
 

Fotografie ve veřejném prostoru 

 

Aneta Vašatová 

 

  
Bakalářská práce 
2014  

  
 

  





  





  



 



 



ABSTRAKT 

V této práci si kladu za cíl prozkoumání fotografie vystavované ve veřejném prostoru jako 

uměleckého prostředku. Práce je rozdělená na tři části. V první definuji pojmy veřejný 

prostor, site-specific art, site-conditioned a participační dílo. V jádru práce se věnuji site- 

specific ve fotografii, různým přístupům a formám s důrazem na tvorbu umělce pod pseu-

donymem JR artist. Porovnávám vystavování v různých prostorech a transformaci význa-

mu, dávám důraz na sociální hledisko a další přesahy. Třetí část zahrnuje jiné formy užití 

veřejného prostoru a participativní projekty.   

Klíčová slova: site-specific ve fotografii, public art, veřejný prostor, instalace, participativ-

ní dílo, street art, site-conditioned, JR artist

 

ABSTRACT 

The aim of this thesis is to explore photographs exhibited in a public space as an artistic 

expression. The work is divided into three parts. The first part defines the notions of public 

space, site-specific art, site-conditioned art and participatory work. The heart of the work is 

devoted to site-specific in photography, different approaches and forms with emphasis put 

on the work of an artist known under pseudonym JR. I compare exposure in different areas 

and different transformations of meanings. I emphasize social aspect and meaning overla-

ping. The third part describes other forms of phtography in public space and participatory 

projects.  

Keywords: site-specific in photography, public art, public space, installation, participatory 

work, street art, site-conditioned, JR artist 
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1 ÚVOD 

V bakalářské diplomové práci s názvem Fotografie ve veřejném prostoru si kladu za cíl 

popsat a porovnat různé umělecké, sociální a kulturní aspekty uměleckých projektů v exte-

riéru. Nebudu se zaměřovat na kategorizaci autorů, ale na příkladech uvedu rozdíly 

v pojetí. Fotografie ve veřejném prostoru je vnímaná převážně jako reklamní prostředek 

v podobě billboardů a reklamních ploch. V rámci mého výzkumu budu zkoumat pouze 

umělecké projekty, které nenesou žádné reklamní sdělení, i když jsou v mnoha případech 

angažované nějakým sociálním nebo kulturním problémem. Jsou tvořené z iniciativy auto-

ra. Veřejný prostor zahrnuje města, parky, ale i internet, který v této práci neuvádím. Za-

měřím se na formy instalace, vliv volby prezentace na celkové vyznění. Zaměřím se na 

alternativní výstavní prostory a jejich dopad na vnímání divákem, sociální přesah a poten-

ciál v přiblížení umění širokému publiku.   

V první části práce budu definovat důležité pojmy pro další zkoumání jako je public art, 

site-specific, site-conditioned a participativní dílo. Porovnám definice a vymezím je 

v kontextu fotografie.    

V jádru práce Site-specific ve fotografii se budu věnovat projektům, které byly přímo tvo-

řené pro určité prostředí. Rozdělím je podle motivu, porovnávám jejich specifika a formu 

vystavení. V závěru této části budu zkoumat transformaci těchto site-specific projektů do 

galerijních prostorů, porovnávám různé způsoby a vyznění. 

V kapitole Jiné formy uvedu různé způsoby transformace fotografií, které nebyly tvořeny 

za účelem instalace v prostoru. Na vybraných příkladech porovnám rozličné přístupy 

k prostoru a reinterpretaci. V závěrečné kapitole Participativní fotografické projekty budu 

zkoumat  projekty zahrnující účast diváka jako důležitou součást díla.   
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I.  VYMEZENÍ HLAVNÍCH POJMŮ 
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2 PUBLIC ART 

Veřejný prostor jsou místa, kde se můžeme pohybovat bez ohledu na vlastnictví prostoru,  

jako jsou náměstí, tržiště, místní komunikace, silnice, parky a veřejná zeleň. Je regulovaný 

státem pomocí vyhlášek, územních plánů a předpisů, mění se v rámci politiky města. Také 

se utváří a proměňuje aktivitou uživatelů, zabydlováním, přivlastňováním v pozitivním či 

negativním smyslu. Ve 20. století se zcela pozměnil koncept vnímání prostoru vlivem 

vzniku milionových měst a metropolí, kde je jeho transformace velice výrazná. V rozlič-

ných oborech jako je umění, geografie, sociologie a urbanismus se začínají utvářet nové 

přístupy k prostoru. Každý obyvatel je determinovaný svým okolím na základě svého po-

hybu po prostoru, vnímáním pravidel, symbolů či obrazů. Svým jednáním se do něj reflek-

tuje.     

Teoretik Milton Santos pojímá veřejný prostor jako spojení věcí a vztahů. Definuje tři způ-

soby, jakými ho lze konceptualizovat. Nahlížíme-li na prostor z pozice geografa, má jedi-

nou formu věci jasně zaznamenatelnou a vypočitatelnou. Za druhé je prostor relativní, kte-

rý zvažuje vztahy mezi objekty a vytváření vazeb mezi nimi. Za třetí je tu prostor sou-

vztažný, kde je prostor vnímán jako obsah. Jde o jiný typ vazeb, jež existují mezi objekty. 

[10] 

V širokém pojetí zahrnuje public art umělecká díla umístěná ve veřejném prostoru, jako 

jsou sochy, pomníky, obrazy v kostelích nebo instalace, tedy veškeré konání mimo prostor 

galerií či muzeí.    

Kanadská teoretička Patricie C. Phillips definuje pojem „veřejný“ nejen jako specifikum, 

že se dílo nachází v civilním prostoru nebo něco, co každý může vidět, ale i jako umělec-

kou manifestaci aktivit a strategií, které vybízejí diváky k analýze. [6]  

Public artová tendence moderního umění vzniká kolem 60. let 20. století přibližováním 

umění široké veřejnosti. Zahrnuje iniciativy různých uměleckých žánrů a komunit 

s rozdílnými přístupy jak technickými, tak i sociálními nebo politickými. Nezahrnuje žád-

né médium, materiály nebo proces. Může vyžadovat roky plánování, konzultací a schvalo-

vání institucemi nebo to může nastat spontánně. Může to být chvilkové nebo trvalé. Někte-

ré aktivity, které vyšly z graffiti, jsou dnes zařazovány pod označení street art.  
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Public art prošel mnoha vývojovými změnami a dnes zahrnuje širokou škálu uměleckých 

postojů a výrazových prostředků, do kterého bývá zahrnovaný sociální a politický aktivis-

mus.  

  V dnešním pojetí může zahrnovat širokou škálu aktivit. S rozšířením pojmu u veřejnosti 

vznáší pochybnosti, kde je hranice umění.  

Podle Patrice C Phillips public art není společný jmenovatel, kterému absolutně každý bu-

de rozumět a schvalovat.  Pomáhá při identifikaci jednotlivců a skupin, v tom v čem jsou 

odlišní v tom, co je odděluje od obecného účelu. [6] 

 

2.1 Site-specific art 

Site-specific art je umělecké dílo vytvořené pro určité místo. Většinou umělec zvažuje mís-

to již při plánování a vytváření skic. Aktuální termín byl poprvé spojován s kalifornským 

umělcem Robertem Irwinem. 

Ve svém úsilí o nalezení formy umění není omezen velikostí plátna, Irwin se v roce 1970 

vzdal svého ateliéru a začal realizovat projekty, které nazývá "site- conditioned" v překladu 

místu podmíněné. Jsou determinované prostředím, ale nejsou na něm primárně závislé. Na 

rozdíl od "site-dominated,"(dominující prostředí) "site-adapted," (adaptovaný na prostředí) 

a "site-specific" (specifický a unikátní v jednom daném prostředí). Odkazují na konkrétní 

místo, ale zůstávají soběstačná umělecká díla. Vlastní kvalita těchto děl tkví ve schopnosti 

překročit hranice mezi uměním a architekturou, krajinou, urbanismem a užitečností. 

