piktorialismu a to především 

v Evropě. Snímky tak většinou fotografovali dvorní 

fotografové panovníků. Ti byli zobrazováni např. na 

bitevních polích při důstojných rozhovorech s generály. 

Zde se setkáváme s první formou cenzury ve velkém měřítku. Nejvíce záběrů vznikalo od 

zcela neznámých autorů, kteří zachycovali každodenní život, ale ani tyto snímky se během 

války nedostaly přímo k běžným lidem, a to ani pomocí sdělovacích prostředků, a tak vý-

znam snímků bylo možné docenit až s delším časovým odstupem. 

André Kertész, Wandering violinist, Abony, 
Maďarsko, 1921 

 

 Vznik organizací zabývající se sociální tématikou v meziválečném ob-

dobí 

Po první světové válce došlo ve vyspělých zemích vlivem nadměrné výroby k hos-

podářským krizím, které vyvolávaly výrazné sociální problémy. Následky hospodářské 

krize, lidské strádání, těžká fyzická práce, situace v zemědělství, hladomor… Tyto a mno-

ho dalších podob lidského strádání, vedlo velké množství autorů k dokumentaci této situa-

ce a dalo vzniknout několika organizacím v rozvinutých zemích. Ti všichni si uvědomovali 

důležitost zachycení dalších těžkých chvil v dějinách jejich zemí, které však zdaleka neby-

ly poslední.  
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V USA byl jedním z nejdůležitějších fotografů s tímto zaměřením již zmiňovaný 

Lewis Wickes Hine. Ten se po svém návratu z válečného konfliktu v Evropě, kde vytvářel 

snímky pro Červený kříž, opět věnoval problematice těžce pracujících lidí.   

Dalším z důležitých jmen v meziválečné fotografii je Roy Emerson Stryker. Pů-

vodně se zabýval původně ekonomií a zastával názory, že studenty je třeba stejně tak jako 

s čísly, seznamovat se skutečným děním v továrnách a životem kolem nich. Těchto přístu-

pů si všimli profesoři Tugwell a Monroe, kteří mu poskytli možnost, aby pro jejich knihu 

„Americký ekonomický život“ vybral ilustrace textů. Tyto ilustrace tvořily více než 

z jedné třetiny právě záběry Lewise W. Hineho. Když byl za presidenta Roosevelta profe-

sor  

Tugwell pověřen řízením amerického zemědělství,  stal se 

Stryker jeho asistentem. Právě on vytvořil velký obrazový 

archiv o stavu amerického zemědělství. Tato činnost 

podnítila vznik pracovní skupiny Farm Security 

Administration (dále jen „FSA“), ve které za jejího trvání 

působilo na čtvrt milionu fotografů. Jedněmi z 

nejvýznamnějších byli Walker Ewans a Dorothea Langeová.  

Walker Ewans zaujal v FSA výsadní postavení, 

které nebylo předurčeno jeho vedoucí pozicí, nýbrž jeho 

předchozími zkušenostmi v oboru. Je považován za 

pokračovatele Lewise W. Hineho. Svým jednoduchým stylem a zároveň propracovaností 

sociálních výpovědí ovlivnil mnoho autorů v FSA. 

Walker Evans, Hale County,  
Alabama , 1936 

Dorothea Langeová se stala díky svému dílu 

jednou z nejuznávanějších žen, zabývajících se fotografií 

vůbec. Původně vlastnila portrétní atelier, avšak jejím 

snem byl od počátku pohyb v terénu, kde by mohla svou 

prací přinášet pomoc prostým lidem. Její fotografická 

výpověď o sezónních zemědělských dělnících, spolu 

s textem sociálního analytika Paula Taylora, vypovídala o 

otřesných podmínkách, ve kterých se pohybovalo velké 

množství hladovějících rodin bez přístřeší a s nejistou 

Dorothea Lange, White Angel, Bread Line, 
1932  
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prací.  

 

Tato zpráva vedla k realizaci pomoci lidem, jíž bylo postavení obydlí a zavedení 

přídělů potravin. Její sen se splnil.  

Dílo Langeové bylo také inspirací pro vznik 

literárního díla od J. Steinbecka „Hrozny hněvu“ a 

to nejen v celkovém pojetí. Inspirací mu byly i 

jednotlivé fotografie pro vykreslení některých 

dějových situací. 

Další významnou roli v historii sociální fo-

tografie v USA tvořila organizace s názvem Fotoli-

ga. Ta však byla na rozdíl od FSA lehce salonní 

záležitostí a výrazně se soustředila na fotografii 

městského prostředí. Jednu ze zásad této organizace 

lze doslovně citovat: „Fotografie má mimořádný 

sociální význam. Fotograf nese odpovědnost a má 

povinnost  
Dorothea Lange, Migrant Mother, Nipomo,  

California , 1936 

podávat pravdivý obraz světa. Fotoliga pracuje v souladu s tradicemi, které vytvoři-

li Stieglitz, Strand, Abbottová a Weston. Fotografie dlouho trpěla  škodlivým vlivem pikto-

rialismu. Úkolem Fotoligy bylo vložit opět fotografický přístroj do ruky čestných fotogra-

fů, kteří budou usilovat o pravdivé zobrazení Ameriky.“  Pod Fotoligou byla také vytvoře-

na škola, jejíž žáci se zabývali výjevy ze života prostých obyvatel New Yorku. Na začátku 

studené války se objevila Fotoliga na listině organizací, jejíž 

členové měli být postihováni pro neamerickou činnost. Tato 

nařčení se zpočátku podařilo vyvrátit, avšak organizace se 

rozpadla po obvinění jednoho z bývalých členů, že se jedná 

o komunistickou organizaci. 

