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ABSTRAKT

Témou tejto bakalárskej práce je zobrazovanie subjektu kriminálnika vo fotografii. 

Problematika je skúmaná v kontexte historického a technologického vývoja, vedeckých a 

pseudovedeckých výskumov a využívania fotografie v policajnej praxi, ktorý je pretavovaný

do umeleckej tvorby vybraných autorov. Práca sa tiež zaoberá používaním/zneužívaním 

portrétu kriminálnika v médiách. Skúma, akú úlohu médiá zohrávajú pri utváraní 

verejného profilu zločinca, a aké fotografie na to používajú.

Kľúčové slová: portrét kriminálnika, policajná fotografia, identifikačná fotografia, 

biometria, médiá, umenie

ABSTRACT

The theme of this thesis is displaying the criminal subject in photography. The issue is 

examined in the context of historical and technological developments, scientific and 

pseudo-scientific research, the use of photographs in police practice that is remelted into 

artistic production of selected authors. The thesis also encompasses the use/abuse of 

criminal portrait in the media. It examines the role that media play in configuration of the 

public profile of criminals, and what photos they use for it. 

Keywords: portrait of criminal, police photography, identification photography, Biometry, 

media, art
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ÚVOD

Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou zobrazovania kriminálnika vo fotografii. 

Táto téma je spracovávaná s ohľadom na rôznorodosť fotografických prístupov, v ktorých 

sa v priebehu vekov portrét kriminálnika objavuje. Cieľom práce je tieto odvetvia (vedecká,

pseudovedecká, policajná, umelecká, amatérska fotografia) zmapovať a nájsť ich vzájomné 

prepojenia.

Veľká časť práce je venovaná policajnému identifikačnému portrétu; jeho historickému a 

technologickému vývoju, ale aj estetickému jazyku rôznych vedeckých postupov 

používaných pri jeho zhotovovaní. Tieto sú spájané s niekoľkými umeleckými projektmi 

vybraných autorov, ktoré buď vychádzajú z formálnej stránky zločineckých portrétov, 

alebo ich priamo využívajú na vypovedanie novej myšlienky. Autori sú selektovaní na 

základe súvislosti ich tvorby s vybranými tematickými okruhmi, ktorými sa práca zaoberá. 

Téma tiež zasahuje do oblastí eugeniky a antropometrie, ktoré súvisia s vývojom 

policajných portrétov, a ktoré sa taktiež uplatňujú vo fotografických súboroch 

spomínaných autorov.

Ako protiklad fotografie v službách polície je predstavená aj fotografia ako mienkotvorný 

nástroj, ktorý využívajú médiá na vytvorenie verejného profilu kriminálnika, pričom 

využívajú záujem verejnosti o tému zločinu na zvýšenie svojej predajnosti. Za týmto 

účelom sa pritom neboja fotografie manipulovať a tak znižovať ich pravdivú výpovednú 

hodnotu. Práca taktiež skúma súčasný trend publikovania zločineckých portrétov na 

internete za účelom vyvolania senzácie a pobavenia verejnosti.

Hoci sa témou kriminalistiky a zločinu v spojení s fotografiou už zaoberalo niekoľko 

teoretických študentských prác, ako napríklad Kriminalistika a fotografie (2008, UTB, Zlín)

od Natálie Řeřichovej, alebo bakalárska práca Grety Blumajerovej s názvom 

Kriminalistická fotografie jako inspirace od roku 1945 v módě a reklamě (2013, ITF, 

Opava), doposiaľ nie je dôkladne spracovaná oblasť portrétu kriminálnika. Táto práca sa 
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preto pokúša preskúmať tento námet s ohľadom na rôznorodosť kontextov v ktorých sa 

ocitá.
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1 KRIMINALISTIKA

Kriminalistika je samostatný vedný odbor zaoberajúci sa odhaľovaním, vyšetrovaním a 

predchádzaním trestnej činnosti. Za týmto účelom vypracováva vlastné, stále dokonalejšie 

postupy, metódy a techniky a zavádza ich do vyšetrovacej praxe.1

1.1 História kriminalistiky

V roku 1810 bola v Paríži Eugènom Françoisom Vidocquom založená najstaršia kriminálna 

polícia na svete pomenovaná Sûreté.2 Eugène François Vidocq (1775 − 1857) bol 

francúzsky zločinec a kriminalista v jednej osobe. Jeho príbeh inšpiroval niekoľkých 

spisovateľov, medzi ktorých patrili aj Viktor Hugo, Edgar Allan Poe a Honoré de Balzac. Po 

dlhej zločineckej kariére, počas ktorej bol opakovane striedavo uväznený a na úteku, ho v 

roku 1809 opäť zatkli. Hrozil mu trest smrti. Pokúsil sa teda poslednýkrát zvrátiť svoj 

smutný osud a ponúkol polícii svoje služby ako informátor. Ako zločinec totiž poznal 

všetky tajné miesta, kde sa jeho kolegovia zdržiavajú a plánujú zločiny, a dokázal sa po nich

pohybovať bez zbytočného vzbudzovania pozornosti. Jeho ponuka bola prijatá, a 20. júla 

1809 začal pracovať ako špión. Ešte stále bol však oficiálne pod väzbou. Na slobodu ho 

prepustili až po 21 mesiacoch špionážnej služby. Aby jeho prepustenie nevzbudilo 

podozrenie u ostatných väzňov, bolo zinscenované tak, aby vyzeralo ako útek. Stále však 

nebol úplne voľný. Bol zaviazaný polícií. Preto pokračoval v práci tajného agenta pre 

Parížske policajné oddelenie. Využil svoje kontakty a reputáciu v kriminálnom podsvetí, 

aby si vybudoval dôveru u zločincov. Vydával sa za trestanca na úteku a začlenil sa do 

kriminálnej scény, aby sa dozvedel o plánovaných a spáchaných zločinoch. Dokonca sa na 

spáchaní niektorých sám podieľal, aby sa potom z nenazdajky otočil proti svojim 

partnerom a zatkol ich. Keď ho kriminálnici začali podozrievať, používal kostýmy a 

predstieral iné identity, aby zahodil podozrenia a mohol ďalej pokračovať vo svojej práci.

1 INNES, B.: Dobrodružství kriminalistiky: Stopy zločinu. 1. čes. vyd. Praha 2001,  256 s. ISBN 80-7237-389-7

2 Slovo fran. pôvodu, preklad: bezpečnosť
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V roku 1811 Vidocque neformálne zorganizoval civilnú jednotku Brigade de la Sûreté. 

Polícia veľmi rýchlo pochopila cenu týchto civilných agentov. Dovtedy totiž fungovali vo 

francúzsku dve policajné organizácie: po prvé Police Politique3, ktorých agenti boli 

zodpovední za odhalenie konšpirácii a intríg, a po druhé normálna polícia, ktorá 

vyšetrovala bežné zločiny ako krádež, podvod, prostitúcia, lúpež a vražda. Ich strážnici 

však nosili uniformy, ktoré im zabraňovali pohybovať sa po teréne bez zbytočného 

vzbudzovania pozornosti. Vidocque presvedčil svojich nadradených, aby dovolili jeho 

agentom a agentkám nosiť civilné oblečenie a meniť ho v závislosti od situácie. Väčšina 

Vidocquových podriadených boli bývali kriminálnici, ako on sám. Vďaka civilnému 

oblečeniu boli nenápadní, a taktiež poznali úkryty a metódy kriminálnikov. Vidocque 

priniesol úplne nový prístup k odhaľovaniu kriminality. V Októbri 1812 bol experiment 

Sûreté oficiálne prevedený na bezpečnostné policajné jednotky prefektúry polície. A tak sa 

z bývalého zločinca stal zakladateľ a hlavný veliteľ prvej kriminálnej polície, ako aj veliteľ 

prvej súkromnej detektívnej agentúry. Sureté mala na začiatku 8, potom 12 a neskôr 28 

zamestnancov. 4

1.1.1 Identifikácia bez fotografie

Aj keď dnes sa na identifikáciu (proces porovnávania a stotožnenia) zločincov používajú 

najrozličnejšie odborné vedecké postupy, medzi ktoré patrí genetická analýza či meranie 

štruktúry sietnice, v minulosti bola identifikácia založená prevažne len na vizuálnej 

podobnosti. Jürgen Thorwald  napísal vo svojej knihe Století detektivú, že Vidocque mal 

fotografickú pamäť, ktorá mu dovoľovala spoznať predtým usvedčených zločincov.5 

Dokonca aj vtedy, keď boli v prestrojení. Vidocque pravidelne navštevoval väznicu, kde 

nechal okolo seba pochodovať väzňov, aby si memoroval ich tváre. To isté požadoval aj od 
3 Názov fran. pôvodu, preklad: politická polícia

4 Všetky fakty v tejto kapitole sú čerpané z:  MORTON, J.: The First Detective: The Life and Revolutionary Times of
Vidocq: Criminal, Spy and Private Eye. 1. edition, The Overlook Press, 2011, 288 s. ISBN: 159020638X

5 THORWALD, J.: Století detektivů - Cesta a dobrodružství kriminalistiky. 1. vyd. Orbis. Praha, 1967, 398 s. ISBN: 11-
070-67
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svojich agentov. Avšak nie všetci mali takú fenomenálnu pamäť ako on, preto pre svojich 

kolegov tiež viedol archív všetkých zločincov, ktorých poznal, zahrňujúci informácie o ich 

vzhľade, špecializácií a pracovných praktikách. Všetky záznamy boli uchovávané v slovnej 

podobe, keďže fotografia ešte nebola vynájdená. Systém kartotéky bol zachovaný, nielen 

francúzskou políciou ale aj policajnými jednotkami v iných krajinách. Avšak ten rýchlo 

ukázal svoje nedostatky.

Na zachytávanie podoby zločincov sa používali aj kreslené skice, vytvárané buď na základe 

slovného opisu svedka, alebo podľa živého modelu. Tie boli však ovplyvnené jednak 

nepresnými opismi svedkov, a na druhej strane osobitým rukopisom kresliara. Preto ich 

identifikačná hodnota nebola presná. Tieto skice sa publikovali v novinách pre 

uspokojenie zvedavých čitateľov, a pre zapojenie verejnosti do pátrania po zločincoch.6

6 TAYLOR, K.: Forensic Art ans Illustration. CRC Press, 2000, s.11, ISBN: 0-8493-8118-5. [online]. [cit. 2016-4-20].       
Dostupné na: https://books.google.sk/books?id=5QQwAsJkBiEC&pg=PA571&lpg=PA571&dq=The+Police+Artist+
%26+Composite+Drawings+By+Horace+J.+Heafner&source=bl&ots=c9DrEgIgCn&sig=2FTjC8n5wJ_jmCq-
G6kKIyVv5HE&hl=sk&sa=X&ved=0ahUKEwjL24Hru7PMAhXHQpoKHZcyDp4Q6AEIVTAI#v=onepage&q=The
%20Police%20Artist%20%26%20Composite%20Drawings%20By%20Horace%20J.%20Heafner&f=false

Obrázok 1: Neznámy autor, Kompozitné skice tzv. Jacka 
Rozparovača, okolo roku 1887
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2 FOTOGRAFIA V SLUŽBÁCH POLÍCIE

Krátko po vynájdení fotografie, ju ako médium schopné zaznamenávať a reprodukovať 

skutočnosť začala vo svoj prospech využívať aj polícia a v kartotečných listoch sa začali 

objavovať portréty zločincov. Pred vynálezom fotografie, uchovávala francúzska polícia v 

kartotékach len slovné opisy páchateľov od očitých svedkov. Opisovanie tvárí je ale ťažké. 

Hlavne keď ide o tvár niekoho, koho nepoznáme, videli sme ho len raz, a už pred nejakým 

časom. Preto boli podané charakteristiky väčšinou veľmi nepresné a nešpecifické. Skrátka, 

hodili by sa prakticky na každého druhého človeka. Zavedenie identifikačných 

fotografických portrétov bolo veľkým posunom vo vtedajšej kriminalistike, aj keď ich 

forma ešte nebola vedecky dokonalá.

2.1 Estetika prvých identifikačných portrétov

Prvé portréty väzňov boli amatérske, experimentálne fotografie, nepodliehajúce žiadnym 

technickým, alebo právnym predpisom. Zhotovovali ich väčšinou komerční fotografi, 

alebo fotografi považujúci sa za umelcov. Spôsob, akým zachytávali kriminálnikov, sa 

veľmi nelíšil od spôsobu fotenia portrétov vo svojich vlastných fotografických ateliéroch. 

Používali nejednotný uhol pohľadu, pózu portrétovaného, svetlo a výrez. Tak ako pri svojej

dovtedajšej práci, tak aj pri policajných portrétoch sa fotografi snažili zachytiť svojich 

modelov tak, aby výsledkom bola čo najkrajšia fotografia.