 

 

 

obr. 1 Robert Irwin, 2 fialové V formy 

instalace v San Diegu, [29] 
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Vlastního pojmu site-specific bylo poprvé použito v polovině roku 1970 u mladých socha-

řů jako je Patricia Johanson, Dennis Oppenheim, a Athena Tacha u projektů ve veřejném 

prostoru velkých měst (Peter Frank, "Sculpture Site", Art News, říjen 1975). Site-specific 

art životního prostředí byl poprvé popsán jako hnutí kritičkou Catherine Howett ("Nové 

směry v environmentální umění," Landscape Architecture leden 1977). [15] 

Site-specific art je tedy umění vytvářené pro zvláštní prostor nebo umění pracující s urči-

tým místem. Často jde o volnou krajinu, veřejný městský prostor či nevyužívané architekto-

nické objekty. Díla, která vznikla v těchto určitých prostorách, se nedají bez dalších zásahů 

a úprav přenést na jiné místo a právě v tom spočívá jejich jedinečnost a neopakovatelnost. 

Jejich neoddělitelnou součástí je prostorový rámec, který jim poskytuje kontext – architek-

tonický, často i historický, kulturní, ale i sociální, psychologický, často i politický. 
1
 

V letech 1968–1969 začalo mnoho umělců tvořit díla přímo v krajině. Často byla díla tvo-

řená i na nedostupných místech. Land art umělci jako Richard Long, Jamese Turrel či An-

dy Goldsworthy vytvářejí práce z přírodních materiálů v krajině určené k postupnému zá-

niku. Uchována jsou jen ve fotodokumentaci a v knihách. Robert Smithson, autor projektu 

„Spirálové molo“ ve Velkém solném jezeře, definoval rozdíl mezi prostorem (site), pro 

který bylo dílo původně vytvořeno, a jeho dokumentací a vystavením v galerijním „nepro-

storu“ (nonsite).  Nonsite je podle něj kategorie prostoru, jiného prostoru. Může to být pro-

stor bez identity, který se vyvíjí samostatně bez předem připraveného vzorce. [2] 

Do site-specific můžeme zařadit události a projekty na určitém místě, které vzešly ze se-

tkání konkrétních lidí za cílem místo oživit či zviditelnit. Mohou obsahovat rozličné for-

my: fotografie, sochařství, instalace, performance, nahrávky apod. Využívají specifika da-

ného místa, pracují s jeho historií, kontextem nebo prostředím. 

2.2 Site-conditioned art 

V této práci budu dále rozlišovat fotografie podle díla Roberta Irwina (viz. kapitola site-

specific art) zamýšlené s myšlenkou pro daný prostor (site-specific) a fotografie tvořené 

                                                 

 

1 SCHMELZOVÁ, Radka. Site specific art í: Lekce z landartu, performance a konceptuálního uměn. In: 

[online]. [cit. 2014-03-09]. Dostupné z: 

http://www.culturenet.cz/index.php?cmd=page&id=49&news_id=3480 
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s jiným úmyslem podmíněné instalací do určitého prostoru (site-conditioned).  Zahrnují tak 

reinterpretace či citace jiných děl, které dostávají novou formu prostorem instalace.  

2.3 Participativní dílo 

Partipativní dílo je umělecký přístup, kde se publikum účastní tvůrčího procesu. Stává se 

tedy spoluautorem, pozorovatelem a editorem. Projekty jsou běžně vedené jedním auto-

rem, sdružením nebo skupinou. Jejich role je však spíše v pozici moderátora a zakladatele 

než jediného originálního tvůrce díla. [21] 

Jeho prvotním záměrem bylo zpochybnit dominantní roli autora jako aktivního tvůrce a 

pozorovatele jako pasivního diváka a spotřebitele. Často se participace užívá v divadelních 

hrách, kdy se divák podílí na vývoji hry a aktivně do něj vstupuje. Folk a domorodé umění 

jsou také považovány za „participativní umění" v tom, že mnoho nebo všichni členové 

společnosti se podílejí na tvůrčím procesu.  

V různých projektech má divák odlišnou roli. Může jít o volnost a míru jeho účasti nebo 

sociální roli. Maria Lindová definuje pojem spolupráce a participace v spíše sociálním hle-

disku.  

„Spolupráce je otevřeným pojmem, který v principu zahrnuje všechny ostatní. Spolupráce 

se stává zastřešujícím termínem pro různé pracovní metody, jež vyžadují více než jednoho 

účastníka. ,,Kooperace“ naopak zdůrazňuje představu společné práce a vzájemných vý-

hod, jež z ní vyplývají. Slovo ,,kolektivní“ důrazem na solidaritu připomíná pracovní po-

stupy v socialistickém systému. ,,Kolektivní jednání“ doslova odkazuje ke společnému jed-

nání, zatímco ,,interakce“ může označovat vzájemnou interakci několika lidí, stejně jako 

například situaci, kdy jedinec stisknutím tlačítka vstupuje do interakce se strojem. 

,,Participace“ je více spjata s vytvářením kontextu, v němž se zúčastnění mohou podílet na 

něčem, co vytvořil někdo jiný, ale na co přesto mají možnost působit.“
2
 

                                                 

 

2
 LIND, Maria. ,,Obrat ke spolupráci´´, Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, roč. 1 , 2007, č. 1-2, str. 

43. 
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Susana Milevska ve své práci Participativní umění uvádí kategorizace participačních prak-

tik výzkumníka trhu s uměním Alana Browna podle činnosti v participaci, kterou divák 

vytváří.   

• Vynalézavá forma participace- zapojuje publikum v aktu umělecké tvorby, který je jedi-

nečný a výstřední. 

• Interpretační forma participace- tvůrčí akt sebevyjádření, které oživuje a přidává hodnotu 

k již existující uměleckému dílu 

• Kurátorská forma participace- tvůrčí akt výběru, organizování a sbírání umění podle 

vlastního uměleckého cítění. 

• Pozorovací forma participace- zahrnuje umělecké zážitky motivované očekáváním hod-

noty [25] 

Těchto projektů se mohou účastnit členové v rámci umělecké skupiny, zainteresovaní di-

váci v rámci představení nebo happeningu a široká veřejnost v rámci subkulturních nebo 

globálních projektů. Tato demokratizace účastníků se vyvinula především díky internetu, 

jeho dostupnosti a globálnímu rozšíření. Divák již může být mimo uměleckou a kulturní 

obec. I naprosto obyčejní lidé se mohou projektů účastnit, což jim dodává pocit výjimeč-

nosti, ozvláštnění všedního života, ale i pocit zařazení k nějakému většímu cíli.  

 „V komunikaci se otevírá prostor pro vytvoření distance, pro vystoupení z každodenní ru-

tiny a pro ozvláštnění světa, ve kterém lidé žijí.“
3
 

V projektech, které budu rozebírat v kapitole Participativní fotografické projekty ve veřej-

ném prostoru je důležitější a podstatnější celek a sociální rozměr než samotné jednotlivé 

fotografie. Budu zkoumat jejich vystavení v daném kontextu veřejného prostoru, vztah 

mezi účastníkem a místem. Nejde o originalitu jednotlivých ztvárnění, ale o participaci 

jako formu podpory nosné myšlenky. Umělecká kvalita je tedy méně podstatná a obyčejný 

účastník může být uvedený vedle práce zkušeného fotografa se stejnou hodnotou a apelem.  