Na evropském kontinentu měla velmi důležitou roli 

německá fotografie před nástupem Hitlera k moci. Vznikl 

časopis „Arbeiter ilustrierte Zeitung“ a při této příležitosti 

se zde postupně formovaly snahy o spolupráci fotografů z řad 
Ernst Thormann, Cover of „Der 
Arbeiterfotograf“ ,August 1929 
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dělníků, v jejichž tvorbě se projevovaly osobní zkuše-

nosti. V této době byla také založena organizace 

„Vereinigung der Arbeiter Fotografen 

Deutschlands“, která byla sdružením dělnických 

fotografů Německa. Potřebu podávání zpráv o 

zhoršující se hospodářské situaci v Německu, cítilo 

stále více autorů, protože skoro 50% obyvatelstva bylo 

nezaměstnaných a situace se neustále zhoršovala. 

Zájem o obrazové zprávy výrazně stoupal, což dokazuje 

skutečnost, že časopis „Der Arbeiter Fotograf“, 

založený pod výše zmíněnou organizací, dosahoval 

nákladu 7 000 výtisků. Mezi významné fotografy 

tohoto období patřili Ernst Thormann, John Heartfield, Erich Rinka, Eugen Heilig a 

Abraham Pisarek. Díky těmto snahám a potřebě každý den podávat nové zprávy 

z reálného života se  začala výrazným způsobem formovat reportážní „živá“ fotografie. 

John Heartfield, Adolph, the Superman- Swallows 

Gold and Spouts Junk, 1932 

     V Československu byla za období hospodářské krize založena „Foto-film sku-

pina Levé fronty“ v Brně a Praze, inspirovaná německou sociální fotografií a výše zmí-

něnými časopisy. Skupina v Praze  byla vedená Lubomírem Linhartem, pozdějším auto-

rem objevné knihy z roku 1934 „Sociální fotografie“. V Brně byl vedoucím František 

Kalivoda. Největším přínosem obrazového dokumentu ze života nezaměstnaných a obyva-

tel z nižších sociálních vrstev byl Rudolf Kohn, který tuto tématiku systematicky fotogra-

foval. Díky tomu, že s lidmi, které fotografoval trávil mnoho času, byly jeho snímky speci-

ficky realistické. Podobné výpovědi přinášeli i jiní autoři jako například Oldřich Straka, 

Jiří Lehovec a Jaroslav Hošek. Výrazným souborem československé sociální fotografie 

byly také snímky Marie Stachové o životě nezaměstnaných v severočeských okresech. 

 

 Vývoj dokumentární fotografie reportážního charakteru v období 

druhé světové války 

Vzhledem k prohlubující se hospodářské krizi a špatným životním podmínkám 

obyvatel Německa docházelo postupně k rozšíření nacistických ideologií pod vlivem  
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Hitlera, který podnítil vznik největšího válečného konfliktu v dějinách lidstva. Nelidské 

činy, kterých se člověk dopouštěl na druhých, nikdy nebudou zapomenuty a starší generace 

je stále mají v živé paměti. Prostřednictvím všech dostupných médií, tedy televize, tisku 

s pomocí ilustračních fotografií byly podávány výpovědi o osudech lidí, které tento váleč-

ný konflikt a tehdejší režimy postihl a hrůzné informace o tom, kolik nevinných lidí bylo 

zbytečně zabito. A i přesto se dodnes najdou tací, kteří tyto skutečnosti nejen popírají, ale 

ještě navíc odkaz odporných režimů jako je nacismus, propagují. Proto je nutností svědec-

tví, které nám zanechala mezi jinými médii také fotografie, neustále připomínat. 

Autorů, kteří tato svědectví přinášela, byla celá řada. Jako příklad můžeme jmeno-

vat Roberta Capu, Dmitrije Baltermanca, Davida Seymoura – Chima, Alfréda Eisen-

staedta, Borise Kudojarova, Michaila Trachmana a Eugena W.Smithe. 

Z těchto autorů bych chtěl jako příklad válečné dokumentární fotografie, uvést Ro-

berta Capu a Dmitrije Baltermanca, jejichž činnost měla velký význam pro sociální foto-

grafii také v poválečném období, s důrazem na uvědomění si hrůzných činů, kterých se 

člověk dopouštěl. Tito autoři uměli zachytit válečné okamžiky s obrovským citem jako 

trvalé svědectví toho, co válka opravdu znamenala. Jejich některé snímky tvoří ikony teh-

dejší doby a jsou dokladem nezměrného zoufalství a smutku nad ztrátou blízkých jak 

v první linii, tak mimo bojiště. 

Robert Capa vlastním jménem 

Endre Friedmann byl maďarského 

původu. Zpočátku pracoval během svého 

studia v Berlíně jako laborant v temné 

komoře a později navázal spolupráci 

s agenturou Dephot, což mu přineslo 

vůbec první kontakt s fotografií.  

Poprvé dokumentoval dopad války 

na nevinné civilní obyvatelstvo ve 

španělské občanské válce, ve které také 

umírá jeho žena, což předznamenalo zasvěcení jeho tvorby pro válečnou fotografii. Jeden 

z jeho nejznámějších snímků „Španělský loajalista“ se stal symbolem smrti milionů lidí, 

jež byla způsobena válkou. Před začátkem druhé světové války působil jako válečný zpra-

vodaj v Číně a po návratu do USA se stal v listech „Collier’s“ a „Life“, válečným reporté-

Robert Capa, Loyalist Militiaman at the Moment of Death, 1936 
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rem, dokumentujícím dění v Evropě. Byl také přímým účastníkem jedné 

z nejdramatičtějších chvil války a to vylodění spojenců v Normandii – Den D. Zde pořídil 

více než sto fotografií. Z těch se však kvůli 

nervóznímu laborantovi, který filmy 

přesušil, zachovalo jen osm záběrů. Po 

válce v roce 1947 spoluzaložil sdružení 

Magnum a dále pokračoval v práci pro 

„Life“. V roce 1954 ve Vietnamu 

dokumentoval další válečný konflikt.Byl 

usmrcen nášlapnou minou.  