Príkladom sú identifikačné fotografie forenzného archívu Múzea justície a polície v Sydney.

Kompozície, gestá a výrazy tvárí sú na každej fotografii tak rozličné a unikátne, že je ťažké 

porovnávať ich s dnešnými štandardizovanými, uniformnými policajnými portrétmi. Z 

obrázkov na nás pozerajú individuálne ľudské bytosti, v ktorých pohľadoch, postojoch, 

gestách a výrazoch sa dá mnoho čítať o ich pocitoch a charaktere. Často sa ani nepozerajú 

do objektívu, alebo im tvár do veľkej miery zakrývajú vlasy či klobúk, čo značne narúša 

identifikačnú hodnotu portrétov. 
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Môžeme vnímať aj atmosféru strohého prostredia policajných staníc, ktoré sú však často 

vybavené drobnými rekvizitami pre fotografovanie (stolička o ktorú sa pózujúci opiera a 

pod.). Archív v Sydney obsahuje aj takzvané „špeciálne fotografie“, ktoré boli väčšinou 

zhotovované v celách na centrálnej policajnej stanici v Sydney, a ktoré, ako kurátor Peter 

Doyle vysvetľuje: „zobrazujú mužov a ženy nedávno zadržaných v uliciach pri zločine, v 

ktorých ešte stále rezonuje dráma a obavy zo zadržania“.7 Pri niektorých špeciálnych 

fotografiách sa zdá, že portrétovaným bolo dovolené, a pravdepodobne boli vyzvaní k 

tomu, aby sami pózovali pre fotoaparát ako sa im páči. Ich fotografická identita sa tak javí 

ako vyrobená pomocou zmesi vrodených dispozícii, osobnej histórie, naučených zvykov a 

výstredností, vlastného osobného štýlu (účes, oblečenie, doplnky). Niekedy sa špeciálne 

7 "men and women recently plucked from the street, often still animated by the dramas surrounding their apprehension", 

Sydney living museum [online]. [cit. 2016-03-05].                                                                                                                
Dostupné na : http://sydneylivingmuseums.com.au/justice-police-museum/forensic-archive/mug-shots#data4251

Obrázok 2: Neznámy autor, portrét Williama Cahilla, 1923, Centrálna policajná stanica v Sydney
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fotografie zhotovovali v exteriéri, alebo inde mimo väzenského prostredia, a tak pôsobia 

ešte prirodzenejším a „nepolicajným“ dojmom.

Taktiež sú častými aj kolektívne fotografie zločineckých gangov a skupín, pri ktorých je 

zaujímavé pozorovať  a porovnávať výrazy tvárí jednotlivcov stojacich/sediacich pri sebe, 

ktorých spája spoločný problém. Často sa nepozerajú do objektívu, alebo majú k danej 

situácii veľmi neadekvátny výraz. Usmievajú sa, pózujú. Odetí vo vlastných, často veľmi 

pekných šatách, pôsobia na fotkách štýlovým, sebavedomým dojmom. Akoby sami 

dobrovoľne prišli a nechali si zhotoviť svoje portréty v štúdiu.

Niekedy zadržaných zobrazovali s im typickými „atribútmi“, predmetmi, na ktoré sa 

sústredila ich zločinecká špecializácia. Tie mali pomôcť polícii lepšie si spätne zaradiť 

Obrázok 3: Neznámy autor,  portrét Hamptona Hirschama, Conelliusa Josepha Keevila, Williama Thomasa O´Briena a 
Jamesa O´Briena, 1921, Centrálna policajná stanica v Sydney
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páchateľa a predmet jeho záujmu. A tak sú pre tú dobu bežné portréty zlodejov s vecami, 

ktoré ukradli (zvieratá, kabelky, kostolné pokladničky a pod.). Taktiež sa pre lepšie 

rozoznanie zúčastnenými svedkami preferovalo portrétovanie v odeve, alebo v tej podobe, 

akú dotyční mali pri spáchaní trestného činu. 8

Na niektorých fotografiách z anglickej väznice v Bedforde je dokonca využité falošné 

maľované pozadie. Fotografi teda používali

stále tie isté princípy, ako pri aranžovaní ľudí z

bohatšej vrstvy, pre ich uhladené ateliérové

portréty, s tým rozdielom, že pre pozadie

nezvolili rozviatu drapériu, či kanelovaný stĺp,

ale výjav z väznice. Maľba otvorenej cely v

pozadí predstavuje pokus fotografa esteticky

vykresliť nemilú budúcnosť, ktorá čaká na

každého, kto sa pred ňou ocitne. Policajné

portréty  predstavujú vzácny pohľad do životov

ľudí stredných a nižších spoločenských vrstiev,

ktorí by si sami sotva mohli dovoliť nechať sa

zvečniť. Sprostredkúvajú nám autentický obraz

o vtedajšej spoločnosti. Identifikačná hodnota týchto snímok bola len veľmi nízka. Aj 

napriek týmto nekvalitám bola kartotéka zavedená Vidocquom hlavným prostriedkom k 

identifikácií páchateľov. Počet kartotečných lístkov sa stále zvyšoval. Jednak s narastajúcim

počtom nových kriminálnikov, a po druhé opätovným zadržiavaním a fotografovaním 

starých kriminálnikov, ktorí tajili svoju identitu, používali falošné mená, menili si účesy či 

fúzy v snahe vyhnúť sa vyššiemu trestu. Nesystematicky vedená kartotéka, založená len na 

abecednom poradí mien trestancov, znemožňovala porovnávanie fotografii novo 

8 ŘEŘICHOVÁ, N.: Kriminalistika a fotografie, Fotografie jako nástroj kriminalistiky i bulvárního tisku [online]. 2008, 
FMK/UTB Zlín, 86 s. [cit. 2016-02-03]. Dostupné na: http://digilib.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/6796/%c5%99e
%c5%99ichov%c3%a1_2008_dp.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Obrázok 4: Neznámy autor, portrét väzňa před 
maľovaným pozadím, nedatované, Bedford, UK
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zatknutých páchateľov s fotografiami už predtým trestaných. A tak sa stávalo, že policajní 

úradníci museli niekoľko dní preberať tisícky fotografii, len aby našli jedného, už predtým 

trestaného páchateľa. Kartotéka bola neefektívna a fotografia neuniformná.9

2.2 Zvedečtenie identifikačných portrétov

Až Alphonse Bertillon (1853 − 1914), francúzsky kriminalista, antropológ a fotograf bol 

prvý, kto si uvedomil potrebu zvedečtenia a systematizovania policajnej fotografie za 

účelom identifikácie zločincov. Pozeral sa na identifikačné fotografie ako na dôležitý, 

neosobný dokument a nie „portrét“ – v umeleckom, alebo bežnom slova zmysle.  

Fotografia mala byť médium precíznej a presnej reprezentácie fyzických rysov, slúžiaca na 

následné porovnávanie. Zaviedol úplne nový systém fotografovania zločincov, ktorý je vo 

svojej podstate používaný dodnes. Bertillon bol spočiatku pomocný úradník na 

prepisovanie kartotečných lístkov na policajnej prefektúre. Každý deň prepisoval opisy 

podozrivých osôb podané očitými svedkami. Uvedomoval si neefektívnosť vtedajšieho 

vedenia archívu a chcel to zmeniť.10 Bertillon vedel, že aby mali fotografie čo 

najpravdivejšiu identifikačnú hodnotu, musia byť pri ich zhotovovaní dodržané jednotné 

svetelné a kompozičné podmienky. Zistil, že niektoré miery fyzických rysov tváre jedinca 

zostávajú počas celej dospelosti celkom konštantné. Preto ak budú tieto merania 

systematicky vykonávané a uchovávané, bude možné jednoducho nájsť každého 

individuálneho jedinca. Na základe týchto antropologických meraní, navrhol formu štúdie 

z profilu a z anfasu s viditeľným uchom na jednotnom čistom pozadí. Kládol dôraz na 

technickú dokonalosť snímok a vhodné, mäkké svetlo, ktoré nijako neskresľuje tvár 

portrétovaného. Vytvoril tiež špeciálnu trojpolohovú otáčavú stoličku s opierkou hlavy, 

umožňujúcu fotografovanie z profilu aj z anfasu za dodržania rovnakých, ním stanovených

podmienok. Stolička sa vo svojom princípe používa dodnes. 

9 THORWALD, J.: Století detektivů - Cesta a dobrodružství kriminalistiky. 1. vyd. Orbis. Praha, 1967, 398 s. ISBN: 11-
070-67

10 THORWALD, J.: Tamtiež, 398 s.
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Táto forma identifikácie, ktorá nesie názov po jej vynálezcovi − Bertilonáž, alebo aj 

anglicky mug shot11. Bola prvou účinnou formou fotografickej identifikácie, založenou na 

vedeckých štúdiách. Po jej zverejnení v roku 1883 bola okamžite zavedená do každodennej 

policajnej praxe. Dodržaním Bertillonových podmienok bolo možné účinne porovnávať 

zhotovené portréty so zadržanými osobami. Okrem takzvanej „trojdielnej“ fotografie 

Bertillon niekedy prikladal ku kartám rôzne špecifické detaily tvárí (nosy, uši, jazvy 

atď.).Bertillonov objav nepriamo viedol k vynálezu legitimačnej fotografie a neskôr k 

legitimácii.

2.3 Biometria a typizácia človeka

Slovo Biometria je odvodené z gréckych slov bio (život) a metric (meranie). Biometria je 

teda veda zaoberajúca sa meraním jedinečných charakteristík človeka, a to buď 

11 Slová angl. pôvodu, preklad: mug – tvár slangovo, shot – fotografia slangovo;  význam: policajný identifikačný portrét

Obrázok 5: Alphonse Bertillon, autoportrét zhotovený technikou Bertilonáže, 1913
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anatomicko-fyziologických, alebo behaviorálnych (zaoberajúcich sa správaním človeka, 

pohybom jednotlivých častí tela).

2.3.1 Alphonse  Bertillon: Biometria

Okrem trojdielnej fotografie Alphonse Bertillon taktiež zaviedol 11 biometrických meraní, 

ktoré boli uchovávané v kartách: výška, dĺžka hlavy,

šírka hlavy, rozpätie paží, výška sedu, dĺžka

prostredníka na ľavej ruke, dĺžka malíčka na ľavej

ruke, dĺžka ľavej nohy, dĺžka „lakťa“ (predlaktie od

lakťa, až po najvzdialenejší koniec prostredníka),

dĺžka pravého ucha a šírka líc.12 Tieto mierky, boli

podľa Bertillona najmenej ovplyvňované zmenou

hmotnosti človeka, alebo jeho starnutím. Každé

meranie bolo starostlivou choreografiou súboru

gest, v ktorom musela byť dodržaná presná poloha

oboch tiel (meraného aj merajúceho). Aby bola

zaistená čo najväčšia presnosť týchto meraní,

Bertillon napísal knihu Identification

Anthropométrique (1893), ktorá obsahuje podrobné inštrukcie pre ich vykonávanie. Meno 

či postavenie v spoločnosti už viac nič neznamenalo. Jedinec bol jednoducho, surovo 

definovaný ako unikátne teleso, ktoré možno, v očiach vedy, odlíšiť od všetkých ostatných. 

Žiadna zmena mena alebo osobnosti nemohla uniknúť Bertillonovmu klasifikačnému 

systému. Človek sa začínal aj končil na vlastnej koži a kostiach. Z portrétov sa na nás viac 

nepozerali individuálne bytosti, ako to bolo pri vyššie spomínaných portrétoch zo Sydney, 

ale len ich telesné schránky. Bertillonova technika pomohla vyšetrovateľom identifikovať 

už predtým zatknutých zločincov, ktorí sa schovávali za falošné mená a menili svoj vzhľad. 

12 U.S. National Library of Medicine, The Bertillon system [online].[cit. 2016-03-05].                                                 
Dostupné na: https://www.nlm.nih.gov/visibleproofs/galleries/technologies/bertillon_image_2.html

Obrázok  6:  Alphonse  Bertillon,  Ilustrácia  z
knihy Identification anthropométrique, 1893
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Tento systém bol však pomerne dosť technicky náročný a vyžadoval zhotovovanie 

mnohých  zápiskov a fotografii. Preto ho neskôr nahradil oveľa jednoduchší a presnejší 

systém snímania odtlačkov prstov, ktorý do kriminálnej praxe zaviedol Francis Galton.

2.3.2 Francis Galton: Eugenika a kompozitný portrét

Francis Galton (1822 – 1911) bol zakladateľom kontroverznej Spoločnosti pre eugenickú 

osvetu, a taktiež osobnosť, ktorá výrazne prispela k zlepšeniu kriminalistických postupov. 