                                                 

 

3
 ZÁLEŠÁK, Jan. Umění spolupráce. Op. cit., str. 233. 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 17 

 

Jak uvádí Zálešák v knize Umění spolupráce, jedná se o vytváření tzv. uměleckých komu-

nit, kde umělec hraje roli koordinátora a kurátora ne samotného autora. Jedná se tedy o 

potlačení významu jednotlivých autorů a zdůraznění kolektivu a umění spolupracovat. [4] 

„Umělecké kolektivy v nedávné minulosti, které se formovaly okolo aktivismu spojeného 

s AIDS, představovaly politické projekty; dnes se zdá být dostačující už to, nějak se dát 

dohromady. Možná, že tady nejsme daleko od jakési verze ,,flash mobů“ ve světě umění – 

kdy to, že „lidi se potkávají s lidmi“. 
4
 

 

                                                 

 

4 ZÁLEŠÁK, Jan. Umění spolupráce. Vyd. 1. Praha: Akademie výtvarných umění v Praze, 2011. Edi-
ce VVP AVU. str. 40. 
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II.  SITE-SPECIFIC VE FOTOGRAFII 
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3 PORTÉT A SOCIÁLNÍ TÉMATA  SITE-SPECIFIC 

Se site-specific se v kontextu fotografie či obrazu pracuje méně často než například s insta-

lací či sochou. V poslední době nabývá na popularitě v street artu. Například Banksy vyu-

žívá kontextu prostředí, jejich historie, významu nebo symbolu k sociálním či politickým 

přesahům. Jeho práci se budu věnovat později v komparaci s prací fotografa JR artist vyu-

žívající podobné témata a místa. 

Instalace využívající fotografii jsou se sociálním, politickým nebo ekologickým apelem. 

Fotografové, kteří se zabývají primárně tímto hlediskem, není mnoho. Většinou public 

artoví umělci pro některá svá díla užívají fotografii pro větší srozumitelnost širší veřejnosti 

nebo pro autentičnost. Často bývá fotografie součástí větší instalace pojímající více výra-

zových prostředků, kde slouží jako doplněk kontextu.  

Přístup k volbě prostoru je zásadní pro jeho celkové vyznění a jeho politický nebo sociální 

rozměr. Site-specific jsou původně zamýšlené do konceptu, počítající s vlivy a aspekty 

daného prostoru, jako je skupina obyvatelstva, která daný prostor navštěvuje, historický 

podtext nebo i destruktivní vlivy jako vítr, déšť nebo teplota. 

Pro tuto práci pokládám jako nejpříznačnější tvorbu streetartového fotografa JR artist. Jeho 

projekty jsou nejvýraznější v kontextu umělců tvořících fotografie pro veřejný prostor. 

V rámci této kapitoly se budu blíže věnovat jeho projektu 28 milimetrů (Portrét generace a 

Face2Face), srovnám ho s fotografem Beatem Streulim a graffiti umělcem Banksym, který 

řeší podobná témata, ale využívá jiné médium.  

3.1 JR artist  

JR artist (dále jen JR) je pseudonym francouzského street artového umělce, který pro svou 

tvorbu využívá fotografii jako hlavní výrazový prvek. Toto jméno dal sám sobě 

z amerického seriálu Dallas, jako sarkastickou narážku na odmítnutí kapitalismu. Užíval 

ho pro zůstání v anonymitě vzhledem k nelegalitě street artu na budovách a veřejných pro-

storách. Do té doby bylo známých jeho pár fotografií v černých brýlích a klobouku. Po 

získání ceny TED vystoupil z anonymity a nyní patří k nejvýraznějším představitelům pu-

blic art. Je velice složité ho kategorizovat, protože svým způsobem vytváří kategorii sám 

pro sebe. Pro svou tvorbu užívá především fotografii. Můžeme ho chápat jako plakátového 

umělce i jako aktivistu. On sám sebe nazývá „photograffeur“ což je syntéza francouzského 

slova „photographeur“ (fotograf) a graffiti. [3] 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 20 

 

JR začal svou kariéru jako mladý graffiti umělec zabývající se vytvářením své značky 

v různých prostorách především pařížského předměstí, kde bydlel. Zajímali ho hlavně mís-

ta ve stanicích metra nebo v střešních prostorách, kde ho velice bavil adrenalin s touto ne-

legální činností spojený. 

Poté co našel kameru v pařížském metru, začal JR dokumentovat proces vytváření graffiti 

sebe a ostatních umělců, s kterými tvořil. V 17 letech začal lepit tyto fotografie na venkov-

ní zdi. Nazval je "Sidewalk Galleries", (Galerie pro kolemjdoucí) užívající galerii pro 

všechny co procházejí.  

 

 

V roce 2005, kdy v  Clichy-sous-Bois a Montfermeil a dalších předměstích v Paříži pro-

puklo násilí a kriminalita, jež si získalo mediální pozornost, JR odešel a začal fotografovat 

portréty mládeže právě z těchto míst. Vyrůstal na klidném pařížském předměstí, ale toto 

napětí cítil. [17] 

Na rozdíl od médií co prezentovala mladé lidi v inkriminovaných částech jako rozzuřené a 

nepřizpůsobivé, jeho portréty byly ironické a svým pozitivním vyzněním spíše vyvolávaly 

soucit.  Jsou fotografované na kinofilm z velké blízkosti. Tvář se zdá být lehce deformova-

ná, protože užívá objektiv s měřítkem 28 milimetrů. Spolu s přímým pohledem do kamery 

fotografii umocňuje. 

obr. 2 Sidewalk Galleries, instalace na vlakovém 

nádraží v Paříži [30] 
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Poprvé je vystavil na stěnách Cité de Bosquets na velkoformátových černobílých plaká-

tech. Nepochybně proto, že zjistil, že je zbytečné a málo interaktivní vystavit nákladné 

výtisky pro malé skupiny diváků v galeriích. 

 

 

Vystavením v blízkosti obydlí fotografovaných objektů tak dodal na intenzitě sdělení. Pu-

blikováním v časopisu nebo knize by zanikla v množství jiných zpráv a nedotkla by se 

v takovém měřítku své cílové skupiny. Pohled mladého chlapce držící zbraň namířenou 

směrem k objektivu dostává daleko intenzivnější vyznění, je-li v nadlidské velikosti na 

budově nad divákem. Psychologicky divák odchází s větším prožitkem, čímž více zaujme i 

dokumentovaný problém.  

Jeho nejznámější projekty v rámci 28 milimetrů jsou Face2face a Women are Heroes, kte-

rým se budu věnovat podrobněji. Další částí byli fotografie Wrinkles of a City (Vrásky 

města), kdy v Los Angeles, Berlině, Havaně nebo Shangai instaloval portréty starých lidí 

na chátrající a polorozpadlé budovy. [4] 

JR zkoumá flexibilitu fotografie. V době, kdy je každý posedlý dokonalostí tisku a digitál-

ní techniky, která je podmínkou u sběratelů umění a galerií, JR pracuje s plakátem jako 

s hlavním médiem. Kvalita provedení není prvotně důležitá. Jeho technická, kompoziční a 

výrazová škála se však časem rozšiřovala a on si mohl dovolit složitější, rozsáhlejší a vizu-

álně náročnější projekty.  

Druhotně začal fotografovat a natáčet prostředí, ve kterých své fotografie umísťoval.  Díky 

jeho zdařilé komunikaci přes sociální sítě se stal fenoménem a finančně nezávislým, což 

mu umožnilo produkovat větší tisky a náročnější projekty. Popularita nejsou jeho primár-

obr. 3 Srovnání instalace v prostoru s originální fotografií od JR. [31]  
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ním účelem. Jsou spíše médiem mezi ním a co největším počtem diváků, kterým může 

interpretovat světové problémy a jeho tvůrčí pojetí. V roce 2011 získal cenu TED
5
 a grant 

100 000 dolarů na svůj projekt Inside Out, který budu podrobněji rozebírat v kapitole Par-

ticipativní fotografické projekty (viz kapitola 6).             

Ze začátku velice dobře znal své modely i své „výstavní prostory“ proto se zdá být jeho 

tvorba tak sugestivní. I v dalších jeho projektech se snaží co nejvíce poznat prostředí, které 

fotografuje.   