 

Dmitrij Baltermanc, byl 

označován v roce 1965 italským tiskem „Sovětským Robertem Capou“. Jeho význam pro 

přínos humanistické fotografie byl doceněn až po skončení druhé světové války, protože 

v jejím průběhu stál tisk hlavně o snímky, 

dokumentující dění v prvních liniích a nebo výrazy 

hrdinství na sovětské straně. Sám autor svůj 

nejznámější snímek „Hoře“ vytáhl ze svého 

archivu až několik let po válce, poslal jej do 

soutěže Co je člověk. Zde teprve byl doceněn 

autorův osobitý pohled, na válečné utrpení 

člověka. Nejlépe vystihuje jeho pohled na válku a 

fotografii s ní spojenou jeho osobní citát, který 

zmiňuje ve své knize „Příběh fotografie“ Daniela 

Mrázková: „Válka - to je především hoře. 

Fotografoval jsem ji bez ustání několik let a vím, 

že za celou tu dobu jsem udělal jen pět šest skutečných fotografií. Válka totiž není pro fo-

tografii.“    

Robert Capa, Day-D, Normandy, France, 6th June 1944 

Dmitrij Baltermarc, Hoře, Kerč, 1942 

Těžké chvíle Československa za jeho okupace, opět jako upozornění na zoufalství 

lidí a pocit bezmoci z okupace našeho státu fotografovali Karel Hájek, Ladislav Sitenský 

a Josef Novák. Za tohoto období, jak už bylo zmíněno, dosahovala dokumentární „živá“ 

fotografie značného rozvoje a tyto snímky byly poté použity k ilustracím v mnoha dení-
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cích.Byly uveřejňovány fotografie Karla Hájka, Zdeňka Tmeje, Jana Lukase, Karla 

Ludwiga, Václava Chocholy a jiných. Tyto snímky byly však po zpřísnění režimu nahra-

zovány propagandistickými agenturními záběry a snímky antisemitského charakteru. Ka-

rel Hájek, také zachycoval fotografie reportážního charakteru z  Norimberského procesu 

s válečnými zločinci. Ty jsou vydány v knize „Norimberk - zločin a soud“ z roku 1946 a 

ze svých mnoha fotografií, zachycujících události z předešlého půlstoletí vytvořil publikaci 

„Byl jsem při tom“, ta však nakonec nevyšla.  

Výjimečným je soubor publikovaný po válce pod 

názvem „Abeceda duševního prázdna“ Jeho autorem je 

Zdeněk Tmej, který zachycoval situace lidí, kteří byli 

nuceni odejít do Německa jako totálně nasazení 

(Totaleinsatz). Mezi autory, kteří zachycovali dramatic-

ké momenty konce války patřil Sláva Štochl, Karel 

Ludwig, Svatopluk Sova, Tibor Honty, Václav 

Chochola a Zdeněk Tmej. Mnoho fotografů hlavně 

židovského původu, bylo v období druhé světové války 

odvlečeno do koncentračních a pracovních táborů, odkud 

se již nevrátili. Mezi nimi byl také výše zmiňovaný 

Rudolf Kohn. Zdeněk Tmej, Abeceda duševního prázdna, 
1942-1944 

 Humanistická fotografie od druhé světové války po současnost 

Utrpení lidí, způsobené válečnými konflikty, tedy první a druhou světovou válkou, 

zdaleka nekončí a prostí lidé i nadále strádají vlivem konfliktů mocenských zájmů, které až 

po současnost pokračují velkým počtem  lokálních válek a konfliktů. Dále jsou to také pro-

blémy lidstva, se kterými se setkává již od svého počátku, jako je hladovění, rasová nená-

vist, násilí a pronásledování mnoha různých druhů. Pod myšlenkou prosazení svobody 

publikací snímků dokumentujících tyto události ve společnosti a nápravy našeho světa 

vznikla v roce 1947 agentura Magnum, kterou založil Robert Capa, David Seymour-Chim  

a Henri Cartier Bresson. V této agentuře se sdružuje mnoho významných fotografů, kteří 

se motivy zachycenými ve své tvorbě snaží docílit její významné informační hodnoty a 

vyvolat tak konkrétní podněty vedoucí k reálným změnám. Kromě této agentury má mno-
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ho dalších autorů ideály dosáhnout jistých změn podnícených zejména obrazovým sděle-

ním. 

 Z autorů kteří po válce zachycovali její následky na prostých lidech a zejména dě-

tech, by mělo být zmíněno jméno David Seymour – Chim. Zařadil se mezi válečné foto-

grafy druhé světové války, tato tématika se 

však nestala jeho hlavním tématem. 

Ústředním motivem byly hlavně její následky 

projevují se v poválečné Evropě. Jak již bylo 

zmíněno byl spoluzakladatelem agentury 

Magnum. Po druhé světové válce byl Chim 

určený organizacemi Unesco a Unicef, aby 

vytvářel dokumentaci dětí, sirotků, kteří sami 

bloudili válkou zničenými zeměmi. Tyto 

motivy, portréty malých obětí války se staly 

jeho životním tématem, kterým sděloval, že 

válka byla a vždy bude nejvíce otřesným 

činem páchaným zejména na dětech.  
David Seymour – Chim, Children Playing with a Broken Doll, 

Naples, Italy, 1948 

Jedním z nejvýraznějších autorů, jejichž humanistická tvorba přinesla reálné změny 

byl Eugene W. Smith. V roce 1942 se stal válečným reportérem pro časopis „Life“ a foto-

grafoval více než třicet vojenských akcí v Atlantiku i 

Pacifiku při jedné z nich byl roku 1945 vážně zraněn. 

Po tomto zranění nevěděl, zda ještě někdy bude moci 

fotografovat. Dva a půl roku po, částečném 

uzdravení, ho silné přesvědčení o důležitosti 

přinášení svědectví o utrpení člověka opět přivádí 

k fotografii, což nejlépe vystihují jeho vlastní slova. 

„Toho dne, kdy jsem se pokusil fotografovat, nebyl 

jsem s to založit film. A umiňoval jsem si, že ta první 

fotografie po dlouhé přestávce musí stůj co stůj ostře 

kontrastovat s válečnými snímky a že musí být 

stvrzením a oslavou života. Tak vznikla fotografie 

dvou dětí. Mých dětí.“ Tento snímek dvojice malých 
W. Eugene Smith, The Walk to Paradise Garden, 

1946 
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postav, vycházejících z temného lesa do místa, kde svítilo ostré slunce, byla později Ed-

wardem Steichenem vybrána jako obraz uzavírající výstavu „Lidská rodina“. V roce 1956 

opustil redakci časopisu „Life“ a stal se členem agentury Magnum. V roce 1970 se usadil 

v japonském městě Minamata, v němž 

vytvořil své nejvýznamnější 

humanistické svědectví o utrpení 

obyvatel vlivem průmyslové výroby. 