Inšpirovaný svojim bratrancom Charlesom Darwinon (1809 – 1882), ktorý sa vo svojej 

knihe The Origin of Species (1859) zaoberal ľudskou evolúciou, publikoval Galton svoj 

vlastný pohľad na evolúciu, pričom kládol dôraz na ľudskú dedičnosť. Galtonova kniha 

Hereditary Genius (1869), je známa ako publikácia sprevádzajúca vznik myšlienky o 

eugenike, ktorá sa teoreticky rozšírila v publikácii Inquiries into Human Faculty and its 

Development (1883).13 Eugenika bola založená na predpoklade, že mentálne schopnosti 

človeka sú priamo prepojené s jeho vonkajším vzhľadom, a mnohé štúdie to chceli dokázať 

obzvlášť podrobným skúmaním jednotlivcov. S týmto zameraním na asociácie medzi 

vnútornými a vonkajšími vlastnosťami tela, sa pri štúdiu kriminálnych subjektov používali 

techniky privlastnené z oblasti fyziognomickej analýzy. Fyziognómovia verili, že analýza 

rysov tváre môže niekoľkými konkrétnymi aspektmi vzhľadu človeka priamo asociovať 

jeho kriminálne správanie a iné neduhy. Poháňané predpokladanou rovnocennosťou 

evolúcie a napredovaním ľudstva, hnutie eugeniky videlo jednoduché riešenie problémov 

akými boli choroba a kriminalita v kontrole reprodukcie. Neštandardné správanie 

jednotlivcov pripisovali genetickej dedičnosti, pričom ostatné faktory nebrali do úvahy. 

Prečo by teda podobné problémy úplne neodstránili vykorenením mentálne a fyzicky 

podradného rodu? Galton chcel prísť na to, ktoré fyziologické znaky majú „neideálny“ 

ľudia spoločné a či je možné ich na základe týchto kategorizovať a odlišovať. Kládol si 
13 BLUMER, M.G.: Francis Galton: pioneer of heredit and biometry, 2003, The Johns Hopkins University Press, USA, 

ISBN: 0-8018-7403-3 [online]. [cit. 2016-04-10]. Dostupné na: https://books.google.sk/books?
id=rjnQ_YmtdcEC&printsec=frontcover&dq=francis+galton&hl=sk&sa=X&ved=0ahUKEwjwmb_cz5_MAhVCVR
QKHRHiAGMQ6AEIIzAB#v=onepage&q=francis%20galton&f=false
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otázku, či je vedecká presnosť zobrazovania lepšie dodržaná ilustrovaním jedného 

exempláru, alebo vytvorením obrazu zloženého z viacerých exemplárov tak, aby bola 

výsledkom generalizovaná, normatívna verzia?14 S touto otázkou Galton v roku 1879 

vyvinul kompozitný portrét. Týmto vizuálnym experimentom nielen prispel k vývoju 

zobrazovania kriminálnikov, ale taktiež obohatil štúdium vizuálnej kultúry. 

Galtonove prvotné výskumy ho priviedli k štúdiu rôznych subjektov, vrátane 

kriminálnikov. Jeden z jeho hlavných záujmov boli štatistiky. Počas svojej práce sa 

opakovane odvolával na štatistické techniky 19. storočia, s cieľom premeniť merania 

individuálnych subjektov do symetrického grafu, ktorý by indikoval aj „normálnu“ 

kategóriu aj kategóriu abnormálnych typov. Galton rozdelil portréty jednotlivcov podľa 

špecifických znakov do niekoľkých skupín – vojak, zločinec atď.; a následne, v tmavej 

komore exponoval takzvanou sendvičovou

metódou niekoľko prekrývajúcich sa (veľmi

presne zoradených) negatívov naraz. Výsledkom

bol portrét vytvorený z viacerých tvárí.

Kompozitný portrét bol systém hľadania

centrálnych bodov – jadra ľudskej tváre, ktoré 

mali odhaliť spoločný základ pre individuálov s

podobnými charakterovými črtami. Tieto

portréty boli dobre prijaté Galtonovymi

súčasníkmi, a boli publikované v raných

kriminologických textoch. Galton úspešne

extrahoval typické charakteristiky niekoľkých

ľudí, podobajúcich sa vo väčšine ohľadov, ale

odlišných v malých detailoch. Tých niekoľko

portrétov malo rovnaký aspekt, a boli pekne 

14 BLUMER, M.G.: Francis Galton: pioneer of heredit and biometry, 2003

Obrázok 7: Francis Galton, kompozitné portréty 
väzňov, 1877
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adjustované, aby sa presne prekrývali. Výsledkom je tvár, z ktorej sa individuály stratili, a v

ktorej sa zachovali silnejšie rysy. Rysy, ktoré mali spoločné všetci, alebo väčšina.15   

Kompozitný proces bol vyvíjaný v čase, kedy sa diskutovalo o tom, či fotografia patrí do 

sféry umenia alebo vedy. Na jednej strane, fotografia tak verne zobrazovala realitu, že 

fotografi boli vnímaní ako nič iné, len „obsluha stroja“. To predstavovalo hrozbu pre 

maliarov a ilustrátorov, ktorí sa usilovali vytvoriť verné reprezentácie pomocou iných 

médií. Na druhej strane, fotografia taktiež ponúkala nové možnosti pre vedcov, ktorých 

cieľom vždy bolo dosiahnuť čo najpresnejšie zobrazenie. Kompozitné portréty sú veľmi 

cenné príklady tohto rozporu. Križujú tieto dve odvetvia tak badateľne, že ilustrujú 

občasnú  nemožnosť presného kategorizovania fotografie na umeleckú a vedeckú. Ako 

mohol tento celkom jednoduchý, priamy proces viacnásobnej expozície niekoľkých starých

negatívov vyprodukovať tak zvláštny, piktorialistický efekt, že sa zdá, akoby sa subjekt 

naraz vynáral aj vzdiaľoval z  obrazu? Kde tieto fotografie patria v súlade s históriou 

fotografického portrétu a jeho duality? Je to simultánne potencionálne umelecké dielo aj 

vedecký experiment ? Galtonov kompozitný portrét vydláždil cestu neskorším 

technológiám, ktoré asimilujú fotografie tvári pre potrebu identifikácie, podobne ako 

neskorší Photo-fit systém Jacquesa Penryho.

2.3.3 Jacques Penry: Photo-fit systém

Jacques Penry (1904  1971, vlastným menom Bill Ryan) bol anglický antropológ a 

fotograf, ktorý taktiež veril v existenciu prepojenia medzi výzorom človeka a jeho 

osobnosťou. Podobne ako Galton, Penry sa tiež zaoberal otázkou, do akej miery je možné 

spájať charakter človeka s jeho fyziognómiou, a čo všetko sa dá z tváre vyčítať. V roku 1939 

publikoval knihu How to Read Character from a Face, kde vysvetľuje svoju teóriu. Tak 

napríklad filozofi sa podľa neho vyznačujú značne rozvinutými svalmi dolnej sánky, a 

15 FRANCIS, M.: The criminal subject: Alphonse Bertillon and Francis Galton, their aesthetics and their legacies, 2013, 
PhD thesis, University of Nottingham [online]. [cit. 2016-03-15].                                                                                            
Dostupné na: http://eprints.nottingham.ac.uk/13349/1/TCS_LR.pdf
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naopak hlúpi ľudia majú mať výrazne ustupujúce čelo. Penry tvrdil, že nasledovaním jeho 

metódy je možné „vyčistiť spoločnosť od kriminálnikov, delikventov a obdobných 

stratených existencií.“16 V roku 1968 prezentoval Londýnskej polícií tzv. Photo-fit systém. 

Bola to sada fotografií rôznych častí tváre – očí, nosov, úst a pod. asi 40 rôznych ľudí, ktorá

mala slúžiť na spätnú rekonštrukciu tváre páchateľa a jeho identifikáciu. Svedok si mohol 

jednoducho vyskladať tvár zločinca z jednotlivých častí ako puzzle. Sada taktiež obsahovala

priehľadné fólie, na ktoré sa dali dokresliť okuliare, fúzy, znamienka či vrásky. Tento 

vynález sa stal užitočnou pomôckou na vytváranie portrétov hľadaných osôb a vo svojej 

podstate sa využíva dodnes. Penryho vynález taktiež inšpiroval vznik veľmi populárnej 

britskej stolovej hry zvanej Physogs. Pozostávala z 56 kartičiek, z ktorých si hráči na 

rovnakom princípe ako pri práci s Photo-fit systémom skladali tváre. 

2.3.4 Paralela medzi etnologickými a policajnými portrétmi

Významný dôvod, prečo sú policajné portréty porovnávané s koloniálnymi je, že obe 

odvetvia dovoľujú, aby bol dokumentárny realizmus portrétovaného jednotlivca 

absorbovaný do fikcie všeobecného typu: etnologického či kriminálneho. V súvislosti s 

rozdeľovaním na typy existuje veľké prepojenie s koloniálnymi fotografiami a fotografiami 

kriminálnych subjektov. 

Stéphane Passet (1875 – 1930) v roku 1913 zhotovil fotografiu mongolských väzňov.  Passet

bol fotograf, ktorý prispieval do projektu Alberta Kahna s názvom Archives de la Planète – 

ambiciózneho pokusu zaznamenať a uchovať obraz ľudského života na Zemi. Táto 

fotografia predstavuje posun od kriminológie a súdneho výskumu k filantropii a 

cestovateľskej fotografii.

16 Faggioli, M.: Anthropomorphe, Looking at faces and remembering them [online]. [cit. 2016-02-10].                             
Dostupné na: http://anthropomorphe.blogspot.sk/2008/12/looking-at-faces-and-remembering-them.html



UTB v Zlíne, Fakulta multimediálnych komunikácií                                                                     27

Albert Kahn (1860 – 1940) bol milionár, ktorý vytvoril štipendijný program pre mladých 

študentov s vôľou cestovať. Ako veľa bohatých Európanov, aj on chcel propagovať 

skúsenosti s rôznymi cudzími kultúrami sveta. Veril, že posielaním študentov do 

zahraničia sa zlepší štandard vzdelávania, a individuálneho porozumenia a tak sa svet stane

lepším a pokojnejším miestom. V roku 1909 poslal Kahn do sveta svojich „zamestnancov“, 

profesionálnych fotografov, ktorí sa pustili do misie vytvoriť plne farebný archív 

medzinárodnej rozmanitosti kultúr, aby reprodukovali a uchovali artefakty rôznorodosti 

predtým, než by ju homogenizačné vplyvy koloniálnych mocností úplne zničili (čoho sa 

Kahn obával). Ak sú Kahnove stimuly pre projekt dohľadateľné vo všetkých fotografiách, 

ktoré boli v rámci neho vyprodukované, potom sa dá vyvodiť, že práca fotografov nemala 

spadať pod žiadne viac  špecifikované kritéria, než dokumentovanie života na Zemi. 

Rôznorodosť tohto archívu teda spočíva tak vo vzťahu k vnímanej kultúrnej rozmanitosti, 

ako aj v štýle a predmete jednotlivých fotografii. Rovnako ako portréty, ktoré mali odhaliť 

zvyky iných kultúr,  archív obsahuje aj fotografie architektúry, letecké snímky dedín a 

miest, fotografie ozbrojených síl, tovární, prístavov a dokonca aj scén zločinu.

Obrázok 8: Stéphane Passet, Mongolskí väzni, 1913
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Jeden spoločný element využitý ako pri súdnych, tak pri koloniálnych portrétoch je meter, 

ktorý je aj v súčasnosti stále používaný pri identifikačných fotografiách a príbuzných 

praktikách.  Pravítko bolo v minulosti použité ako neformálne gesto na meranie výšky, s 

estetickým podtextom hlavného zámeru, ktorým boli: buď  fotografia slúžiaca na budúcu 

identifikáciu kriminálnika, alebo pozorovanie a skúmanie rasovej inakosti.

Niektoré americké

identifikačné portréty z prvej

polovice 20. storočia

zobrazujú samostatne stojace

pravítko po boku zadržaných

subjektov, oblečených vo

svojom vlastnom odeve a často

stojacich vedľa svojich

partnerov, alebo komplicov.

Pravítko je jediným nositeľom

kontextu, v ktorom boli

zhotovené. Bez tohto

indikátora by sa fotografie mohli vymykať svojmu pôvodnému zámeru vzniku, ktorým bol 

pokus zaznamenať zadržaných tak, ako by mohli vyzerať na ulici, a dokázať ich výšku, ak 

by bolo potrebné ich identifikovať niekedy v budúcnosti.