V roce 2005 se potkal s umělcem Marcem Berrebim. Při cestě na Střední východ se zabý-

val otázkou, proč Palestinci a Izraelci nemohou najít způsob jak dohromady vycházet. Ve 

videu, které k projektu natáčel, komentoval svůj postoj a vznik projektu:   

„Když jsme cestovali Izraelí a Palestinou moc jsme s lidmi nemluvili. Se zaujetím jsme 

sledovali toto svaté místo křesťanství, židovství a islámu. Na tomto malém místě jsme viděli 

hory, pouště, moře, jezera, lásku a nenávist, naději i zoufalství vedle sebe. Po týdnu jsme 

došli k závěru. Lidé vypadají podobně, mluví téměř stejným jazykem jako dvojčata vycho-

vané v rozdílných rodinách a i přesto spolu donekonečna bojují. Je to očividné, ale oni to 

nevidí přes betonovou zeď, která je rozděluje. Musí se sami sobě podívat z očí do očí (face 

to face). Na obou dvou stranách jsme fotografovali portréty lidí se stejným zaměstnáním- 

herce, učitele, kadeřníky. Přišli jsme do obchodu a vysvětlili popravdě ideu a úmysl celého 

projektu, že budou rozvěšení všude po městě, na zdích, v Izraeli, v Palestině. Nejšílenější 

na tom bylo, že souhlasili.“
6
 

Projekt zahrnuje černobílé portréty fotografované z bezprostřední blízkosti na širokoúhlý 

objektiv, čímž tváře deformuje. Na první pohled pak není jasné, kdo patří na jakou stranu. 

Všechny portrétované tak demokratizuje.  

 

 

 

                                                 

 

5TED- (Technology, Entertainment, Design) je každoroční konference s heslem „myšlenky, které stojí za 

rozšíření“ Skládá se z přednášek, nazývaných TED Talks, na které jsou pozváni zajímaví hosté z různoro-

dých oblastí vědy, techniky, umění, designu, politiky, vzdělání, kultury, byznysu, globálních otázek, techno-

logie a rozvoje a zábavy. 
6 JR artist: projects. Face2Face projects [online]. [cit. 2014-03-09]. Dostupné z: http://www.jr-art.net/projects 
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obr. 4   Tři představitelé církví v rámci projektu Face2Face [32] 

 

Na fotografii jsou zobrazeni tři představitele islámské, křesťanské a židovské církve, které 

jsou v této oblasti stále v konfliktu. Stejným přístupem k fotografovanému i vystavením 

vedle sebe na obou stranách tak demonstruje stejnost v různosti.  Svým ironickým pojetím 

myšlenku zlehčuje, ale přesto ji neshazuje. Vyznění působí velice pozitivně a nekriticky. 

Fotografie pak umísťoval na obou stranách, ve městech, parcích a především na West Bank 

Wall, která odděluje Palestinu a Izrael. Tzv. „Palestinská zeď“ se stala politickým symbo-

lem a je jedna z nejznámějších na světě. Někteří Izraelci tvrdí, že zeď poskytuje ochranu 

proti možnému terorismu z Palestiny, ale spíše slouží jako oddělení mezi dvěma kulturami 

a náboženstvími. Izrael začal konstrukci po sporu v roce 2002. Devadesát procent ze 430 

kilometrů dlouhé stěny tvoří oplocení a příkopy, pouze na pouhých 10 procentech je použit 

beton. Právě na této ploše vystavil JR gigantické tisky portrétů a svým rozsahem se stala 

největší ilegální výstavou na světě. 

Nebyl však jediný, který využil tuto zeď pro své site-specific umění.  
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3.2 Srovnání s Banksym 

Stejný námět a místo si pro svou práci vybral i světoznámý umělec působící pod pseudo-

nymem Banksy. Je to graffiti umělec z Bristolu v Anglii, který zůstává stále v anonymitě. 

Stal se pro své realizace a svůj specifický styl světovým fenoménem. Někteří chápou jeho 

díla jen jako graffiti, zatímco jiní hodnotí jeho práce spíše jako komentář k současné spo-

lečnosti, politice a životě obecně. Pro svou práci si volí veřejné prostory po celém světě, 

aby učinil prohlášení o politickém a sociálním dění díky námětu i kontextu prostředí.  

Na palestinské zdi vytvořil celkem 9 graffiti. Ne všechny mají názvy, ale prostředí jim dá-

vá popis samo o sobě. Některé zahrnují a komentují i malby na blízkých budovách a zdech 

jako součást práce. [11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banksyho styl většinou zahrnuje monochromatické graffiti přes šablony. V Palestině pro 

některé obrazy využil i implementaci fotografie pro zdůraznění vyznění. Na obrázku č.8, 

Okno na západním břehu Jordánu zobrazuje dvě pohodlné židle s oknem tvořeným foto-

grafií zobrazující horskou scenérii. Graffiti zobrazuje pohled na druhou stranu zdi, která je 

nereálná, ale bez snahy se podívat na problém z druhé strany nemůžeme odlišit fikci od 

reality.  Banksy tak kritizuje jednostrannost pohledu skrze fotografii fiktivní krajiny. Po-

rovnáme-li jeho pojetí s projektem Face2Face je jeho postoj více kritický. JR se snaží o 

objektivní propojení dvou stran. Podstatná je reálnost portrétovaných a umístění stejných 

obr. 5 Banksyho graffiti v Palestině, Okno na západním břehu Jordánu [33] 
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fotografií v obou zemích. Funkci  neobsahuje samostatně, ale nachází ji v prostředí, které ji 

obklopuje.   

3.3 Beat Streuli 

Beat Streuli je dalším fotografem, který téměř dvacet let fotografuje portréty kolemjdou-

cích v metropolích po celém světě s názvem Public view (Veřejný pohled).  Pořizuje sním-

ky pro své velkoformátové instalace nebo videa v hustě osídlených městských prostorech. 

Zaměřuje se na jednotlivé osoby v davu. Jeho práce zachycuje každodenní drama jednot-

livců a rytmus množství. S názvem města, místa a data, kdy byly pořízeny, každý obraz je 

site-specific i univerzální zároveň.  

Streuli transformuje každodenní činnost veřejné sféry do něčeho mimořádného, kombinuje 

klasické principy dokumentární fotografie ulice a se současným uměním. Balancuje na 

pomezí populárního a konceptuálního umění, angažuje všechny kolemjdoucí i přihlížející.  

Téměř dvacet let vytváří unikátní projekt bez konce a hranic. Využívá jako výstavní plochy 

skleněné stěny muzeí, galerií, bank a jiné.  

Portréty pořizuje teleobjektivem daleko od fotografovaného modelu. Extrémní přiblížení 

tváře umožňuje zaměření pozornosti na výraz a směr pohledu. Metropolitní člověk je oso-

ba s individuálním stylem, ale stále anonymní článek skrytý v davu, který se stále pohybu-

je, přemísťuje a mění se. Jazyk jeho práce není expresivní, nýbrž analytickým způsobem 

dokumentuje osoby se zaměřením na výraz. Fotografie sami o sobě nabývají významu až 

v kontextu.  

Streuli je instaluje zpátky do prostředí, kde je pořídil, jak už ve stejném městě nebo v jiné 

metropoli. Reaguje tak i na internacionalizaci a globalizaci světa. Stejné národnosti a typy 

můžeme nalézt v Tokiu, v New Yorku i Rio de Janieru.  [12] 
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Porovnáme-li ho s JR, je Streuliho práce více konstantní a konceptuální. JR pracuje 

s různými místy a problémy, pro které vytváří specifické instalace. Pro každý problém má 

individuální přístup. Více než jeho vztah k umění ho zajímá sociální efekt. Streuli navště-

voval školy designu v Basileji a Zurychu od roku 1977 do roku 1983 a dále studoval na  

Hochschule der Künste v Berlíně, kde žil až do roku 1987. JR nemá žádné specializované 

vzdělání. Začínal u graffiti a street artu. Beat Streuli dlouhodobě vytváří jeden specifický 

projekt v mnoha podobách. Jeho práce je pozvolná a její kvalita tkví právě v této trpělivos-

ti. JR vytváří projekty s mnohem rychlejší zpětnou vazbou. Je to díky jeho komunikaci 

přes sociální média i volbou mediálně „atraktivnějších“ témat jako například Face2Face 

projekt.  

Dále JR fotografuje expresivní výrazy s přímým pohledem do objektivu, divák se tedy cítí 

být více spojený s obrazem a vtažený do děje. Na rozdíl od toho Streuliho portréty jsou 

nepřítomné, i u pohledů přímo se lidé dívají za objektiv, což dodává pocit nezájmu a nepří-

tomnosti. Divák má tedy též tendenci prohlížet skrz.  