V souboru „esej Minamata“ zachycuje 

děsivý dopad vypouštění jedovatých 

odpadů továrnou Chisso do moře. Po této 

události, lidé z pojídání otrávených ryb 

ochrnuli a rodili se zde zmrzačené děti. 

Eugene W. Smith se spolu se svojí 

japonskou manželkou rozhodl zůstat v městečku Minamata, dokud nebude průmyslový 

gigant postaven před soud a postižení nedostanou odškodnění za činy, kterých se Chisso 

v oblasti dopustila. Autorovo fotografické zachycení a snahy, aby byl tento ohavný čin 

potrestán, opravdu přineslo značné a skutečné výsledky. Byla zde vybudována rehabilitač-

ní centra a ústavy sociální péče pro pomoc lidem zasažených touto katastrofou. I přes čás-

tečné odškodnění, však šanci na bezstarostný a radostný život postiženým lidem, již nikdy 

nikdo nevrátí. 

Eugene W.  Smith,, Tomoko Uemura in Her Bath,  Minamata, 1972 

Po druhé světové válce se v USA podobně jako 

v dalších jiných zemích stále více projevovala 

problematika rasového soužití. Tuto skutečnost je také 

neustále nutné připomínat, neboť tyto problémy 

zasahují do naší společnosti i v 21.století. 

Výraznou výtvarnou a výpovědní hodnotou se 

vyznačuje například dílo Roye DeCaravy, který se 

dodnes kromě své fotografické účasti na vývoji řešení 

tohoto problému, podílí také jako profesor na Hunter 

College v New Yorku. DeCarava  uskutečnil na toto 

téma rozsáhlou výstavu, čítající 200 snímků 

v harlemském „Studio Museum“, ve které byla spojena Roy DeCarava, Man coming up subway stairs, 
1952 
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již zmiňovaná vysoká fotografická úroveň záběru s výjimečnou humanistickou hodnotou. 

I když tomuto tématu věnovali většinou fotografové tmavé pleti, podíleli se na něm 

také autoři světlé pleti. Jako příklad můžeme uvézt rozsáhlé dílo Leonarda Freeda. Z jeho 

fotografií byla sestavena velká obrazová publikace „Black in White America .Tato kniha 

obsahovala mnoho informací o americké společnosti a to nejen v kladném, ale i záporném 

smyslu. 

 

Výraznou postavou současné dokumentární fotografie reportážního charakteru je James 

Nachtwey. Od roku 1986 do roku 2001 byl členem agentury Magnum. V roce 2001 se stal 

zakládajícím členem „VII Photo Agency“. 

Zúčastnil se většiny válečných konfliktů 

v současném světě. Fotografoval 

v Čečensku, Albánii, Bosně, Rwandě, 

Iráku, Izraeli a jiných zemích. Odtud jako 

reportér také pro časopis „Life“ od roku 

1984 přináší pravdivé, nezkreslené 

výpovědi o utrpení lidí. To je dokladem 

toho, že ani z předešlých válečných 

konfliktů a jejich dopadů, se člověk neumí poučit ani v 21.století. James Nachtwey je auto-

rem s širokým tématickým rozsahem. Není 

jen fotografem válečným, jak je většinou 

označován. Zpracoval mnoho dalších 

situací lidského utrpení dnešního světa. 

Otřesný případ, který se odehrával 

nedaleko našeho státu a to v Rumunsku,  

autor zachytil na snímcích dětí nakažené 

nemocí AIDS. Ty byly uzavírány do 

zvláštních ústavů, kde žily v otřesných podmínkách. Fotografie byly poté vydány 

v uceleném souboru.Většina jeho prací posledních let je shrnuta v rozsáhlé publikaci 

s názvem „Inferno“. 

James Nachtwey, Kosovo, Imprint of a man killed by Serbs, 1999 

James Nachtwey, Romania, An orphanage for  incurables , 1990 

 Také v České republice má humanistická fotografie velmi silné zastoupení. Většinu 

z významných českých autorů, věnujících se sociálním tématům, nesoucích  velmi cennou 

humanistickou myšlenku, podrobně popsala ve své magisterské práci na FAMU Alena 
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Dvořáková. Název této práce je  „Česká humanitární fotografie 1990-2000“. Tímto bych 

chtěl odkázat na tuto publikaci, kde jsou podrobně rozebrány nejen práce výrazných osob-

ností současné české sociální fotografie, ale také jsou zde zmíněni jejich předchůdci i sou-

časníci. V této části bych chtěl zmínit autory, jejichž práce měla značný přínos reálné po-

moci člověku. Mezi autory patří Pavel Dias, Daniela Horníčková a Jan Šibík. 

 

Jako jeden z příkladů fotografa, který svojí činností, přinesl reálné výsledky pomo-

cí lidem chci uvést Jana Šibíka. Ten je známý jako fotograf časopisu Reflex. Mnoho-

stranným pojetím jeho tvorby je zachycení 

mnoha situací lidského utrpení a strádání. Za 

dobu  své fotografické tvorby podnikl již dvě 

stě cest do zahraničí a zúčastnil se řady vá-

lečných konfliktů po celém světě. 

Dokumentoval také následky přírodních 

katastrof, konec komunismu v Evropě a další 

závažná společenská témata. Jeho práce je 

shrnuta do tří knih „Kdyby všechny slzy svě-

ta“,„Ďábel v nás“ a „Stories“. Příklady z jeho tvorby, které bych chtěl zmínit jsou následky 

masakrů v Siera Leone a zachycení dopadu epidemie nemoci AIDS Ukrajině. Ty pokračo-

valy organizováním výstavních projektů 

„Podejte ruce dětem ze Sierry Leone“ a 

„Chci ještě žít.“ Propojením s finančními 

sbírkami na mnoha místech České 

republiky, vynesly tyto projekty výtěžky, 

prostřednictvím kterých byly financovány 

různé formy pomoci lidem v těchto 

zasažených oblastech. Jeho práce tak 

přináší nejen působivá svědectví, ale má i 

rozsáhlý význam pro skutečnou pomoc lidem, kteří ji potřebují. 