Bez neho by to boli len trocha neprirodzené a strnulé portréty neznámych ľudí stojacich 

pred bielou stenou v prázdnej miestnosti. Opakovanie tejto pózy: niekoľko zadržaných 

zobrazených v ich vlastných šatách po boku veľkého pravítka naznačuje, že to bol 

štandardný postup pre mnoho policajných oddelení a že pravítko bolo pokladané za  

užitočnú pomôcku pri vytváraní kriminálnych identít.

Obrázok 9: Neznámy autor, Skupinový identifikačný portrét so samostatne
stojacim pravítkom, okolo roku 1950, Brooklyn, USA
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Systém merania bol tiež dôležitý pre etnografické skúmanie rôznorodosti ľudských rás. Pre

ich fotografickú dokumentáciu sa používala trojdielna fotografia podobná Bertillonovej, 

zobrazujúca buď portrét, alebo celok z troch pohľadov: spredu, z profilu a zozadu.

Pekným príkladom sú práce nemecko-brazílskeho fotografa Augusta Stahla, ktorý 

dokumentoval černošských otrokov. Jeho tvorbu zahrnul do svojej fotografickej zbierky s 

názvom Pure race Louis Agassiz, švajčiarsky biológ a geológ, zaujímajúci sa o výskum 

rôznych typov afroamerickej rasy. 

Etnologický fotografi často na snímkach zámerne zahrnuli aj seba samých, alebo svojich 

pomocníkov, ktorí stoja pri portrétovanom, alebo pridŕžajú pravítko, so zámerom ešte 

dramatickejšieho zobrazenia výškového a fyziologického rozdielu medzi dvoma rasami.

Samostatne stojace pravítko ako toto, sa nám môže zdať nepresne zobrazujúce a trochu 

ozdobné v porovnaní s tou sterilnou číselnou stupnicou prevedenou priamo na bielu stenu 

za subjektom, aká sa používa dnes, no takéto pravítka boli v skutočnosti omnoho 

presnejšie, než všetky predošlé experimenty s meracími mriežkami.

Obrázok 10: Augusto Stahl,  fotografia zo zbierky Pure race, 1865
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Prvé použitie mriežky ako fotografického pozadia sa pripisuje Johnovi H. Lampreymu, 

ktorý v neskorom 19. storočí zhotovil rozmanité etnografické portréty, koncipované tak, 

aby podporovali zásady vtedajšej etnológie. To znamenalo porovnávanie a kontrastovanie 

jednotlivcov, posudzovanie rozdielov medzi rasami za účelom priradenia postavení vo 

vtedy domnievanej hierarchii ľudskej evolúcie. 17 Lampreyho meracia mriežka bola 

rozdelená na dvojpalcové (5 cm) štvorcové jednotky. Divák musel mať predošlú vedomosť 

o Lampreyho práci na to, aby poznal rozsah jeho stupnice. Tento fakt povyšuje obyčajnú 

mriežku na špecializovanú etnografickú pomôcku a fotografie na skôr odborné a vedecké, 

než len porovnávacie. 

Tento aspekt takzvanej expedičnej fotografie taktiež prináša otázku umeleckej 

samostatnosti fotografie, tak ako to bolo pri fotografiách kriminálnej identifikácie, ktoré 

majú neodvratnú tendenciu upriamiť sa na vedecké a pseudovedecké kontexty, no ich silná

estetická stránka pretrváva. Ak sa  identifikačné portréty usilujú o jednotnosť a fotografia 

je len rutinná policajná procedúra vychádzajúca zo štandardizácie všetkého, čo spadá pod 

17 FRANCIS, J.: The criminal subject: Alphonse Bertillon and Francis Galton, their aesthetics and their legacies, 2013, PhD
thesis, University of Nottingham [online]. [cit. 2016-03-15].                                                                                       
Dostupné na: http://eprints.nottingham.ac.uk/13349/1/TCS_LR.pdf

Obrázok 11: John Lamprey, portrét malajzajčana spredu a z profilu, 1868
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kategóriu „nastavenia“, potom fotografie z Archívov Planéty vznikali pod úplne iným 

kontextom. V tomto prípade ide o potencionálne humanitárny a/alebo umelecký motív, 

ktorý je vytvorený pod dvoma vplyvmi: Kahnov ako zadávateľa a fotografov ako 

pracovníka, ktorý robí rozhodnutia. Komplexita tohto typu fotografie je jasná: dvojaký 

charakter tvorcu (Kahn, fotograf), násobený ešte viac Kahnovým použitím viacerých 

fotografov prinášajú rôzne estetické praktické a symbolické asociácie.
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3 PORTRÉT KRIMINÁLNIKA MIMO POLICAJNÚ FOTOGRAFIU

Aj keď kriminálny portrét pôvodne vznikol s prísne praktickým a vedeckým zámerom, 

jeho strohá estetika je inšpiráciou pre mnoho umeleckých diel. Nasleduje výber autorov, 

ktorí vo svojej tvorbe vychádzajú z formálnej a/alebo ideovej stránky policajného portrétu.

3.1 Thomas Ruff: identifikačný portrét bez podozrivého

Thomas Ruff (nar. 1958) využíva technologické pokroky k realizácii nových vizuálnych 

možností fotografovania. Po dlhom štúdiu žánru portrétu, a premýšľaní, ako by mohol byť 

aktualizovaný, vytvoril Ruff svoju notoricky známu sériu Porträts (1981 - súčasnosť). 

Skladá sa zo stredoformátových aj veľkoformátových farebných portrétov, podobne ako 

jeho séria Andere Porträts, súbor sieťotlačí, ktoré vytvoril v rokoch 1994-1995 za použitia 

kompozitného zobrazovania (podobne ako Galton) pomocou zariadenia Minolta Montage 

Unit, ktoré spájalo dve tváre do jednej. 

Ruff požiadal svojich priateľov a známych vo svojom veku, aby sa dali zvečniť v jeho 

štúdiu, pričom kontext fotografovania bol jednoducho „ateliérový portrét“. Každé 

fotografovanie prebiehalo za rovnakých podmienok: model si zvolil farebné pozadie (po 

roku1986 Ruff používa svetlé, neutrále pozadie), potom si sadol na stoličku a bol 

zaznamenaný vo svojom každodennom oblečení s pokojným výrazom na tvári. Akákoľvek 

forma prejavu emócie, ako úsmev, cerenie sa, alebo flirtovanie s fotoaparátom boli 

zakázané. „Chcem aby moji modely vyzerali normálne, s výrazmi tvárí, ktoré sú také 

prirodzené, ako len to je možné, aby výsledkom bola normálna fotografia.“18 Tieto 

podmienky zaručili podobnosť formálnych parametrov použitých na každej z Ruffových 

18  „I want my subjects to appear normal, with facial expressions that are as normal as possible, so that the resulting 
photograph is normal." 

RUFF, T., CHRISTOV-BAKARGIEV, C.: Thomas Ruff , Milano, Skira, 2009. Interview with Thomas Ruff Shoot 
Management [online]. [cit. 2016-04-12].                                                                                                                                    
Dostupné na: http://www.fstopmagazine.com/pastissues/49/Dean.html#_ftn7
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snímok. Tie majú rovnaké tendencie ašpirovať k neutrálnemu, generalizovanému obrazu, 

o ktorý sa snažili Galton, Bertillon a iní. 

„Neverím v psychologizovanie portrétnej fotografie, aké praktizujú moji kolegovia, v snahe

zachytiť charakter použitím množstva svetla a tieňa. To je pre mňa úplne pochybné. Ja 

dokážem zobrazovať len povrch. Všetko, čo ide nad rámec, je viac-menej náhoda.“19         

Na základe tejto zmienky o neutralite, Julian Stallabrass hovorí: „tieto fotografie sú 

vizuálne príbuzné etnografickej koloniálnej fotografii. Obzvlášť tej, ktorá má blízko k 

objektifikovaniu typu človeka– čo sa dosahuje použitím meracej palice, alebo mriežky “20.   

Ruffova práca časom drasticky expanduje, ako v zmysle použitia malého formátu (24 x 18 

mm) pre portréty zhotovené medzi 1981-1985 a neskoršieho premostenia na veľký formát 

19 “I don’t believe in the psychologizing portrait photography that my colleagues do, trying to capture the character with a 
lot of light and shade. That’s absolutely suspect to me. I can only show the surface. Whatever goes beyond that is more or
less chance.”,

ARTSY, Thomas Ruff, [online]. [cit. 2016-03-10].                                                                                                                  
Dostupné z: https://www.artsy.net/artwork/thomas-ruff-caroline-kewer

20 „this strand of images is visually akin to ethnographic photography of colonised peoples in controlled situations especially
of that photography closest to the most objectifying type - that made with a measuring stick or a grid“

STALLABRASS, J.: What's in a Face? Blankness and Significance in Contemporary Art Photography. 2007. [online]. 
[cit. 2015-03-11]. Dostupné na: http://www.mitpressjournals.org/doi/pdf/10.1162/octo.2007.122.1.71

Obrázok 12: Thomas Ruff,  portréty zo série Porträt, po roku 1986
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(210 x 165 cm), tak aj reputáciou. Ako jeho projekt rástol v rozmeroch, tak aj v pôsobnosti.

So zmenou formátu prišla aj zmena pozadia. Ruff zaviedol použitie jednotného, bledého, 

neutrálneho pozadia a už viac nedovoľoval modelom vyberať si odtieň, ktorý sa im páči.

Ako sám spomenul „Pri tejto veľkosti fotografie, je tak veľa farby na tvári a oblečení, že 

som sa rozhodol eliminovať farbu v pozadí“21. Napriek praktickým dôvodom, stále je to 

indikátor podobnosti medzi Ruffovými portrétnymi podmienkami a tými, používanými v 

identifikačnej fotografii. 

Napriek tomu, že Ruffove snímky boli vytvorené v úplne inom kontexte, a pod mnohými 

formálnymi obmedzeniami, ktoré dal svojim modelom, stále to bol v podstate ateliérový 

portrét, v ktorom je vzťah fotografa a modela kolaboratívny a založený na dobrovoľnosti. 

To nie je prípad policajných identifikačných portrétov, ktoré sú vytvárané z donútenia. 

Ruffove snímky, obzvlášť tie na neutrálnom pozadí, však predstavujú veľmi podobný 

prístup k fotografovaniu, aký mali prví prispievatelia k štandardizovaniu policajných 

portrétov, spomínaní na predošlých stranách, a aký je používaný dnes. Križovatky medzi 

Bertillonom a Ruffom sa však rozdeľujú v použitom formáte. Desaťnásobné zväčšenie v 

mierke znamenalo, že portréty mali ďaleko od životnej veľkosti. Veľkoformátové fotografie 

naraz nadobudli extrémnu bezprostrednosť, ale aj vzdialenosť.  Týmto posunom v mierke 

boli modely takmer s nemilosrdnou priamosťou privedení tvárou v tvár divákom. Každý 

detail ich tváre, kvalitu ich pokožky, bolo možné čítať skoro ako pod mikroskopom, no 

napriek tomu sa divák nič nedozvedá o ich vnútre, alebo emóciách. Opäť sa prezentuje už 

spomínaný paradox portrétnej fotografie. Divák sa nemôže dostať pod povrch obrazu, 

pretože len veľmi málo je odhalené z postáv samotných, pokiaľ ide o ich charaktery, 

individualitu alebo osobnosť. Modely zmizli za svojou vonkajšou podobou a zostali len 

presné záznamy o ich vzhľade, ktoré zasa slúžia ako odrazná plocha asociácii pre diváka. 

21 „...at this size there is so much colour in the face and the clothes, that I have chosen to do without the coloured 
background...“

ARTSY, Thomas Ruff, [online]. [cit. 2016-03-10].                                                                                                             
Dostupné na: https://www.artsy.net/artwork/thomas-ruff-caroline-kewer
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Ale tento povrch môže byť manipulovaný. Ruff vytvoril svoju sériu Andere Porträt 

pomocou analógového stroja, ktorý v 70. rokoch používala berlínska polícia k vytváraniu 

kompozitných portrétov, vychádzajúcich z opisov svedkov. Podľa jeho vlastných slov 

zámerne použil tento nedokonalý prístroj, namiesto počítača, aby bol výsledok 

manipulácie zjavný, ale zároveň aby bol divák schopný vnímať vzniknutý obraz ako ľudskú 

tvár. 

Spojením dvoch tvárí (mužskej s mužskou, ženskej s ženskou a ženskej s mužskou), 

vytvoril novú umelú identitu. Jeho fotografie zrazu stratili svoju priamosť a nevinnosť. Ich 

novo nájdená autenticita, ak vôbec nejaká existuje, je vopred naaranžovanou realizáciou 

jeho osobnej vízie. Nasleduje rovnakú logiku, ktorú mal Galton, keď prekrýval série 

negatívov, alebo Jancque Penry, ktorý sa snažil spätne poskladať tvár človeka z jednotlivých

častí. Ruff však svoj projekt berie ako vizuálny experiment pri ktorom sa snaží zistiť ako 

ďaleko sa dá zájsť pri miešaní identít. 