Ne všechny výstavy zasazuje do městského prostředí, chaotických míst veřejného prostoru. 

Jedna z jeho známých výstav Travelers and Passersby (Cestující a Procházející) proběhla 

v rámci Jordánského festivalu v starobylé Petře v roce 2008. Obsahovala billboardy 

v rozměrech 5 x 160 m na délku. Instalaci popisuje v knize Beat Streuli: Public work  ame-

rický kritik Jonathan Watkins: 

 obr. 6 Beat Streuli, instalace na skleněné zdi muzea [34] 
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Starobylé město Petra je nyní mrtvé, jeho skalní architektonické pozůstatky jsou připomín-

kou kdysi komplexního organismu, které, stejně jako kterékoliv jiné město, bylo oživeno 

životem a pohybem obyvatel. Kdysi chodili nahoru a dolů po ulicích, kolem otevřených 

prostorů, motivovaní většinou stejnými každodenními starostmi, které charakterizují náš 

moderní život. Zbývá nám si představit bývalou vitalitu, barvy a pohyb. 

Instalace na cestě do Petry byla součástí Jordánského festivalu v létě roku 2008. Prezento-

vala širokou škálu snímků z autorových cest v minulých letech, velké množství lidí z měst 

po celém světě. V odlišných kulisách různě vytvořených prostředím vidíme ležérní typy 

Evropanů vedle sebe s arabskými nebo s indickými ženami zabalenými v sárí nebo nepří-

tomné hispánské chlapce v tričkách a čepicích. Každý je zamyšlený, při čekání na semafo-

rech nebo přecházení ulice mluví do mobilních telefonů. Jsou to různí lidé na různých mís-

tech. V našem globalizovaném světě to není neobvyklé vidět takový kosmopolitní mix. Na 

pozadí vyprahlé krajiny jsou fotografie obrazový ekvivalent městské oázy, Instalované kři-

žující se geometrické bloky se nevyskytují v přírodě, ale jsou všudypřítomné v moderní me-

tropoli.
7
  

V návaznosti na komentář J. Watkinse je zajímavý sociální aspekt Streuliho práce ve formě 

instalace. Ke všem portrétovaným přistupuje stejně demokraticky, umísťuje jednotlivé ná-

rodnosti, typy a pohlaví vedle sebe se stejným principem fotografování. Tento aspekt na-

bývá své důležitosti právě místem a zemí instalace. Dalším z jeho výstav se budu věnovat 

později v následujících kapitolách. 

3.4 Jérôme „G“ Demuth  

Na začátku roku 2000 Jérôme Demuth , alias „G“ začal fotografovat street artová díla před 

zahájením své vlastní tvorby. Užívá fotografické koláže velkého formátu, ale nezobrazuje 

estetické motivy nebo působivé portréty jako JR. Demuth z počátku pracující s menším 

formátem, se začal zajímat o kopírovací stroje používané umělci z Bauhausu a postupně 

zvětšoval měřítko svých instalací. Je považován za umělce, který ovlivnil daleko známěj-

šího JR. Oba užívají stejnou techniku, ale různé přístupy. JR využívá městskou krajinu 

jako prostředek pro kooperaci s portrétovanými a jejich prostředím. Demuth je fascinován 

                                                 

 

7 WATKINS, Jonathan. Pictures in pictures: From 'Public Works', jrp Ringier, Zurich, 2012. In: [online]. [cit. 

2014-03-11]. Dostupné z: http://www.beatstreuli.com/jonathan-watkins.html, volně  přeloženo z angličtiny 

http://www.beatstreuli.com/jonathan-watkins.html


UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 28 

 

prostředím samotným. Zaměřuje se na fotografii obloženou v městské krajině, na klam 

reality a pohledu. Vyhledává opuštěné vitríny a jiná místa v městském prostoru, které peč-

livě vybírá. Na rozdíl od JR je často doplňuje graffiti a barevnými akcenty. Jeho přístup 

nekončí vložením plakátu. Zaznamenává proces vzniku integrace do veřejného prostoru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     obr. 7 Inside Riots,  Festival Kosmopolite, 2007 [35] 

 

Uvádím příklad instalace s názvem Inside Riots (Uvnitř nepokojů), kde v rámci perfor-

mance na fotografii ozbrojených těžkooděnců se štíty hází balónky plněné barvou. Foto-

grafii tak dodává jasně viditelný přesah. Propojuje ji s akcí, [26]  

3.5 Alberto de Pedro   

Španělský public artový umělec Alberto de Pedro je bez fotografického či uměleckého 

vzdělání, můžeme ho tedy srovnávat s JR. Jeho pojetí práce s plakátem je však velice od-

lišné, i když způsob instalace a estetika je podobná. 

 Jeho práce se zaměřuje na každodenní výjevy z jeho města a z osobního života, používá 

médium jako záznam vzpomínek. Podílí se na rozvoji public artu v Madridu a zaznamená-

vá jak z pohledu dokumentaristy, tak i aktivního umělce. Využívá městskou architekturu 
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jako médium pro jeho práci.  V rámci jeho expozice v SC Gallery užívá termínu “extended 

photography” (rozšířená fotografie).  

Alberto de Pedro začínal s malými formáty plakátů zaměřenými na historické a rodinné 

vzpomínky na konkrétní místa. V poslední době využívá velkých formátů, například 

v instalaci na vlakové stanice, billboardy nebo zdi ve frekventovaných ulicích. [26] 

Témata jeho práce jsou velice různorodá. Většinou se jedná o snímky lidí, situací, míst 

nebo dokonce i zvířat z jeho bezprostředního okolí. Ulice funguje jako jakýsi deník umís-

těný na veřejné prostranství a exhibicionisticky sdílený se všemi kolemjdoucími. Některé 

jeho fotografie komentují i sociální dění (například fotografie mladíka z demonstrací).   

 

obr. 8 Carrera de San Jéronimo, Alberto de Pedro, porovnání instalace a originální 

fotografie, 2003 [36] 

 

V rozhovoru pro magazín Stradda Aberto de Alberto de Pedro definuje vztah k street artu 

a fotografii.  

Podle něj použití městského prostoru bez povolení umožňuje samostatnost a absolutní kon-

trolu nad výtvory. Uvádí, že fotografie nemusí být vystavena jen v muzeích a galeriích, je 

důležité, aby město investovalo a přiblížilo ji každé osobě. [26] 

Porovnáme-li JR a Alberta de Pedra, jejich přístupy se velice liší. JR začal na podobném 

principu fotografování svého okolí (Portrait of Generation), ale postupně se vymanil 

z toho známého a jistého „pole působnosti“ a začal vytvářet globální projekty s velice akti-

vistickým apelem. JR se soustředí na portrét (kromě projektu Unframed) pro jeho intenziv-

nější působení, Alberto využívá velice rozmanité náměty. Každý jeho projekt se dá jinak 

interpretovat. Pedrovy projekty jsou více „intimní“, tvořené často v jeho rodném městě 

Madridu. Pracuje s jednou nebo dvěma fotografiemi v každé instalaci, jeho projekty nejsou 
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tak nákladné jako u JR nebo Beata Streuliho. Kvalita JR a Streuliho tkví právě v množství 

a velikosti instalací.  

Některé z jeho dalších prací budu rozebírat v rámci kapitol Vliv prostředí a Transformace 

ze site-specific do nonsite prostředí.  
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4 FOTOGRAFIE KRAJINY V SITE-SPECIFIC  

V projektech, které jsem v předcházejících kapitolách řešila, je hlavní motiv tvář. V této 

kapitole se budu zabývat projekty, které pracují s krajinou a jejím vztahem k okolí. Projek-

ty často bývají s environmentální tématikou. Asociace jako Greenpeace ji často využívají 

v rámci guerilla strategie. Může být i osobní vyjádření jednotlivého autora. Často se využí-

vá krajiny pro vytvoření optické iluze.  