Jan Šibík, Horší než horor, 1999 

Jan Šibík, Infekční nemocnice, Oděsa, Ukrajina, 2004 

 Další výraznou osobností české humanistické fotografie je Pavel Dias. V roce 1960 

spolu se svými přáteli a spolupracovníky z Mladého Světa Janem Bartůškem, Miroslavem 

Huckem vytvořili výstavu, která se konala ve foyer kina Lucerna a nesla název „Chceme 

vidět život ve všem“. Ve většině své tvorby se věnuje dlouhodobým tématům s výrazným 
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humanistickým sdělením. Jedním z jeho nejobsáhlejších a výrazně osobních témat je pro 

něj soubor „Torzo – holocaust“, ve kterém každoročně již od roku 1962 dokumentuje pa-

mětní akce pozůstalých obětí holocaustu a uctění jejich památky v bývalých koncentrač-

ních táborech. S tímto souborem jsou úzce spjata témata jako „Kafkova Praha“ a další ši-

roce koncipované soubory „Židovská Morava a Slezsko, Židovské Čechy a Izrael. Tyto 

práce jsou propojeny ve výstavní soubory „Hlubiny paměti“. Významným tématem, kte-

rým Pavel Dias přinesl reálnou pomoc, je  projekt s názvem „Planeta malého prince“. Na 

tomto souboru pracovali sami pacienti na dětských hematologických  odděleních nemocni-

ce v Praze Motole a nemocnice U sv. Anny v Brně pod jeho samotným  vedením.Tento 

soubor byl pak v adjustacích doplněn o kresby, které 

děti vytvářely s pomocí Alžběty Šafránkové, učitelky 

základní školy v motolské nemocnici. V průběhu prací 

na projektu se autor obrátil na představitele 

farmaceutické firmy Shering Plough a Výbor dobré 

vůle Olgy Havlové, kterým představil svůj projekt a své 

záměry. Na základě snahy Pavla Diase, tyto organizace 

projekt zaštítily a vznikla tak putovní výstava, která 

měla svou premiéru v Rudolfinu 16.12.1994 a současně 

byla také vydána kniha doplněná texty s přáními dětí, 

jež zaznamenávala Dr. Věra Reichlová. Výtěžky 

z prodeje knihy a dalších mnoha aktivit spojených 

s projektem „Planeta malého prince“ byly věnovány ve 

prospěch dětských hematologických oddělení. 

K projektu se připojila také řada dalších nemocnic a fotografů pražské FAMU, které Pavel 

Dias ke spolupráci přizval. Pokračuje tak pod názvy 

„Poselství malých princů“ a „Světlo mého života“. Jak 

již zmiňuje ve své výše uvedené práci Alena Dvořáková, snahou Pavla Diase bylo spon-

tánní “fotografickou hrou” posílit duševní stav dětí, přinést radost do těžkého údobí jejich 

života a zviditelnit problémy i potřeby hemato-onkologických oddělení. Chtěl upozornit na 

náročnou práci zdravotníků v tomto prostředí. 

Pavel Dias, Poselství malých princů, 1995 

Fotografka Daniela Horníčková, vytvářela v letech 1993-1995 fotografický sou-

bor, do něhož zapojovala děti z internátní školy pro nevidomé Jaroslava Ježka. Projekt 

s názvem „Nespatřené“ původně chtěla fotografovat ona sama, ale později nechala fotogra-
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fovat samotné děti. Jeho konečnou podobu vytvořilo dvanáct dětí ve věku mezi dvanácti a 

čtrnácti lety. Ty fotografovaly v různých prostředích a vybíraly si většinou motivy, které 

znaly podle hmatu. Výsledkem tohoto projektu 

byla výstava 32 snímků a svoji premiéru měla 

v Galerii Josefa Sudka v roce 1995.  

Výstava se pak přesouvala na různá místa 

a její součástí byla i finanční sbírka na podporu 

školy pro nevidomé Jaroslava Ježka. Jak popisuje 

ve svojí práci Alena Dvořáková, „ Autorka 

projektu si byla vědoma skutečnosti, že důležitější 

jsou pro děti aktivity, které mohou využít v budoucnosti k zajištění vlastní existence. Přes-

to měl celý projekt, kromě finančního přínosu 

pro školu, několik přímých dopadů. Fotografie 

pomáhá porozumět technice, optice, fyzice. 

Také podporuje prostorovou orientaci a 

samostatný pohyb. Neméně důležitý je aspekt 

integrační - vyrovnat se zdravým lidem a 

citový - rodinný význam, kdy děti zazna-

menávají, kde byly, co viděly.“ 

Daniela Horníčková, cyklu Neviděné,                   
Žaneta Tuliová, 14 let, 1993-1995 

Daniela Horníčková, cyklu Neviděné,                   
Žaneta Tuliová, 14 let, 1993-1995 

 

Fotografií v celosvětovém měřítku se dlouhodobě zabývá autor brazilského původu 

Sebastião Salgado, jehož práce s sebou nesou již od svého počátku výraznou humanistic-

kou myšlenku. Vzorem pro vývoj jeho 

tvorby mu byli fotografové Lewis W. 