Obrázok 13: Thomas Ruff, portréty zo série Andere Porträt, 1995
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3.2 Hľadanie viny a neviny

Pri pohľade do ľudskej tváre vzniká prirodzená túžba čítať z nej, ako z mapy, zistiť touto 

malou vizuálnou analýzou ľudských čŕt čo najviac o povahe, charaktere a mysli dotyčného.

3.2.1 Nikola Tláskalová: En Face

Nikola Tláskalová (nar. 1989) vo svojom súbore en Face nadväzuje na predošlé výskumy o 

dedičnosti kriminálneho správania a štúdie zaoberajúce sa predpokladom existencie 

prototypov vo fyziognómií zločincov. Inými slovami pokusy zistiť, či je človek k zločinu 

predurčený. Zaoberá sa podobnou otázkou, akú chceli dávno pred ňou Francis Galton, 

Jacques Penry a iní potvrdiť. S tým rozdielom, že Tláskalová nehľadá v tvárach 

predpoklady zločinu, ale naopak, spätne skúma, či sa už spáchaný trestný čin nejako 

odtlačí do výrazu človeka. Súbor En face pozostáva z niekoľkonásobne zväčšených 

fotografií zapožičaných z archívnych policajných záznamov. Tieto boli zhotovované 

Bertillonovou metódou a skladajú sa z en face (čelného) portrétu a profilu obžalovaného. 

Pochopiteľne pritom musíme brať do úvahy stresujúce podmienky, za ktorých boli títo 

ľudia fotografovaní (stále ešte s pomocou špeciálnych podpier hlavy). Sú to jedinci, ktorí sa

v minulosti dopustili prečinu voči právnym alebo morálnym normám, ktoré naša 

spoločnosť uznáva. Pri portrétoch však Tláskalová neuvádza mieru trestného činu, ktorý 

dotyčný spáchal. Nemáme tak istotu, či hľadíme do tváre "obyčajného" zlodeja, alebo do 

tváre vraha. Že sa jedná o zločinca, sa divák dozvie až na samom konci expozície. 22 

Zväčšením týchto portrétov do nadživotnej veľkosti môžeme z tvárí čítať (predtým 

nepovšimnuté) pocity daných ľudí, ktorí pózovali nedobrovoľne pre fotografie, ktoré ich 

mali usvedčiť a poslať do väzby. V ich očiach vidno hnev a obavy z osudu, ktorí ich čaká. 

Tento psychologický efekt však nebol fotografom zamýšľaný. Pôvodný kontext vytvorenia 

fotografií bol čisto praktický, avšak ich inštaláciou v galerijných priestoroch ho Tláskalová 

22 TLÁSKALOVÁ, N.: En face, 2012 [online]. [cit. 2016-03-20].                                                                                          
Dostupné na: http://www.nikolatlaskalova.com/texts/criminals-text/
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úplne mení. Fotografie pôsobia veľmi estetickým dojmom, čo umocňuje aj technológia ich 

zhotovenia (veľkoformátové čiernobiele zväčšeniny).                                                                   

Lucia Fišerová o tomto súbore v kurátorskom texte k výstave v Ostrave napísala: „Cyklus 

fotografií veľmi zaujímavým spôsobom prehodnocuje samotný žáner portrétu, ktorý bol  

v 19. a začiatkom 20. storočia spojený s kontemplatívnym a magickým priestorom 

fotografického ateliéru, plného možných identít. Tváre dívajúce sa na nás z týchto obrazov 

sú však nepokojné. Do objektívu sa dívajú spriama. Môžeme z nich vycítiť, že oko, ktoré 

ich pozoruje, nie je láskavým okom nedeľného fotografa, ale špehujúcim okom policajnej 

kamery, ktorá podľa nariadenia inštitúcie objektivizujúcim spôsobom fotografuje a 

katalogizuje delikventa. Nadživotným rozmerom fotografie presahujú svoju pôvodnú 

identifikačnú funkciu a ich pohľad naberá desivú silu. V istej chvíli ako keby vedeli o nás 

viac, než my o nich. “23

23 FIŠEROVÁ, L.: Nikola Tláskalová: En face, 2013, kurátorský text k výstave v galérii Fiducia v Ostrave

Obrázok 14: Nikola Tláskalová,  portréty zo súboru En face, 2012
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Tláskalová si kladie otázky: „Zmení sa divákov pohľad a názor na portrétovaných? 

Dokážeme rozpoznať zločinecké previnenie z výrazu tváre človeka? Môžeme sa na náš 

úsudok úplne spoliehať, keď musíme brať do úvahy rôznu mieru svedomia previnených? 

Dokážeme sa vysporiadať so svojimi predsudkami?“24

3.2.2 AES+F: 7 Sinners & 7 Righteous

Podobná hra s divákom je uplatnená v súbore Suspects: 7 sinners and 7 righteous od  

ruského umeleckého kolektívu AES+F. Skupina pozostáva z konceptuálnych umelcov 

Tatiany Arzamasovej a Leva Evzovicha, grafického dizajnéra Evgena Svytatskeho a 

módneho fotografa Vladimira Fridkesa – prvé písmená ich priezvisk tvoria ich prezývku.

Projekt z roku 1997, séria fotografií s názvom „Suspects: Seven Sinners and Seven 

Righteous“ zobrazuje vedľa seba fotografie siedmich obyčajných moskovských dievčat vo 

veku medzi 11 a 14 rokov a sedem ďalších zdanlivo neškodných dospievajúcich 

Moskovčaniek, ktoré sú však odsúdenými vrahyňami .

24 TLÁSKALOVÁ, N.: En face. 2012. [online]. [cit. 2016-03-20].                                                                                        
Dostupné na: http://www.nikolatlaskalova.com/texts/criminals-text/

Obrázok 15: AES+F,  portréty zo série Suspects: 7 Sinners and 7 Righteous,1997
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Realizácia projektu začala v jednom z výchovných ústavov, kde bolo vybraných 7 dievčat 

na fotografovanie. Bolo im vysvetlené, že ich portréty budú vystavené anonymne, spolu s 

podobizňami „obyčajných“ dievčat. Tie, ktoré súhlasili, boli zvečnené na neutrálnom 

pozadí neprezrádzajúcom nič o atmosfére nápravného zariadenia. Okrem toho im bolo 

dovolené prezentovať sa na fotografii tak, aby boli sami pre seba čo najviac atraktívne. 

Mohli si zvoliť líčenie, účes a pekné oblečenie. Sedem ďalších dievčat bolo fotografovaných 

v moskovskej škole na neutrálnom pozadí. 14 portrétov (projekcie, alebo fotografie) 

dievčat rovnakého veku (7 vrahýň a 7 nevinných), je potom vystavených v jednom 

priestore.25 Divák je frustrovaný otázkou: „Kto je vrah ?“. Nedobrovoľne vstupuje do role 

svedka, snažiaceho sa nájsť nepozorovateľné známky toho, čo by vinné dievčatá odhalilo. 

Formálna stránka fotografii je podobná ako pri Ruffových portrétoch a v konečnom 

dôsledku aj identifikačných policajných portrétoch, vychádzajúcich z Bertillonovej metódy.

AES+F však kladú  dôraz na trochu desivú myšlienku, skrývajúcu sa za týmito 

nenápadnými mladými tvárami a nie na formu. Kľúčovým elementom pre ich súbor je 

zapojenie diváka, ktorý sa nemôže ubrániť túžbe zistiť, kto je vrah. Na vernisážach tejto 

výstavy sa niekedy konali aj performance v hlavnej úlohe s dievčaťom vo veku 10 až 12 

rokov, oblečenom v červených šatách, rukaviciach a obutom v červených topánkach, ktoré 

rozdávalo ľuďom tipovacie losy. Návštevník, ktorý uhádol 7 vrahýň, vyhral cenu.

3.2.3 Louise Noguchi: Compilation portraits

Otázkou predpokladu kriminálneho chovania a jeho prepojením s vonkajším výzorom 

človeka sa zaoberá aj kanadská umelkyňa s ázijskými koreňmi Louise Noguchi (nar. 1958). 

Počas rokov 1995 až 1997  pracovala na projekte s názvom Compilation Portraits, v ktorom

špeciálnym postupom spája svoju vlastnú tvár s tvárami vrahov. Proces tvorenia týchto 

obrazov zahŕňal aj to, že Noguchi sa najprv dala profesionálne vyfotografovať v rovnakých 

pózach a svetelných podmienkach ako ňou vybraní kriminálnici na fotografiách z novín. 

25 AES+F: Suspects: 7 Sinners & 7 Righteous. 1997. [online]. [cit. 2016-02-23].                                                            
Dostupné na: http://aesf-group.com/archive/suspects/
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Zväčšeniny týchto portrétov potom rozrezala na pásiky a ich splietaním utkala nový 

obraz.26 Výsledkom sú desivé a znepokojujúce portréty, v ktorých pohlavie, rasa, vina a 

nevina sú nejasné a mätúce. V procese tkania dvoch tvári do seba, Noguchi rozkladá 

rozpoznateľnú identitu na fragmenty, skrýva individuálne identifikačné znaky a mení 

portréty dvoch ľudí na jeden nerozpoznateľný vzorovaný obrazec. Podobne ako Ruff so 

svojimi kompozitnými portrétmi, Noguchi týmto experimentom otvára otázku, či je 

možné kriminálne sklony vyčítať z tváre. Porovnávaním seba a odsúdených väzňov 

Noguchi hľadá črty tváre, ktoré má s nimi spoločné. Toto prelínanie individuálnych identít

popiera rozdiely medzi vinou a nevinou a naznačuje, že  schopnosť spáchať trestný čin leží 

vo vnútri každého z nás.

3.2.4 Taryn Simon: The Innocents

Súbor The Innocents (2002)  od umelca Taryn Simon (nar. 1975) sa zaoberá otázkou viny a 

neviny na úplne inej úrovni ako doteraz spomínané projekty. Dokumentuje príbehy 

26 PRUESE, Kim: Compilation portraits, Louise Noguchi. [online]. [cit. 2016-03-14].                                                   
Dostupné na: http://www.louisenoguchi.com/uploads/6/2/7/8/62788421/compilation_portraits.pdf

Obrázok 16: Louise Noguchi, zo série 
Compilation Portraits, 1995-1997
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jednotlivcov, ktorí boli vo väzení za násilné trestné činy, ktoré nespáchali.27 Otvára otázku 

funkcie fotografie ako dôveryhodného svedectva a arbitra spravodlivosti. Primárnou 

príčinou chybného odsúdenia je mylná identifikácia. Obeť alebo svedok identifikuje 

podozrivého páchateľa na základe fotografie, alebo vygenerovaného policajného portrétu. 

Tento postup vychádza z predpokladu presnej vizuálnej pamäte svedka. Ale postupným 

vytváraním kompozitných skíc a prezeraním identifikačných fotiek sa svedkova pamäť 

môže zmeniť a prispôsobiť sa tomu, čo v daný moment vidí. V histórii týchto prípadov, 

fotografia ponúkla trestnému súdnictvu nástroj, ktorý transformoval nevinných občanov 

na zločincov. Fotografie pomáhajú dôstojníkom pri získavaní identifikácii od očitých 

svedkov a tiež pri presviedčaní prokurátorov o vine obžalovaných. Simon fotografoval 

týchto mužov na miestach, ktoré mali zvláštny význam pre ich nelegitímne odsúdenie: 

scény chybnej identifikácie, scény zatknutia, miesta činu, alebo scény alibi. Všetky tieto 

27 MOCAK & contributors:  Zbrodnia w sztuce, Crime in art, Taryn Simon. 2014. MOCAK Krakow. 205 s. ISBN: 978-
83-62435-22-7

Obrázok 17: Taryn Simon, portrét Troya Webba zo série The Innocents, 2002
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lokality majú pre portrétovaných sporné významy. Scéna zatknutia predstavuje bod, kedy 

sa to všetko začalo. Scéna zločinu je rozhodujúce miesto, na ktorom dotyční nikdy neboli, 

a predsa navždy zmenilo ich životy. 

Scéna, je na týchto fotografiách rozhodujúcim a najdôležitejším elementom. Svojou 

dôležitosťou predbieha aj portrét samotný. Aj keď modely v krajine slobodne stoja, je ona 

samotná reprezentáciou ich nespravodlivého zajatia a väzenia. Portrétovaní stoja na 

miestach, ktoré im nepriamo priniesli neslobodu. V týchto fotografiách Simon konfrontuje

schopnosť fotografie rozmazávať pravdu s fikciou, čo môže mať vážne, ba dokonca až 

smrteľné následky. Krajina je tiež veľmi dôležitým prvkom v nasledujúcom súbore od 

Alyse Emdur. Tam má však presne opačnú funkciu, funkciu oslobodzovania.
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4 FOTOGRAFIA V MOCI KRIMINÁLNIKA

Policajný identifikačný portrét zločinca, alebo anglicky mug shot je prevažne o moci. 