Seton Smith je americký fotograf, který pracuje nejen s prostorem galerie, ale i ve venkov-

ním prostoru. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 9 Tree, 1991, Instalace Setona Smithe, Cote D'Armore, Brittany [37] 

 

Jeho dílo Tree je situováno vedle silnice a kopíruje strom, který je za ním. V přesném úhlu 

a místě se tyto dva obrazy překrývají. Pro kolemjedoucí auto může být fotografie téměř 

neviditelná, protože naprosto splývá se svým pozadím. Jaký je tedy význam vytvoření ne-

viditelné instalace?  Reflektuje fenomén billboardu, který na sebe snaží upoutat za každou 

cenu co největší pozornost.  
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4.1 Kasia Kesicka 

Další fotografkou pracující s kamufláží je polská autorka Kasia Kesicka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

V souboru Po Horyzont pracuje s billboardem a efektem optické iluze. Je to výtvarný ko-

mentář k nadvládě reklamy ve veřejném prostoru stejně jak u Setona Smithse. Snaží se 

také upozornit na jiné než komerční užití billboardové plochy. Ale oproti němu se v použi-

tém formátu 238 x 504 cm pokouší vidět za horizont tolik vzácný v městské krajině.  

„Obzvlášť mě zajímá billboard, základní médium venkovní reklamy, protože, na rozdíl od 

tiskové nebo televizní reklamy, ho nemůžeme ignorovat. TV můžete vypnout stisknutím tla-

čítka ovladače, billboardy, i přesto že se snažíme si jich nevšímat, nemůžete je zcela igno-

rovat. Snažila jsem se jej osvobodit z podřadné funkce nesoucí pouze slogany a reklamní 

kampaně. Tento prostor, který zastiňuje, tvoří nově napsaný vizuální prostor životního pro-

středí.“
8
 

                                                 

 

8 KĘSICKA, Kasia a Marta SINIOR. Kasia Kęsicka "238 x 504: Po Horyzont. In: [online]. 2008. vyd. [cit. 

2014-03-13]. Dostupné z: http://www.fotopolis.pl/index.php?n=3297, volně přeloženo z polštiny 

obr. 10 Po Horyzont, instalace Kasie  Kesické, Warszawa, [39] 

http://www.fotopolis.pl/index.php?n=3297
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4.2 Cayetano Ferrer 

Námětem iluze se zabývá havajský umělec Cayetono Ferrer. Ve svých souborech se tak 

snaží odpovědět na otázku, co je to iluze. Je to, co vidíme na obrazovce nebo vytištěné na 

fotografii, iluze? Je kultura zapletena do iluze? Může umělecký jazyk být sám o sobě ilu-

ze? Cayetano pracuje s velmi specifickými objekty a prostředími. Jeho práce transformuje, 

mísí a rozostřuje objekt pomocí fotografování, maskuje objekty pro zachování integrity 

objektu. Výsledkem jsou nové instalace, které jsou viditelně neviditelné. Pracuje 

s perspektivou a s úhlem pohledu.  Od roku 2004 řeší tyto témata v ulicích Chicaga, 

Daejeon nebo Los Angeles. [26] 

Nehledá prvoplánově atraktivní prostředí, která by maskoval fotografií. Hledá objekty a 

situace, kterých si normálně nevšímáme. Svými tisky je ozvláštňuje a estetizuje. Jeho práci 

můžeme porovnávat s americkou umělkyní Danou Meiden, která pracuje s fotografií a za-

lomení v prostoru. Fotografii vystavuje v galerijních prostorech i v krajině. Dává důraz na 

hru s perspektivou a na převod 2D snímku do 3D instalace. V galerii je dílo ochuzeno o 

vliv místa a motiv začlenění. Transformace probíhá pouze v rámci inscenace, ne díky exte-

riéru. Její instalace v prostoru jsou na nedostupných nebo málo frekventovaných místech, 

fungují tak skrz fotodokumentaci. Na rozdíl od toho jsou Cayetano Ferrerovy práce rozptý-

leny na velkém prostoru City of Chicago (2004-2006) a čase. 

Princip jeho práce můžeme taktéž srovnat s čínským umělcem Liu Bolinem, který se téměř 

výhradně zabývá kamufláží sám sebe v různorodých prostředích. Je také známý jako „Ne-

viditelný muž“. Jeho nejznámější série Hiding in the City (Skrývání se ve městě) byla pů-

vodně zamýšlená jako performance, od roku 2005 se začala i fotografovat. [20] 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 11 Lost in Art, spolupráce Liu Bolina s JR artist [38] 
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Velice známá je i jeho spolupráce s JR v New Yorku. Vytvořili společně fotografii, insta-

laci i performance, která je součástí projektu Lost in Art (Ztracen v umění). Tento třístup-

ňový projekt začal montáží rozsáhlé nástěnné fotografie dvou prstů a oka Liu Bolina. Pou-

liční umělec instaloval obraz na stěnu v okolí Nolita na Manhattanu. Poté Bolin zamasko-

val barvou JR do obrazu, čímž se stal součástí svého díla i jeho díla zároveň. 

4.3 Antonio Galeggo 

Dalším umělcem je Španěl Antonio Gallego. Vytvořil sérii plakátů s názvem Les De-

meures prémiéres (Prvotní obydlí) rozptýlených ve veřejném prostoru v počtu 150 až 300 

kopií. 

Představují základní přístřeší jako je dřevěná chata, podzemní úkryt, mongolská jurta nebo 

stan pro děti. V souvislosti s touto sérií Galeggo používá svůj vlastní termín „anarchitectu-

res“ (složení slova anarchie a architecture). Tyto domy rozptýlené ve městě se konfrontují 

s moderními komerčními centry, s vertikálními věžemi. Tyto sítotisky. lepené na zdech, 

zobrazují změnu používaných materiálů na konstrukci domů a stejně tak proměnu jejich 

užívání a životního stylu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 obr. 12 Demeures Premiéres, Antonio Gallego [40] 
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V sérii „Steppes“ (Stepi) reflektuje vyloučení a osamělost hlavních měst, kde jsou instalo-

vány (Paříž, Barcelona, Berlín, Brusel, Londýn, Soul a další města). 

Antonio Gallego spolu s Jose Maria Gonzalezem, Roberto Martinezem a Patrickem Pino-

nem vytvořil projekt „ Un Nous“. Na projektu se poprvé podílejí v Grand Palais v Paříži v 

roce 2006. Vystavují jako součást desátého Bienále v Lyonu v roce 2009 a na mezinárod-

ním festivalu plakátu Chaumont v roce 2010. Zasahují do městského prostoru v podobě 

anonymních plakátů. Je to spolupráce malíře, kurátora, fotografa a street artového umělce, 

která spojuje všechny tyto prvky. [26] 

4.4 Další formy instalace  

Mimo práce, které se zabývají optickou iluzí a kamufláží, uvádím instalaci texaského foto-

grafa Ansena Sealeho, s názvem Corn Crib (Kukuřičný lusk).  Projekt vytvářel v rámci  

Land Heritage Institutu v San Antoniu, galerii ve veřejném prostranství.  Je to site-specific 

dílo, které je pro veřejnost málo dostupné. Za tímto účelem Seale vytvořil limitovanou 

edici tisků, plakátů a karet, které mají projekt prezentovat širšímu publiku.  

Tento pozemek byl obydlený již 10 000 let př.n.l. až do poloviny 1970, kdy ukončila svou 

činnost místní farma. Jeden z komplexů budov byl postaven v roce 1850 pomocí metody 

skládaných kamenů. Většina budov až na sýpku se zřítila, sloužící jako sklad krmiva. Bu-

dova má rozměry 12 x 13 metrů a má zvlněnou ocelovou střechu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 obr. 13 Corn Crib instalace, Ansen Seale [42] 
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Objekt je mimo elektrické rozvodné sítě, proto Seale fotografie instaloval na LED rámy a 

napájel je solárními panely. Fotografie tak zářily v jinak tmavém interiéru. Fotografoval 

struktury kukuřičných lusků s velikým rozlišením a dával tak důraz na detail. Je to tedy 

monument všem kulturám, které obývaly tuto půdu přes 10 000 let. To, co je provází a 

spojuje, je právě kukuřičný klas. [28]  
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5 VLIV PROSTŘEDÍ 

Ladislav Kesner ve své knize Muzeum umění v digitální době rozebírá možnosti alternativ-

ních výstavních prostor a posun z „bílé kostky“ do jiného prostoru. Vystavovatel by měl 

zvážit různorodost svých návštěvníků a charakter.  