Hine a Dorothea Langeová a jejich 

využití fotografického obrazu, jako 

svědka těžkých událostí sužujících 

lidský život. Působil v agenturách 

Sygma a Gamma a byl také členem 

Magnum photos. Z Magna v roce 1994 

vystoupil a založil vlastní agenturu 

Amazonas Images.  Jeho první 
Sebastião Salgado, Wearing sheepskin to protect from cold and humidity  

Ecuador, 1982 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 26 

rozsáhlejší dílo vypovídalo o životě indiánů a zemědělců v jihoamerických zemích a vyšlo 

v roce 1984 v knižní podobě pod názvem „Other Americans“. Cesty s „Lékaři bez hranic“ 

po afrických ohniscích hladomoru podnítily vznik dvou publikací o této tématice. Jejich 

názvy byly „Sahel: Man in Mistress“ a „Sahel: the End of the Road“. Tyto knihy a výstavy 

s ní spojené byly věnovány podpoře „Lékařům bez hranic“. V roce 1986 začal vytvářet 

projekt s názvem „Workers“, ve kterém se věnuje tématice důstojnosti práce dělníků třetí-

ho světa. V tomto souboru jsou zachyceni těžce, někdy až otrocky, pracující lidé, kteří vět-

šinou zdědili svou práci po předcích a jim pozvolna ubírá rozmáhající se průmyslová vel-

kovýroba. Dále lze například zmínit autorovy snímky , které zachycují ukrutné podmínky a 

zároveň nezměrné nasazení lidí při hašení ropných vrtů po válce v Kuvajtu. Snímky zmí-

něných událostí, ale i mnohé z dalších  spojených s prací člověka, které Salgado zachyco-

val po dobu šesti let ve dvaceti zemích světa 

vysvětluje takto: „Tyto snímky jsou historií 

jedné epochy. Jsou vizuální archeologií doby 

v historii známé jako průmyslová revoluce, 

doby, ve které práce rukou mužů a žen byla 

středem světa. Struktura výroby a její 

účinnost se proměňují, a s nimi i způsob 

práce. Vysoce industrializovaný svět pádí 

rychle vpřed k budoucnosti. Planeta tak 

zůstává rozdělená: první svět v krizi z nadbytku, třetí svět v krizi z nedostatku, a na konci 

století druhý svět – založený na socialismu – v ruinách“ 

Sebastião Salgado, Kuwait 1991,

Na projekt „Workers“ navazuje 

dalším dlouhodobě vytvářeným souborem 

„Exodus“, ve kterém zachycuje migrace lidí 

ve více než čtyřiceti zemích světa. Tuto 

práci vytváří v letech  1993-1999. Rozsáhlý 

soubor fotografií se skládá z pěti částí. 

„Regugees & Migrants” ve kterém ukazuje 

důsledky a doprovodné jevy války, teroru a 

totality, kvůli nimž jsou lidé v neustálém pohybu. “Africa Adrift” je zachycením Salgado-

va pohledu na kritický vývoj tohoto kontinentu. “Struggling for Land” se snaží poukázt na 

,Sebastião Salgado, Refugees in the Korem camp  Ethiopia, 1984
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kritickou situaci chudého a vylidněného venkova. “Mega-cities” kde zobrazuje  místa, vět-

šinou velké aglomerace kam míří mnoho lidí 

z  chudého venkova za prací,  avšak většinou 

s neúspěchem, neboť jejich cesta skončí na 

předměstí, kde žijí v chatrčích z hlíny a 

odpadků. Soubor “ The Childrens” odkazuje 

na skutečnost, že děti jsou jedněmi 

z největších obětí všech možných krizí a kon-

fliktů. Sebastião Salgado, from Exodus, 1993-1999

 V současné době při vzniku projektu „Genesis“, ve kterém zachycuje zbytky pří-

rodního bohatství, které ještě nestačil člověk bez ohledu na životní prostředí svými činy 

postihnout,  zakládá spolu se svojí ženou neziskovou organizaci Instituto Terra. Ta se za-

sadila o výsadbu více než půl milionu stromů v údolí Rio Dolce a snaží se za přispění širo-

ké komunity o přírodní rozvoj v této oblasti. 

 Působnost Sabastiana Salgada přesáhla meze běžné dokumentární činnosti a jeho 

systematickou výtvarnou a humanistickou prací, dopomáhá člověku k uvědomění si svých 

činů.  

  Ze svých dlouholetých fotografických zkušeností vzkazuje: „Jestliže chceme přežít 

jako druh, musíme najít správný směr, jiný směr. Protože to, co jsem viděl ten správný 

směr není.“ 

Sebastião Salgado, from Genesis, 2005 
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2 VÝSTAVNÍ PROJEKTY SOCIÁLNĚ ANGAŽOVANÉ 

FOTOGRAFIE 

Jednou ze součástí sdělení myšlenky humanistické fotografie a zároveň složení ob-

razové výpovědi autorů do jednotné formy jako vystoupení celku, je kurátorská a výstavní 

činnost. Ta je vlastně jedním z mnoha přístupů jak se dá fotografie jako médium ukázat 

světu. 

 Důležitým  přínosem pro zhodnocení právě takových myšlenek, jaké byly výše 

zmíněny se staly výstavy, které sestavil Cornell Capa v USA. Ty měli název „The Con-

cerned Photographer“ („Znepokojený fotograf“). První část výstavy obsahovala díla 

Lewise W. Hineho, Wernera Bischofa, Roberta Capy, Davida Seymoura-Chima, Da-

na Weinera a Leonarda Freeda. Protože většina ze jmenovaných autorů v té době již 

nebyla naživu, byla tato část považována za jakýsi základ položení fotografie 

s humanistickou myšlenkou. Druhá část obsahovala díla od Marca Ribouda, Romana 

Vishniaca, Bruce Davidsona, Gordona Parkse, Ernesta Haase, Hiroši Hamaji, Donal-

da McCullina a Eugena W. Smithe a poukázala tak na různé pohledy a přístupy 

k sociální tématice od různých autorů z různých zemí. 

Nejvýznamnějším zúročením snahy mnoha fotografů o sdělení, že každý člověk má 

právo na důstojný život a poukazující na činy , prováděné člověkem na člověku po dobu 

celého vývoje fotografie, bylo sestavení výstavy „Family of man“  Edwardem Steiche-

nem a jeho asistentem Waynem Millerem. Byla to expozice obrovského rozsahu a čítala 

503 snímků od autorů z 68 zemí. Mezi nimi byla jak významná jména, tak i jména zcela 

neznámých amatérů. Poprvé byl přikládán stejný důraz,  na soubory známých autorů,  i 

amatérských fotografů.  