Vytvára vizuálne zajatie, pri ktorom mocní zadržiavajú bezmocných. „Podľa Foucaulta vo 

všeobecnosti hlavná osobitosť mocenských vzťahov spočíva v tom, že v ich rámci jedni 

mocenský ovládajú druhých, a v širšom zmysle v tom, že sa v ich rámci jednotlivci 

navzájom riadia, ovládajú. V prvom prípade Foucault považuje za špecifickú črtu 

mocenských vzťahov fakt, že niektorí môžu určovať správanie iných. Inými slovami, ide o 

spôsob konania, ktorým jedni pôsobia na druhých. No tak ako každý vzťah, nie je to iba 

jednostranný vzťah. Preto zároveň svoju definíciu dopĺňa a upresňuje v tom zmysle, že je 

to „pôsobenie na iné pôsobenie“, resp., že tento vzťah tvorí súbor pôsobení na iné 

možnosti pôsobenia“.28 Na pomenovanie vzťahu väzeň – väzniteľ platí prvá Foucaultova 

definícia. Čo sa však stane, keď trestanci dostanú vo svojom zajatí kúsok slobody a 

možnosť vlastnej fotografickej seba reprezentácie ? 

4.1 Sloboda v zajatí: Alyse Emdur

Túto otázku skúma aj Alyse Emdur (nar. 1983). Vo svojom súbore Prison Landscapes (2008

– 2011) pracuje v rámci, aj mimo bariér uväznenia. K vytvoreniu tohto projektu ju 

motivoval polaroid z detstva, na ktorom Alyse pózuje so svojou sestrou a bratom na pozadí

pláže so západom slnka. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby táto fotografia nebola 

vyhotovená počas návštevy vo väznici v New Jersey, kde si jej brat odpykával trest a 

tropický výjav za nimi nebola len nástenná maľba. Ako Emdur píše v úvodnej kapitole 

knihy Prison Landscapes, maľba za nimi reprezentovala slobodu – presný opak toho, čo je 

poslaním väznice a reality, v ktorej jej brat žil.29 Ona a jej sestra mohli ísť na pláž, ale ich 

brat nemohol ísť s nimi. Od roku 1988 do roku 1998 jej rodina navštevovala rôzne 

28 BURAJ, I.: Michel Foucalt a jeho netradičné chápanie moci. FILOZOFIA 61, 2006, č. 7. [online]. [cit. 2016-4-27]. 
Dostupné na: http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2006/7/533-546.pdf

29 EMDUR, A.: Prison Landscapes. Four Corners Books,  2013, 176 s. ISBN: 978-0-9561928-6-8 
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inštitúcie, kde si jej brat Bruce odpykával trest za krádež auta a požívanie ilegálnych látok. 

V každej návštevnej miestnosti našla nové kulisy zobrazujúce rôzne výjavy z prostredia 

mimo väzenských múrov. Tieto prírodné či fantazijné scény predstavovali pre Emdur 

umelecké diela, akýsi druh ľudového umenia vytvoreného populáciou odrezanou od sveta. 

Umelkyňa začala skúmať prax poskytovania týchto maľovaných kulís väzňom, ktorí ich 

používali ako portrétne pozadia pre fotografie, ktoré posielali svojim rodinám a priateľom, 

alebo ktoré si ich návštevníci odnášali z väznice ako suveníry.  Emdur začala projekt 

komunikáciou s trestancami cez dopisovanie. Jej prvým korešpondentom bol maliar v 

Columbia river Correctional Institution v Oregone. Keď väzenský dozorca zamietol jej 

požiadavku na návštevu väznice a vyfotografovanie maľovanej krajiny, Emdur sa nevzdala 

namiesto toho vyzvala trestancov aby jej posielali fotografie samých seba, pred týmito 

pozadiami. Takto nadobudla veľkú zbierku ktorú knižne vydala pod názvom Prison 

Landscapes. Maľované scény vytvárajú portrétny salón na miestach, ktoré sú inak veľmi 

chladné, represívne. Tieto improvizované salóny zhmotňujú rôzne fantázie o slobode a 

vytvárajú priestory na seba reprezentáciu, ktoré sú plné detskej naivity, hravosti a irónie. 

Pôsobia umelo a nepravo. Preto sa nám nezdá celkom jasné, čo sa majú snažiť 

reprezentovať. 
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Kulisa vytvára rozšírenú realitu, používanú ako nástroj na upokojenie oboch strán: väzňov 

aj ich rodín. Od horských motívov s jazerami (a rekvizitami plastových rýb, ktoré väzni 

držia v rukách), po západy slnka nad mestom, džungle či piesočné pláže, sú maľované 

pozadia až predvídateľne štylizované a estetizované. Prispievajú k pozitívnemu vnímaniu 

portrétovaného. Prinášajú im nádej, pomáhajú im reprezentovať sa alternatívnou 

„nekriminálnou“ identitou, dištancovať sa od postavenia trestanca a pózujúc so svojimi 

rodinami aspoň na chvíľu predstierať že sú niekde inde, že sú na slobode. Absurdnosť 

týchto scén je zvýraznená extrémnym kontrastom medzi fantastickými pozadiami 

maľovanými v teplých farbách a studenými sterilnými podmienkami, ktoré prirodzene 

patria k definícií väznice. Kniha prináša divákovi vzácnu príležitosť pozrieť sa na väzňov 

nie obvyklým objektívom kriminálnej polície, ale očami ich milovaných. Je ironické, že 

tieto fantazijné portréty demonštrujú tiež moc väzníc. Kulisy totiž musia zabezpečiť aby sa 

na fotografii nezobrazili dvere, zámky, alebo okná, a aby sa takéto fotografie nedostali do 

obehu mimo väznice. Snímky sú zámerne komponované tak, aby sa blokovalo všetko, čo je

mimo rám maľovaného pozadia. Fotografie teda neodhaľujú to, ako návštevná miestnosť v 

skutočnosti vyzerá. Emdur však do svojej knihy zahrnula aj veľkoformátové fotografie 

týchto priestorov z ôsmich rôznych väzníc, kam získala prístup. Maľované pozadia 

Obrázok 18: Alyse Emdur, portréty zo zbierky Prison Landscapes, nedatované
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zobrazuje v kontexte celých miestností a tak odhaľuje to, čo je na idealizovaných 

polaroidoch od väzňov skryté.

Na podobnom projekte s názvom Photos from the Inside30 pracuje aj umelec a kritik Dave 

Adler pôsobiaci v Londýne a v New Yorku. Od roku 2006, kedy tento koncept rozbehol, 

nadobudol už veľkú zbierku portrétov, ktorá bola niekoľkokrát vystavovaná. 31

30 Názov angl. pôvodu, preklad: Fotografie z vnútra

31 Viď – Clocktower, Prisoner fantasies photos from the inside [online]. 2012 [cit. 2016-4-12].                                     
Dostupné na: http://clocktower.org/exhibition/prisoner-fantasies-photos-from-the-inside 

Obrázok 19: Alyse Emdur, maľovaná kulisa zo série Prison Landscapes, 2008 – 2011

http://clocktower.org/exhibition/prisoner-fantasies-photos-from-the-inside
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5 FOTOGRAFIA KRIMINÁLNIKA V MÉDIÁCH

Súčasná spoločnosť je fascinovaná témou zločinu a spravodlivosti. Vnímanie obetí, 

zločincov, deviantov a právnych orgánov u verejnosti do značnej miery určuje to, ako ich 

zobrazujú médiá. Tie dokážu použitím rôznych typov fotografii, vyvolať rôzne reakcie – 

negatívne aj pozitívne. V súčasnosti sme naviac svedkami toho, ako sa spravodajstvo 

postupne „zozábavňuje“– už dávno nejde len o objektívne vyčerpávajúce informácie, ale 

tiež o vzrušenie a pobavenie publika. Pre médiá je ideálne, ak sa dá o zločine referovať 

jednoducho a zrozumiteľne. Preto je publikum v zásade vyzývané k prijatiu hotového 

názoru, ktorý mu je ponúknutý. Médiá získavajú pozornosť verejnosti tým 

pravdepodobnejšie, čím silnejšie zapôsobia na jej emócie. K tomu najlepšie slúžia 

fotografie, pretože tie majú omnoho väčšiu moc, než to najvýstižnejšie slovo. Pre 

prezentovanie určitej myšlienky niekedy média neváhajú ani prekročiť zásady 

spravodajskej pravdivosti sprostredkúvaných informácii a fotografie manipulujú. Ich 

motív je jasný – vyvolať senzáciu a zvýšiť predajnosť. To skresľuje celkový pohľad 

verejnosti na kriminalitu a jej jednotlivé podoby.32

5.1 Úloha médií pri vytváraní verejného profilu kriminálnika 

Od jej zavedenia do policajnej praxe sa fotografia vždy snažila odhaliť páchateľa, usvedčiť 

ho, mať nad ním moc. Ale kriminálnici ako Al Capone, John Dillinger či Bonnie a Clyde 

sami prevzali kontrolu nad technológiou a otočili fotoaparáty späť na seba ako režiséri a 

autori svojho vlastného imidžu. Fotoaparát ich už viac neobviňoval ani neodsudzoval, ale 

pozdvihoval a glorifikoval.

Nie je náhoda, že prví kriminálnici  celebrity, sa objavujú po popularizovaní kín a po 

vzniku kriminálneho filmu ako svojbytného žánru. Neoficiálne štúdie poukazujú na to, že 

32 TOMÁŠEK, J.: Úvod do kriminologie: Jak studovat zločin. 2010 1.vydanie. Praha: Grada Publishing. s.39. ISBN: 978-
80-247-2982.
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skutoční kriminálnici sa začali lepšie obliekať pozorovaním a imitovaním tých filmových.33 

Známi zločinci ako Al Capone, John Dillinger alebo duo Bonnie a Clyde získali inšpiráciu 

pre svoj imidž a spôsob obliekania práve pozeraním filmov. John Dillinger bol ovplyvnený 

filmami, ktoré pozeral ako mladý chlapec. Bonnie Parkerová z dua Bonnie a Clyde najprv 

ašpirovala na kariéru herečky. Aj keď na to, aby sa ňou stala, jej chýbal potrebný talent, 

osvojila si štýl, mejkap, spôsob odievania a pózu filmových hviezd. Filmy naučili 

kriminálnikov vytvárať si vlastný imidž, pózovať pre svoje vlastné fotografie a v konečnom 

dôsledku dbať o svoj verejný profil a reputáciu. Pozorovaním a napodobňovaním 

filmových hviezd sa stali z niektorých vysoko postavených kriminálnikov módne ikony. 

Podľa svojich vlastných pravidiel sa títo zločinci zaobaľovali do mediálne príťažlivého 

pozlátka, ktoré ich robilo kultúrne prijateľnými. Starostlivým štylizovaním svojich 

mediálne zverejnených fotografií sa im darilo zmeniť svoje postavenie v kultúrnej 

hierarchii zo spoločenských vyvržencov na úspešné, inšpiratívne a atraktívne postavy. 

Pôvab a štýl boli technológie, ktoré využívali na vytvorenie novej, alternatívnej identity. 

Portréty kriminálnikov, ktoré sa začali verejne objavovať, boli rovnako očarujúce, obľúbené

a atraktívne ako fotografie módy. 

Medzi svetovo najznámejších kriminálnikov, ktorých imidžom bolo inšpirovaných 

niekoľko generácii po nich, boli Bonnie a Clyde. To, čo Bonnie a Clyda odlišuje od 

ostatných zločincov viac ako čokoľvek iné, a vďaka čomu si ich ľudstvo dodnes pamätá, 

nebol nejaký ich vlastný génius, alebo drzosť ich zvyčajne drobných trestných činov. Bola 

to skutočnosť, že potom, čo tesne prežili policajnú streľbu a raziu v ich útočisku v Joplin, 

pri úteku za sebou zanechali malý fotoaparát Kodak Brownie, plný milých fotografii. 