Cílem vystavovatele musí být znásobit divákovi tváří v tvář dílu možnosti pro jeho aktivní 

vnímání, vytvořit prostor, v němž by kdokoli mohl maximalizovat potenciál svého osobního, 

nezaměnitelného prožitku. Úkolem je stimulovat divákovo aktivní, konstruktivní vidění da-

ného artefaktu, posílit vazbu mezi viděním a věděním.
9
 

Na následujících příkladech popisuji vliv prostoru a aktivního vnímání díla u fotografic-

kých projektů.  

Problémem vystavení fotografie ve venkovním prostranství je její nestálost a poškození 

vnějšími vlivy. V této kapitole se budu věnovat projektům, které s destrukcí počítají jako 

s dalším výrazovým prvkem, který fotografii přesahuje.  

V rámci projektu 28 milimetrů, který zahrnuje i Face2face projekt je JR, známý svými 

instalacemi ženských očí na zdech slumů v zemích jako je Keňa, Indie, Brazílie, Sierra 

Leone, a který se nazývá „Women are Heroes“ (Ženy jsou hrdinky). K tomuto projektu 

byla vydaná kniha, která ilustruje instalace a zahrnuje životní příběhy jednotlivých žen. 

Byl natočen i film se stejným názvem. Dokumentuje proces výroby a instalace doplněný 

rozhovory s portrétovanými a s obyvateli míst, kde projekt probíhal. Film se dostal v roce 

2010 do oficiálního výběru filmů v rámci festivalu Cannes.  

První místo, kde se uskutečnil tento projekt v srpnu 2008, bylo Moro de Providencia  v Rio 

de Janeiru. Město je synonymem pro násilí a chudobu. Na domech slumu vystavil oči žen, 

které na tomto místě bydlí. Favela (slum) je umístěná na kopci v okrajové části města, pro-

to je vhodná pro expozici.  

                                                 

 

9 KESNER, Ladislav. Muzeum umění v digitální době: Vnímání obrazů a prožitek umění v soudobé společ-

nosti. 1. vyd. Praha: Argo, 2000, s. 6. ISBN 80-7203-252-6. 
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obr. 14 Women are heroes, instalace ve slumu 

Rio de Janiero [43] 

   Při instalování gigantických zvětšenin se JR musel přizpůsobit nestabilní konstrukci do-

mů, elektrickému vedení a strmých schodů. Instalace byly často skládané cihlu po cihle, 

stejně jako domy, na které je instaloval. Fotografie se asimilovaly do prostředí portrétova-

ných žen a jejich nedokonalost a rozklad tak doplňuje význam projektu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 15 Women are heroes, instalace na skládce cihel  

          Rio de Janiero [43] 
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Fotografie muže odnášejícího cihly z budovy, na které jsou vytištěné ženské oči, má svoji 

vlastní estetickou a výpovědní hodnotu. Vyjadřuje utlačení ženy ve společnosti a křehkost 

její existence. Samotný portrét tak bez kontextu postrádá sílu a přesah dostává až 

v kontextu prostředí.   

obr. 16 portrét Benedity F. Monteneiro a komparace původní fotografií a vlivem 

destrukce [43] 

Tento portrét Benedity F. Monteneiro z Brazílie je působivý i ve své prapůvodní formě. 

V Knize Women are Heroes Marco Berrebi uvádí její pohnutý životní příběh. Ovdovělé 

matce pěti dětí zabili jejího vnuka členové gangu. Schody, na které fotografii JR umístil, 

využíval její vnuk každý den a na nich byl také zastřelený a hozený do odpadkového 

koše. Všichni v okolí tuto scénu viděli. Text dodává instalaci další význam a divák chá-

pe místo jako nutnost a nevyhnutelnost destrukce instalace.  Fotografie místa nabývá své 

samostatné estetické existence. Vlivem destrukce jako by kolemjdoucí šlapali po jejím 

portrétu, vzpomínkách na vnuka a ničili jí stejně, jako ji ničí její život ve favele.  Příběh 

dodává fotografiím další rozměr a působivost. [18] 

V příkladu z textu Raymonda Belloura expozice Beata Streuliho v Kentu v Belgii uvá-

dím vliv prostředí na percepci fotografií v návaznosti na umístění a typ diváka.  
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            obr. 17 Beat Streuli Sint-Pieters station, Gent, 2010 [44] 

 

Je autorem  Public view (2010), v Kentu, v Belgii 35 portrétů pokrývajících po celé dél-

ce více než 100 metrů stěny tunelu v oblasti vlakové stanice. Existují tři různé způsoby 

vnímání. První z nich je, že z pěší chůze podél části chodníku vyhrazené pro ně není 

dostatečný odstup k prohlédnutí si 3 metry vysokých portrétů. Pokud se chodec vzdálí a 

chce pojmout celý obraz, riskuje, že skončí na cyklostezce, což by mohlo způsobovat 

bezpečnostní riziko. A cyklisté naopak vnímají tyto obrazy velice roztržitě. Třetí způsob, 

jak je vidět, je jít kolem nich v autě nebo v autobuse. Boční pohyb je příliš rychlý aby 

bylo možné je ocenit, ale může povzbudit touhu se vrátit.
10

 [46]   

Z pohledu kolemjdoucích uzpůsobujících jejich vlastní rychlost a vzdálenost pro pocho-

pení fotografií můžeme nacházet tak velice různorodé variace, asociace nebo sekvence. 

Každá forma pohybu zahrnuje jiné vnímání díla, proto je tak důležité zvažovat nejen 

                                                 

 

10 BELLOUR, Raymond. Movements, displacements - democracy: From 'Public Works', jrp Ringier, Zurich 

2012. In: [online]. [cit. 2014-03-11]. Dostupné z: http://www.beatstreuli.com/raymond-bellour.html volný 

překlad z angličtiny 

http://www.beatstreuli.com/raymond-bellour.html
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umístění a kontext díla, ale i typ a roli diváků, pro které je umělecká instalace určená 

stejně jako v guerilla marketingu
11

. 

 

 

 

 

                obr. 18 Madrid 2010, Alberto de Pedro [46] 

Například Alberto de Pedro (viz kapitolu Alberto de Pedro) instaloval fotografii tří dětí 

sedících na ulici u posprejovaných dveří. Po instalaci do okna neužívaného obchodu, 

byla časem posprejovaná stejným způsobem jako její prostředí na fotografii. Banální 

motiv v černobílém provedení téměř zaniká. Posprejováním se stává součástí ulice, sou-

částí prostředí, ve kterém vznikla. Použitím barevných sprejů fotografii oživuje a její 

destrukce zde tvoří další dimenzi a pozitivně ovlivňuje její výsledek. De Pedro tak činí 

úmyslně. Sám fotografie vystavuje destrukci a plynutí času. Je tedy přínosné, že tyto 

práce nejsou věčné. 

5.1 Transformace site-specific do  nonsite prostředí 

Site-specific mají význam ve svém prostředí, pro které byli vytvořené. Lze tato díla repro-

dukovat a umísťovat do galerií a muzeí? Ztrácí se jejich původní hodnota? Teoretik Brian 

O´Doherty se ve svých úvahách zabývá percepcí díla a rolí muzea nebo galerie.  

Historie modernismu je rámovaná do prostoru nebo naopak  historie moderního umění 

může být ovlivněná změnami galerijního prostředí a způsobem, jakým ho vidíme. Nyní 

umění dosáhlo bodu, kdy vidíme prostor dříve než samotné umění. 