Právě zde nešlo ani o autory, ani o jednotlivé fotografie, ale o jednotné ucelení je-

jich sdělení. Ve své knize „Příběh fotografie“ Daniela Mrázková zmiňuje úvod katalogu k 

výstavě „Family of Man“ a ten zní: „První pláč novorozeného dítěte v Chicagu nebo 

v Zamboanze, v Amsterodamu nebo v Rangúnu má stejnou výšku i tón, když říká: Jsem 

tady! Patřím sem! Jsem členem Rodiny… Lidé! Ať jsou kdekoliv, daleko i široko, rodí se 

z bolesti,  boje,  krve a snů,  mezi milenci,  pijáky, dělníky,  tuláky,  hráči,  hutníky,  hu-

debníky, horníky, boháči i chudáky, milovanými i nemilovanými, samotnými i opuštěný-

mi, krutými i citlivými. Tvoří jedinou velkou rodinu, která se tiskne ke kouli Země, aby 
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byla, aby žila“. Při slavnostním otevření v Moskvě roku 1959 dodala: „Chci věřit, jak nut-

ný je pro lidi mír“. Výstava Lidská rodina se setkala s obrovským ohlasem a shlédlo ji cel-

kem deset milionů lidí a také dodnes vychází v různých knižních edicích. Steichen úspěch 

této výstavy vysvětloval  

tímto způsobem: „Lidé v sále se dívají na obrazy a lidé na obrazech se dívají opět na ně. 

Poznávají se navzájem“. Pro mnoho fotografů byla výstava výraznou inspirací pro jejich 

pozdější tvorbu a pro některé počátek nového zaměření humanistického zachycení světa 

kolem nich. 

 Výstava „Family of  Man“ za sebou zanechala nesmazatelnou stopu  a výrazně 

ovlivnila i koncepci pořádání výstav jinými kurátory, kteří se snažili  sestavit výstavy tak, 

aby dostáli jejího duchu a myšlenky. 

 Obdobnou podobu výstavy, i když ne zdaleka s tak velkým úspěchem, se podařilo 

sestavit Karlu Pawekovi v šedesátých letech. Tato výstava nesla název „Co je Člověk“.  

 Z dalších výstav navazujících na „Family of Man“ chci zmínit výstavu „Lidská 

tvář Evropy“ a expozici v rámci světové výstavy Expo 67. Kurátorem „Lidské tváře Ev-

ropy“ byl Dr. Tas Toth. Její zúženou formu, soustředěnou zejména na evropský kontinent, 

představoval i výběr autorů. Zúčastnili se jí fotografové jako Henri-Cartier Bresson, Ro-

bert Doisenau, Edward Hartwig, Miroslav Horníček, Adolf Mašín a spousta dalších. 

Také v případě této výstavy byla příprava soustředěna spíše na jednotné sdělení, než na 

individuálním pojetí  každého z autorů. 

 Obdobného rozsahu jako „Family of Man“ dosahoval velký mezinárodní soubor 

fotografií, které vybrala porota u příležitosti konání světové výstavy Expo 67 v Montrealu. 

Snímky byly vybrány z celkového počtu 40 000 fotografií na  konečných 500 výstavních 

fotografií. Ty byly rozčleněny do 49 skupin. Tímto rozdělením mělo být sestaveno téma 

zahrnující veškeré součásti lidského života tehdejší doby. Výstava nesla název „Kamera 

jako svědek“ a mezi autory bylo mnoho jmen světového formátu.  

 Ve většině případů výše zmíněné práce kurátorů a porot bylo záměrem konat vý-

stavy s  koncepcí zaměřenou na aspekty lidského života, spíše než se soustředit na jednot-

livé fotografy a slávu jejich jmen. Stejně jako je fotografie   prostředkem pro vyjádření 

osobních pohnutek autora a možností ztvárnění jeho myšlenek, je pro kurátory výstav au-

torská činnost prostředkem pro sestavení celkových sdělení široké veřejnosti.  
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 Od doby kdy „Family of Man“ putovala po světě až po současnost vzniká mnoho 

výstav soustředících se na tématiku život člověka. Avšak žádná z nich již nedosáhla tak 

velkého úspěchu, uznání a vlivu na tvorbu i cítění tolika autorů jako právě „Family of 

Man“. To ovšem neznamená, že by výstavní projekty postrádaly smysl. Ba naopak. Veške-

ré snahy o uveřejnění obrazových výpovědí fotografů, snažících se v nich sdělit humanis-

tickou myšlenku a jejich využití, pomáhají člověku, aby si uvědomil sám sebe. 

 

 

 

Exhibition Family of Man, Luxemburg 

Edward Steichen at The Family of Man, 1955 
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3 MÉDIUM FOTOGRAFIE VE SLUŽBÁCH POZNÁNÍ A ZDRAVÍ 

ČLOVĚKA 

Fotografické médium je již od svého vzniku a po celou dobu svého vývoje neod-

myslitelnou součástí všech odvětví našeho života. Kamkoliv se podíváme fotografie nás 

doprovází ať je to volném čase, kdy jsou ku příkladu dnes již běžnou součástí jakýchkoli 

tiskovin, které nás informují o aktuálním dění nebo jsou součástí rodinných alb, kde si při-

pomínáme své blízké , své dětství a jiné situace našeho soukromého života. Fotografie je 

ale také přímou součástí reklamy, zaměstnání nebo vědních oborů, kde s téměř s nepo-

všimnutím rozvíjí nebo zaznamenává jejich vývoj. Prostě je, byla a bude všude kolem nás. 

Využití tohoto média jako pomocného prvku všech vědních oborů je dnes takovou samo-

zřejmostí, že její účinnost, význam a rozvoj přehlížíme. 

 Jedno z odvětví, kde má fotografie od počátku své pevné místo je praktická medi-

cína a léčebné metody s ní spojené. Tyto metody nepřímo rozvíjí svou schopnost vidět 

věci, které lidské oko nevidí.  

 Technických pokroků s využitím fotografie v pozměněné podobě je v praktické 

medicíně nespočet. V této části bych chtěl médium fotografie ukázat ve své prosté podobě.  