Takých, aké si robí väčšina mladých zaľúbených párov, s tým rozdielom, že Bonnie a Clyde

33 BARTLETT, D., COLE, S., ROCAMORA, A.: Fashion media: past and present, 2013. ISBN 978-0-8578-5307-3 
[online]. [cit. 2016-02-13].                                                                                                                                                       
Dostupné na: https://books.google.sk/books?
id=EXslAgAAQBAJ&pg=PA97&lpg=PA97&dq=fashion+criminal+image&source=bl&ots=OVNLIijv6j&sig=clmIPb
o9nu4Gjo9q2CN9WIXd3yM&hl=sk&sa=X&ved=0CEIQ6AEwDGoVChMIoNOm3dCKyQIVxp8OCh2kEw_1#v=on
epage&q=fashion%20criminal%20image&f=false
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sa na nich hrali so strelnými zbraňami takmer väčšími, ako oni sami. Obrázky týchto 

krehkých detí s ich dospeláckym arzenálom v škodoradostných pózach napodobujúcich 

filmových banditov sa rýchlo dostali do mediálneho obehu. Obzvlášť šokujúca bola 

fotografia mladej Bonnie pózujúcej s veľkou zbraňou Colt 45 s cigarou provokatívne 

trčiacou z jej ženských pier, teatrálne sa opierajúc jednou nohou o auto. Medzi ďalšie 

z mnohých preslávených fotografii patrila aj tá, na ktorej Bonnie hravo mieri zbraňou na 

Clyda. Vďaka týmto fotografiám sa z nich stali celebrity a o ich príbehu sa natočilo 

niekoľko filmov. Fotografia im pomohla vytvoriť alternatívnu identitu, ktorú ľudia 

nenávideli, aj milovali. 

Príkladom toho, ako médiá utvárajú verejný profil kriminálnikov, je aj prípad väzňa Jiřího 

Kajínka, pravdepodobne najznámejšieho zločinca v Českej republike. Ten bol za 

dvojnásobnú nájomnú vraždu a jeden pokus o vraždu odsúdený k doživotnému trestu. 

Obrázok 20: Neznámy autor, portréty dua Bonnie & Clyde
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Kajínek bol problémový prípad. Počas svojho vyšetrovania a väzby sa niekoľkokrát pokúsil 

o útek, čo sa mu raz aj podarilo. To bolo pre médiá veľmi príťažlivé a tak od začiatku 

vyšetrovania mapovali každý jeho krok. Tým, aké fotografie s akými nadpismi 

uverejňovali, pomohli k vytvoreniu Kajínkovho obrazu u verejnosti (ktorý sa rôznil) a tým 

pádom aj formovaniu troch skupín u verejnosti: prvej, ktorá verila v jeho vinu a 

dožadovala spravodlivé odsúdenie, druhej, ktorá verila v jeho nevinu a žiadala jeho 

oslobodenie a tretej, ktorej imponovala Kajínkova zločinecká povaha a stal sa pre ňu 

idolom. Predovšetkým Kajínkov posledný útek z najstráženejšej českej väznice v Mírove 

vyvolal v médiách celý rad špekulácií a fám. Začala vznikať akási legenda o českom 

„Robinovi Hoodovi“. V médiách sa začala zdôrazňovať predovšetkým jeho vysoká 

inteligencia a naopak sa spochybňovala jeho kriminálna činnosť. Samotné masové 

rozhorčenie nad nespravodlivosťou, respektíve pocit istej súnáležitosti, by ale neboli 

nastolené, keby české médiá nevytvorili z Kajínka ľudového hrdinu, mučeníka a 

novodobého „Frajera Luka“. Kajínek sa stal dokonca sex symbolom, keď ho polícia pri 

poslednom úteku zatkla nahého. V tom čase dostával do väzenia veľké množstvo 

milostných listov s návrhmi na sobáš od ctiteliek. K utvrdzovaniu legendy a skôr k 

podivuhodnému zahladzovaniu stôp, ako k hľadaniu pravdy, prispieva aj český film s 

názvom Kajínek, o ktorom Kamil Fila v recenzií pre magazín Aktuálně napísal: „Film sa 

drží svojho hesla „podľa motívov skutočného prípadu“ – ale práve toto pritom všetkými 

možnými spôsobmi porušuje, aby bol jednak právne nepostihnuteľný a jednak ešte o niečo 

atraktívnejší.“34 Príklad mediálnej správy, ktorá pomáha vykresľovať Kajínka ako obeť 

nespravodlivého odsúdenia je aj tá z portálu deník.cz, ktorá nesie titulok: „Sklamaný väzeň 

Kajínek má dve posledné šance. Zmiernia mu trest ?“35 a je doplnená fotografiou Kajínka 

34 FILA, K.: Recenze: Z vězení populismu a bulváru Kajínek neuteče. 2010. Aktuálně [online]. [cit. 2016-28-4].           
Dostupné na : http://magazin.aktualne.cz/kultura/film/recenze-z-vezeni-populismu-a-bulvaru-kajinek-
neutece/r~i:article:674307/

35 DUBSKÝ, K.: Zklamaný vězeň Kajínek má dvě poslední šance. Zmírní mu trest? 2014. Deník [online]. [cit. 2016-4-28].
Dostupné na: http://www.denik.cz/z_domova/zklamany-vezen-kajinek-ma-dve-posledni-sance-20140803-tucl.html
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držiaceho sa oboma rukami mreží svojej väzenskej cely hľadiac do objektívu očami 

smutného psíka z útulku. Tými očami akoby divákov prosil, aby ho pustili z jeho „klietky“ 

von. Gesto rúk zvierajúcich mreže prehlbuje pocit bezmocnosti a úbohosti, ktorý z 

fotografie sála. Autor tejto fotografie má jasný názor na Kajínkovu vinu/nevinu, ktorý 

takto bezprostredne ilustruje divákom. Fotografia nútene vzbudzuje u diváka emócie 

ľútosti a spolupatričnosti.

U istej časti verejnosti stále pretrváva názor, že Kajínek je nevinný a počas jeho trestu bolo 

podaných niekoľko návrhov na opätovné prešetrenie prípadu. Všetky však boli zamietnuté.

5.2 Démonizovanie kriminálnikov tmavej pleti

Pravdivosť fotografie je mýtus, pretože fotografie nie sú objektívne. Sú neustále vystavené 

ľudskej subjektivite. Selektívne vyvárajú a manipulujú nič menej než kresba alebo maľba a 

môžu byť použité na reprezentáciu rôznymi spôsobmi. Mýtus o tom, že fotografie 

zobrazujú objektívnu pravdu pretrváva do istej miery v spoločnosti dodnes. Digitálne 

Obrázok 21: Miroslav Rendl, Portrét väzňa Kajínka pre portál deník.cz, 2014
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editačné softvéry však umožňujú upravovať fotografie v oboch smeroch – pozitívnom aj 

negatívnom. Za účelom zvýšenia predajnosti sa niektoré magazíny neboja fotografie 

manipulovať. Príkladom toho je aj kontroverzná kauza O. J. Simpsona, bývalej futbalovej 

hviezdy súdenej za vraždu svojej exmanželky a jej priateľa z roku 1994. Simpsonova tvár sa 

dovtedy objavovala v médiách len na športových stránkach, v reklamách alebo bulvárnych 

plátkoch. Keď sa však do médií dostal jeho policajný portrét, stal sa z neho iný typ verejne 

známej figúry. Tento portrét bol uverejnený na titulných stranách dvoch magazínov: 

Newsweek a Time. Konvencie policajného identifikačného portrétu sú všeobecne známe: 

čelné chladné zobrazenie tváre s vážnym výrazom a ostrým svetlom. Tieto nastavenia 

kompozície, svetla a výrezu už samé o sebe naznačujú divákovi deviáciu a vinu 

portrétovaného; bez ohľadu na to, kto je na fotografii, formát policajného portrétu má moc

naznačovať jeho vinu. V tomto ohľade sa portrét O. J. Simpsona nevymykal ostatným. 

Neswsweek použil pre svoju titulnú stranu originálnu zdrojovú fotografiu a zachoval tak jej

autenticitu, no Time ju ešte pred publikovaním dal svojmu ilustrátorovi Mattovi 

Mahurinovi, aby ju „umelecky reprezentoval“. Mahurin zdôraznil tiene na Simpsonovej 

tvári, zmenšil veľkosť väzenského identifikačného čísla a stmavil okraje fotografie, čím 

vytvoril určitú „tmavú auru“ okolo Simpsonovej hlavy.
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 Markantnosť výsledku sa umocňuje faktom, že ľudia mali k dispozícií obe verzie fotografie

(originálnu aj upravenú), ktoré mohli vzájomne porovnať. James Gaines, vtedajší editor 

magazínu sa k výslednej titulnej strane vyjadril takto: „Tvrdosť policajného portrétu –  

nemilosrdné jasné svetlo na zarastenej tvári Simpsona, ten chladný špecifický obraz bol 

jemne vyhladený a upravený, aby výsledok pôsobil ako ikona tragédie. Výraz jeho tváre už 

viac nebol len prázdny, teraz bol bezodný.“36 Novinári však argumentovali, že keďže išlo o 

spravodajskú fotografiu, nemala byť vôbec upravovaná a médiá mali chrániť pravdu a 

reprezentovať ju čo najpresnejšie. Táto titulná strana okamžite vyvolala vlnu kritiky zo 

strany verejnosti a médií, ktoré tvrdili, že manipulovaním fotografie Time Simpsona 

démonizuje, čo bolo niektorými považované za rasový útok. Kritici tvrdili, že Time 

nasledoval historické konvencie používania tmavšej pleti na navodenie výrazu zloducha a 

pripísal tak Simpsonovi vinu. Vo filmoch prvej polovice 20. storočia sa herci tmavej pleti 

36 „The harshness of the mug shot -- the merciless bright light, the stubble on Simpson's face, the cold specificity of the 
picture -- had been subtly smoothed and shaped into an icon of tragedy. The expression on his face was not merely blank 
now; it was bottomless.“                                                                                                                                                                
GAINES, J.: To our readers, Time, [online]. [cit. 2016-4-22].                                                                                                      
Dostupné na: http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,164705,00.html

Obrázok 22: Neznámy autor, Titulné strany magazínov Newsweek a Times s policajným portrétom O. J. 
Simpsona. Vľavo je použitá originálna fotografia, vpravo upravená, 2014
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objavovali väčšinou v úlohách kriminálnikov a zlých charakterov. Tieto konvencie 

vychádzajú z doznievajúcej ideológie rasovo orientovaných amatérskych vedných disciplín 

z 19. storočia, akou bola aj Galtonova eugenika, ktoré verili, že niektoré telesné atribúty, 

zahrňujúce aj tmavú pleť, naznačovali predispozíciu k deviantnému správaniu. Hoci tento 

pohľad bol v 20. storočí spochybnený, tmavšie tóny pleti boli stále používané ako literárne, 

divadelné a filmové symboly zla.37 So znalosťou tohto kontextu, nemôže byť teda stmavenie

Simpsonovho portrétu považované za čisto esteticky motivovaný zásah, ale skôr za 

ideologický. Tým že Time portrét O. J. Simpsona tmavej pleti ešte viac digitálne stmavil, 

dosiahol, že pôsobil dramatickejšie a zlovestnejšie. Touto úpravou sa zmenil význam 

fotografie. Urobili z neho vinného, pričom v čase zverejnenia fotografie nebol Simpson 

ešte ani riadne súdený. Nakoniec bol uznaný nevinným. Time však ešte predtým pomáhal 

k utvoreniu jeho verejného obrazu ako chladnokrvného vraha. 

5.3 Policajný archív ako zdroj zábavy

Internet a sociálne siete sú silným komunikačným a informačným nástrojom, ktorý vo svoj

prospech využíva aj polícia, napríklad pri hľadaní podozrivých. Vtedy zverejňuje 

identifikačné fotografie, ktoré má v databáze. Ich rozširovaním medzi verejnosťou však 

tieto portréty môžu preskakovať svoj pôvodný kontext a šíriť sa internetom za iným 

cieľom, než je dolapenie zločinca.

V USA existujú legálne verejne dostupné databázy portrétov zo záchytných policajných 

staníc. Vďaka veľmi ľahkej dostupnosti týchto fotografii prostredníctvom internetu vzniklo

niekoľko webových stránok, ktoré ich využívajú ako predmet zábavy. Tieto platformy 

zverejňujú snímky so zámerom vyvolať u verejnosti senzáciu. Uťahujú si zo zadržaných, 

zosmiešňujú ich a kategorizujú. Ide o voyerizmus spojený s nekonečnou ľudskou záľubou 

37 STRUKEN, M., CARTWRIGHT, L.: Practices of Looking: An Introduction to Visual Culture. 2000. ISBN: 978-
0198742715 [online]. [cit. 2016-04-20].                                                                                                                             
Dostupné na: http://www.arts.rpi.edu/~ruiz/IDIspring06/readingsSP06/Practices%20of%20Looking.pdf 

http://www.arts.rpi.edu/~ruiz/IDIspring06/readingsSP06/Practices%20of%20Looking.pdf
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súdiť iných. Moderná spoločnosť je senzáciechtivá. A často je to práve zločin, ktorý je pre 

ňu tak lákavý.