 Za první pokusy využití fotografie v medicíně jsou považovány daguerrotypie lid-

ských krevních destiček, které se v roce 1844 podařilo zachytit Leonu Focaultovi. Tyto 

počáteční pokusy byly uskutečněny metodou 

velkého detailu dlaně. Byly však těžko čitelné a 

kromě toho tehdy lékaři vedli spory o reprodukční 

schopnosti fotografie. A tak první významné 

využití tohoto média v medicíně dokázal Dr. 

Duchenne de Boulogne. Byl prvním moderním 

lékařem, který se o fotografii a její využití zajímal 

systematicky. Zachycoval portréty člověka, 

kterému dráždil pomocí dvou až čtyř elektrod 

mimické svaly, ty působením proudu podněcovaly 

změny ve výrazu obličeje. K těmto pokusům 

používal asi pět osob. Hlavní postavou jeho pokusů 

se stal bývalý švec kterého Duchenne označoval za Duchenne de Boulogne, Contractions musculaires, 

1856 
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šeredného a starého. Vyhledal ho pro jeho rysy ve tváři a 

značnou pohublost, což zjednodušovalo přesnou 

elektrizaci určitých svalů. Vedou se spekulace, zda se 

nechal inspirovat portrétní tvorbou svého kolegy 

dagguerotypisty H.W. Diamonda, který v britských 

psychiatrických domech fotografoval duševně choré. 

Podle Duchenneho měly jeho snahy dospět k určité 

gramatice pocitů, atlasu emocí. Po jeho pokusech bylo 

za pomoci fotografie uskutečněno mnoho dalších testů i 

v jiných oblastech medicíny a fotografie se tak stala její 

nedílnou součástí. Fotografie je tak v tomto oboru 

dodnes využívána v pozměněných formách pro mnoho 

účelů.Tak vznikl pojem lékařská  fotografie. 

Duchenne de Boulogne, Contractions muscu-

laires, 1856 

 Fotografie se také stala přímou součástí sčtete rapie jako prostředek výtvarného 

vyjádření. Arteterapie je léčebný postup, kde je využíváno výtvarného projevu jako hlav-

ního prostředku poznávání a ovlivňování lidské psychiky a lidských vztahů. Bývá často 

spojována s psychoterapií a jejími jednotlivými směry. Někdy je považována za samostat-

ný obor. Obvykle se rozlišují dva základní proudy. Terapie uměním, ve které se dává důraz 

na léčebný potenciál tvůrčí činnosti . Dalším proudem je artpsychoterapie, kde jsou vý-

sledky a zážitky z tvůrčího procesu dále psychoterapeuticky zpracovávány. Téma působení 

fotografie v oblasti arteterapie zpracovala ve své magisterské práci v roce 2007 na ITF 

v Opavě Markéta Bendová. Tato práce má název „Arteterapie formou fotografie v České 

republice“. Touto zmínkou bych chtěl na její práci odkázat.  

 Médium fotografie vstupuje do medicíny 

také jako přímá součást léčebných postupů. 

Příkladem autora, kterému fotografie pomohla 

vrátit se po těžkém zranění hlavy zpět k normální 

životu je John Trotter. Ten byl obětí brutálního 

útoku, jehož příčinou bylo fotografování dění v 

sousední ulici jeho bydliště v Sacramentu. Tím se 

znelíbil místnímu pouličnímu gangu, jehož 

členové svou brutalitou navždy Johnu Trottrovi 

 

John Trotter, Brain injuries, 2000 
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změnili život. Dlouhou dobu byl s vážným poraněním mozku hospitalizován  na rehabili-

tační klinice, kde mu byl jako součást léčby doporučen návrat k fotografii. Vzpomínky na 

tragickou událost byly však úzce propojeny s jeho fotografickou činností a tak trvalo dlou-

hou dobu, než začal John Trotter znovu používat fotoaparát. Tímto počinem začal vznikat 

velmi citlivý soubor který mapoval  každodenní chod v léčebně. Soubor s názvem „Brain 

injuries“, je výpovědí o těžké cestě postižených lidí zpět do normálního života. John Trot-

ter se díky své odhodlanosti věnovat se fotografii, jako svému původnímu povolání, vrátil 

zpět k normálnímu stylu životu a nadále tvoří. Soubor „Brain injuries“ se tak stal jeho osu-

dovým.  

 

John Trotter, Brain injuries, 1998,1999 
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ZÁVĚR 

Většinu své práce věnuji humanistické fotografii. Chci tímto poukázat jak silným 

svědkem se fotografický obraz lidského konání může stát a jak ho již od minulosti použí-

vali různí autoři právě k účelům reálné pomoci a naplnění humanistických myšlenek a  

ideálů. Autoři, jež chci zdůraznit jsou Lewis W. Hine, Eugene W. Smith, Jan Šibík a 

Sebastião Salgado. Těmto a řadě dalších, které zmiňuji, nestačilo a nestačí přinášet „pou-

ze“ obrazové výpovědi z míst, kde lidé strádají a jejich svoboda nebo lidská důstojnost je 

porušována. Snaží se pomocí fotografie a jejich osobní iniciativy přinášet konkrétní pomoc 

nebo podnítit pomocí tohoto média řešení určitých problémů. S těmito počiny jsou úzce 

propojeni také lidé, kteří usilují o přiblížení svědectví fotografů široké veřejnosti. Edward 

Steichen se snahou ukázat člověku sama sebe a zdůraznit tak humanistickou myšlenku 

uspořádal výstavu „Family of Man“, která svým rozsahem a působností nebyla dosud pře-

konána a měla významný dopad na tvorbu mnoha autorů. Výstavní projekty jsou proto 

důležitou součástí humanistické fotografie. V neposlední řadě je propojení fotografie 

s naším běžným životem. Jsme obklopeni obrazovým sdělením, ať už je jakéhokoliv vý-

znamu. Proto je důležité vzpomenout konkrétní příklady a uvědomit si jejich podstatu, jako 

pomocného prostředku pro náš běžný život. Fotografie je každou chvíli lidského života 

v našich službách a to již 169 let. 
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