Napríklad stránka www.stlmugshots.com ponúka hru, pri ktorej sa človek snaží správne 

priradiť druh trestného činu, druh zbrane, prezývku či povolanie k tvári trestanca a zbiera 

body za každý správny tip.  Mnohým z týchto ľudí však nebol trestný čin ani len dokázaný. 

Boli len zatknutí na základe nejakého podozrenia a zavedení do databázy. Už však pod ich 

tvárami svieti popis zločinu alebo prehrešku  na obrazovkách zábavychtivej verejnosti. Na 

stránke www.mcso.org  zas môžu návštevníci hlasovať za „Mug shot of the day“ (Zločinecký

portrét dňa). Pri prezeraní fotografií si môžu nastaviť filter vyhľadávania, len na druh 

zločinu, ktorý je pre nich najzaujímavejší (krádež, únos, vražda a pod.). Na stránke 

www.thesmokinggun.com sa nachádza databáza viac ako 300 fotografii zatknutých, ktoré sú

rozdelené do 24 kategórii zahrňujúcich sekcie ako „zbití, striptérky, ľudia s tričkom 

Obama“ a podobne. Platformy tiež dovoľujú verejnosti diskutovať o jednotlivých 

príspevkoch, zdieľať ich, čím sa zosmiešňovanie ešte umocňuje. Portrétovaní už nepôsobia 

obávane a nebezpečne, ako by sme predpokladali. Stávajú sa z nich komicky 

kategorizované bábky. Zmena kontextu v ktorom sa tieto fotografie šíria je radikálna.

Prípad Jeremyho Meeksa, známeho ako najpríťažlivejšieho zločinca na svete, je príkladom 

toho, kam až môže toto popularizovanie a medializovanie

identifikačných portrétov zájsť. Jeremy Meeks bol

zatknutý a odsúdený na 2 roky väzenia za ozbrojenú

lúpež. Po publikovaní jeho fotografie Stocktonskou

políciou sa táto okamžite stala „virálnou“. Ľudia z celého

sveta ju šírili po sociálnych sieťach a internetových

portáloch s rôznymi popismi ako „sexy, model, úchvatný“,

pričom sa však úplne stratili slová ako: „nebezpečný,

kriminálnik, hľadaný políciou“. Jeho rozširovaním na

Obrázok 23: Neznámy autor, 
medializovaný policajný portrét 
Jeremyho Meeksa, 2014, Stocktonská 
policajná stanica, Kalifornia
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internete sa tento portrét úplne oslobodil od pôvodného zámeru jeho vzniku. Z fotografie 

sa stala atrakcia a zo zločinca idol. Táto senzácia vyústila až do lukratívnej ponuky na 

prácu modela, ktorú Meeks dostal, aj napriek tomu, že bol v tom čase vo väzení. 

Žijeme vo svete rýchlo sa rozširujúcich sociálnych sietí a s nimi spojeným neustálym 

dozorom ostatných. Zdá sa, že pomocou profilových fotografii sa neustále snažíme 

prezentovať sa v čo najlepšom svetle (aj keď sa to často vymyká realite), len aby sme u 

svojich virtuálnych priateľov vyvolali čo najlepšiu mienku o nás samých. Internetový blog 

nazvaný In Duplo38 (vo dvojici) dáva do kontrastu portréty ľudí  zo záchytnej policajnej 

stanice s ich profilovými fotografiami na facebooku.  Prvá vec, ktorú si pri pohľade na tieto 

dvojice portrétov všimneme je, ako priam komicky zle vyzerajú niektorí ľudia na fotkách 

zo záchytnej stanice v porovnaní s tým, ako dobre vyzerajú na svojich profilových 

fotografiách. Je to pochopiteľné, keďže každý chce pôsobiť na svoje okolie čo najlepšie. Či 

už ide o zovňajšok alebo charakterové vlastnosti. Ale vzniknutý kontrast je tak do očí 

bijúci, že sa nedá ignorovať: akné verzus čistá pleť, sexy výraz verzus slzy, dokonalá tvár 

verzus rozmazaný mejkap. Niekedy je kontrast nečakaný. Mládež má drsné pózy na svojich

vlastných profilových fotografiách a na policajných sú krotkí ako baránky. Zdá sa, akoby 

toto porovnávanie odhaľovalo skrytý charakter, ktorý sa ukáže až v krízovej situácii, akou 

je zadržanie na policajnej stanici.  Najzvláštnejšie a najpôsobivejšie sú tie porovnávania, 

keď dotyčného profilová fotografia obsahuje ešte niekoho iného. Dieťa, partnera či 

rodinného príslušníka. Divák dostáva podrobnejšiu informáciu o jeho okolí a súkromí. 

Preto je kontrast ešte markantnejší. Vedľa seba sa tak ocitnú portréty radostného, dobre 

oblečeného otca s dieťaťom a jeho alter ega: trosky s neprítomným pohľadom, červenými 

očami a navretými žilami na krku.

38 STELHAUER, J.: In Duplo: The Mesmerizing Duality of Mugshots vs. Facebook Profile Pics, Hyperallergic[online]. [cit. 
2015-11-16].                                                                                                                                                                                       
Dostupné na: http://hyperallergic.com/72084/the-mesmerizing-duality-of-mugshots-vs-facebook-profile-pics/
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Prezeranie si týchto fotografii nás núti klásť si otázky: „Je to dieťa jeho ? Aký zločin 

spáchal? Pôjde do väzenia?“. Blog „In duplo“ poukazuje na to, že nikto nie je dokonalý (ani

naši uhladení priatelia na facebooku), každý môže niekedy spraviť chybu a ísť do väzenia.

5.4 Etika publikovania zločineckých portrétov

Adam Greenstein vo svojej eseji Ethics of Mug Shot Publishing39 vyjadril obavu z toho, že 

senzáciechtivosť môže nepriamo ovplyvniť vývoj súdnictva. Príkladný je fenomén 

zverejňovania portrétov zadržaných policajnými oddeleniami, ktorý mení systém slúžiaci 

spravodlivosti na formu zábavy. Túto si spoločnosť začína dožadovať, čo robí pôvodný 

zámer uverejňovania týchto snímok neúčelným, druhoradým. Pôvodne boli policajné 

fotografie zverejňované pre zvýšenie transparentnosti a umožnenie prístupu k nim určitým

členom verejnosti, akými sú právnici a vyšetrovatelia. Avšak, prílev veľkého množstva 

policajných fotografii do rúk širokej verejnosti dal týmto portrétom úplne nový účel – 

zabávať. K problematickému konfliktu záujmov dochádza, keď policajné oddelenia začnú 

poskytovať fotografie nielen za ich pôvodným účelom zachovania práva a poriadku, ale aj 

za účelom zábavy. Greenstein si myslí, že pretože policajti majú tak dôležitú a často 

kontroverznú prácu, je nevyhnutné prijať určité opatrenia, aby sa ich snaha neznižovala. 

39 Všetky informácie v tejto kapitole sú čerpané z: GREENSTEIN, A.: Ethics of Mug Shot Publishing. 2013. [online]. [cit. 
2016-4-1].                                                                                                                                                                                       
Dostupné na: http://diginole.lib.fsu.edu/islandora/object/fsu%3A209901

Obrázok 24: Neznámy autor, portréty z internetového blogu In duplo, vľavo je 
policajná a vpravo profilová fotografia, nedatované



UTB v Zlíne, Fakulta multimediálnych komunikácií                                                                     58

Podľa Greensteina je možné, že by policajt mohol byť viac naklonený k hrubému správaniu

sa k podozrivému, ak by si bol myslel, že to bude viesť k smiešnejšej a populárnejšej 

fotografii na internete. Greenstein pokladá za dôležité, aby sa preskúmalo, ako vnímanie 

môže zmeniť správanie. Ak verejnosť bude požadovať fotografie zmlátených podozrivých, 

potom si môže verejnosť myslieť, že to je spôsob, akým sa má polícia správať. Šírením tejto 

mienky, polícia môže viac inklinovať k splneniu tejto úlohy. Ak sa spoločnosť začne 

dožadovať vtipnejších fotografií zadržaných, potom policajné oddelenia môžu mať väčšiu 

motiváciu, aby jej ich poskytli, ako výsledok ich zmenenej predstavy, že je to v skutočnosti 

ich práca. 

V súčasnosti neexistuje systém, ktorý by automaticky zmazal z databázy fotografie 

podozrivých, ktorým bola dokázaná nevina. Mnoho internetových stránok, ktoré 

publikujú policajné portréty ponúka možnosť zmazania fotografií, avšak za nemalé 

poplatky. Mnohé stránky si účtujú za túto operáciu až 400 amerických dolárov. Väčšinou je

na to už aj tak príliš neskoro, keďže sa fotografie často rozširujú z jednej stránky na druhú, 

pričom každá požaduje za zmazanie poplatok. Vymazať teda fotografiu z úplne všetkých 

stránok na internete by mohlo dotyčného stáť niekoľko tisíc dolárov. Ak je ešte k tomu 

fotografia smiešna, alebo nelichotivá, má potenciál stať sa „virálnou“. Vtedy je zmazať ju 

prakticky nemožné.
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ZÁVER

Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce bolo preskúmať rôzne aspekty zobrazovania 

kriminálnika vo fotografii a nájsť ich vzájomné prepojenia a rozdiely. 

V úvodnej kapitole boli čitateľovi predstavené historické súvislosti vzniku kriminalistiky, 

prvé pokusy o identifikáciu páchateľa a zaznamenanie jeho podoby bez pomoci fotografie. 

Druhá kapitola sa zaoberala rannými policajnými fotografiami; ich postupným vývojom od

estetických osobných portrétov k vedeckým katalogizovaným záznamom vonkajšej podoby

človeka. S týmto vývojom je spojených niekoľko technických vynálezov a postupov, ktoré 

boli v tejto kapitole vysvetlené, a neskôr v práci spájané s dielami vybraných autorov, ktorí 

ich princípy využívajú vo svojej tvorbe. Taktiež boli čitateľovi predstavené niektoré 

vtedajšie vedecké a pseudovedecké disciplíny ako biometria a eugenika, ktoré ovplyvnili 

vývoj policajného portrétovania zločincov. Policajný portrét bol porovnávaný s 

etnologickým v súvislosti ich spoločnej snahy kategorizovať a presne zaznamenať subjekt.

Tretia kapitola bola venovaná vybraným autorom, ktorí sú vo svojej tvorbe inšpirovaní 

niektorými zo spomínaných technických postupov policajnej identifikačnej fotografie 

(Thomas Ruff, AES+F, Louise Noguchi), alebo priamo využívajú portréty z policajného 

archívu na vypovedanie novej myšlienky (Nikola Tláskalová). Sú tu načrtnuté podobnosti 

a rozdiely medzi policajnou fotografiou, z ktorej umelci vychádzali a ich vzniknutými 

autorskými dielami. Hľadajú sa prvky, ktoré tieto dve tendencie spájajú, a ktoré ich naopak

rozdeľujú. Taktiež bol v tejto kapitole predstavený autor (Taryn Simon), ktorý má k 

portrétovaniu väzňov úplne iný prístup. Veľký význam prikladá okolitému prostrediu, v 

ktorom sa subjekt nachádza, čo jeho dielo značne odlišuje od ostatných spomínaných 

umelcov.

Vo štvrtej kapitole bola predstavená tvorba autorky Alyse Emdur, ktorá nám svojou 

zbierkou osobných portrétov kriminálnikov z väznice predstavuje úplne iný pohľad na 
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zločinca, než na aký sme zvyknutí. V jej diele je taktiež veľmi dôležité prostredie a krajina, 

ktoré však majú úplne iný význam ako pri Simonových fotografiách.

Piata kapitola sa zaoberala publikovaním portrétov zločincov v médiách, ktoré hrajú 

významnú úlohu pri formovaní verejnej mienky o daných ľuďoch. Boli tu predstavené 

niektoré spôsoby, akými média vytvárajú buď negatívny, alebo pozitívny verejný profil 

kriminálnika a skúmalo sa, aké fotografie na to používajú. Tieto praktiky boli 

demonštrované na konkrétnych prípadoch z Čiech a zo zahraničia. Kapitola sa tiež 

zaoberala súčasným fenoménom zverejňovania policajných archívov na internete a v 

médiách a s tým spojeným zneužívaním identifikačných portrétov zločincov na zábavné 

účely. 

Táto práca má čitateľovi ponúknuť prehľad rôznych tém a fotografických odvetví, do 

ktorých zasahuje námet – portrét zločinca a taktiež zamyslenie na tým, v akých rôznych 

kontextoch sa tento námet v súčasnosti ocitá.
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