Představa ideálního galerijního prostoru je bílá kostka bez oken zproštěná od kontaktu 

s okolím. Ideální galerie odečte z díla všechny podněty, které interferují s tím, že je to 

"umění". Dílo je izolované od všeho, co by mohlo odvádět pozornost od svého vlastního 

                                                 

 

11 Guerillový marketing- nekonvenční forma propagace s cílem vzbuzení maximálního zájmu za použití 

omezeného rozpočtu.   
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hodnocení. Nesmí přijít do kontaktu s okolním světem, proto jsou okna obvykle utěsněna. 

Stěny jsou vymalovány bílou, strop je se zdrojem světla. Dřevěná podlaha je leštěná tak, 

aby co nejvíce tlumila kroky a jiné zvuky, které by mohly odvádět pozornost.  

Prostor je odstíněný, bílý, čistý, umělý. Umělecká díla jsou namontována a rozptýlena v 

galerii. Čisté plochy jsou nedotčené časem, existují v jakési věčnosti, i když můžeme najít 

jemné rozdíly v průběhu historie, je to prostor bez času. [5] 

V takovémto prostředí můžeme vnímat a hodnotit díla samotná, oproštěná od vnějších vli-

vů. Při návštěvě galerie přicházíme o jiné formy vjemů, které jsou přítomny na místě insta-

lace ve veřejném prostoru. Hluk, počasí, vůně nebo vítr, umocňují nebo ovlivňují naše 

vzpomínky a celkové vnímání díla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 19 IKON, Birmingham, 2012, 2.40 m [47] 

 

Porovnáme-li výše rozebírané expozice Beata Streuliho s výstavou v galerii IKON, v Bir-

minghamu je její vyznění velice odlišné. U dopravní silnice má divák omezenou dobu na 

vnímání fotografií. Podle druhu zvoleného dopravního prostředku vidí fotografie splynuté 

v jeden celek a nemá čas se zaměřit na detail. Zobrazuje fotografie kolemjdoucích z jejich 

pohledu, a s pomíjivostí. Pokud se ty samé fotografie umístí do galerie ve velkých formá-

tech, divák se zaměří na detaily, výrazy a kompozici. Automaticky hledá vztahy mezi jed-

notlivými kolemjdoucími, hodnotí je a porovnává. Tato situace v realitě nastává velice 

zřídka, v davu se nezaměřujeme na jednotlivce. Díky extrémním formátům a kvalitě pro-
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vedení můžeme neomezeně dlouho zkoumat a rozebírat velké detaily. Je to určitá forma 

voyeurství, která vzniká právě díky prostoru, kde pozorovatele nutí k hlubší analýze sledo-

vaného subjektu. 

Kromě samotných fotografií transformovaných do galerijního prostoru můžeme posuzovat 

i fotografie samotné instalace vyfotografované a interpretované v galerii nebo publikaci.  

Fotografickou reprodukovatelnost řeší teoretik Walter Benjamin. 

I při vysoce dokonalé reprodukci odpadá jedno: „Zde a Nyní“ uměleckého díla – jeho je-

dinečná existence na místě, na němž se nachází. Touto jedinečnou existencí a ničím jiným 

se naplňuje historie, které bylo po celou dobu svého trvání dílo podrobeno. Sem patří jak 

změny, jež v průběhu doby utrpěla jeho fyzická struktura, tak měnící se vlastnické vztahy, 

do kterých mohlo vstoupit.
12

 

Fotografie hraje velkou roli u interpretace samotných land artových děl, instalací a public 

artových realizací, které jsou součástí publikace nebo katalogu. Úhel pohledu, světlo a šíře 

záběru může finálně ovlivnit celé dílo pozitivně nebo negativně. Stejně tak i fotografické 

výstavy ve veřejném prostoru vytváří otázku její interpretace. 

                                                 

 

12 BENJAMIN, Walter. Výbor z díla. Vyd. 1. Překlad Martin Ritter. Praha: Oikoymenh, 2009, 335 s., sv. 76. 

ISBN 978-807-2982-783. 
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V roce 2010 byly fotografie od JR  vystaveny v  galerii Springmann Varol v německém 

Dortmundu, jak na venkovní fasádě galerie tak i uvnitř. Zarámované obrazy nezobrazovali 

jednotlivé portréty, ale místa jejich instalace. Vytvářejí tak nové vztahy, které si může di-

vák domýšlet. V rámci té samé výstavy reinstaloval některé motivy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 20 Expozice JR v galerii Perottin [48] 

 

obr. 21  Expozice v Galerii Springmann.Varol, Dortmund [49] 
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Naskládané krabice s motivy očí patří k sérii Women are Heroes. V originálním pojetí jsou 

umístěné na domy slumu na kopci. Tímto způsobem ho tak reinterpretuje a zároveň zacho-

vává jeho charakter. Instalace evokuje kopec s rozpadlými obydlími skládanými na sobě 

stejně jako krabice. V odosobněném prostředí se světlem, které dramatizuje scénu, je své-

mu původnímu smyslu vzdálený, ale přesto městskou krajinu evokuje.  Již citovaný Ladi-

slav Kesner uvádí jako jeden z důležitých trendů napodobení původního prostředí díla au-

tentického prožitku. Tento princip se užívá v přírodních, historických a technických mu-

zeích.  

Typ expozice, v podobě tzv. „tematických pokojů“, může být alternativou i pro vystavení 

výtvarných děl. Např. v Metropolitan Museum of Art v New Yorku je užitá v instalaci 

středověkého umění. Často tak usnadňuje vnímání. [11.1]  

             obr. 22 Skupinová výstava v galerii VAVA, Madrid 201, [50]. 

 

Jako příklad užití tematických pokojů se snahou přiblížení se původnímu prostředí uvádím 

výstavu výše zmiňovaného Alberta de Pedro v Madridu v galerii VAVA v roce 2011. Jed-

nalo se o skupinovou výstavu společně s Jaime Alekos nebo Felix Reboto. Pro instalaci 

využil fotografie ze svých streetartových projektů.    

Přes celý pokoj instaloval fotografii ulice s osobami prohlížející si jeho instalaci a prochá-

zející kolem. Vlivem ohybu místnosti vytváří dojem perspektivy a dodá pocit reálnosti. 

Vprostřed je navezená zemina se zasazeným rákosem umocňující dojem imaginární ulice. 

Na bocích instalace jsou zarámované barevné originální fotografie jako realistického moti-

vu v pozadí instalované fotografie. Forma instalace tak tvoří několik plánů a perspektiv-

ních her, čímž situuje diváka do reálného prostředí, ale nesnaží se o přímou kopii.  
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III.  JINÉ FORMY 
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6 SITE-CONDITIONED VE FOTOGRAFII 

Kromě děl pro daný prostor uvádím instalace, projekty nebo festivaly vytvořené pro nonsi-

te prostředí vystavené druhotně ve veřejném prostoru. Dílo se dostává do jiných vztahů a 

souvislostí, kterým se věnuji v následujících kapitolách. Může se jednat o kurátorský zá-

měr a reinterpretaci jiného autora, autorskou obměnu vlastních fotografií, nebo využívání 

známých, převzatých fotografií a zasazování do odlišných, často ironických kontextů. 

6.1 Reinterpretace neautorských fotografií 

Již výše uváděný JR ve svém projektu Reframed používá notoricky známé fotografie a 

instaluje je ve velkých formátech. Experimentuje s prostorem, tiskne na trička, na vlakové 

soupravy nebo na vodárenské věže. Zkoumá vztahy a situace, které může práce s tiskem 

poskytnout.  Například fotografii budovy Bauhausu
13

 od Lucie Moholy vystavil na starém 

zchátralém panelovém domě. Kriticky a satiricky tak parafrázuje rétoriku postmoderny. 

S používáním neautorských fotografií, ale v mnohem intimnějším podání, pracuje urugua-

yská autorka studující v České republice Silvina Arismendi. V projektu For The Perfect 

Stranger: vystavuje na fasádách domů fotografie typické pro domácnost, jako jsou obrázky 

z výletů, krajinky nebo portréty dětí. Jak uvádí Jiří Ptáček, dá se definovat pojmem „nená-

padná tendence“ Patří do skupiny umělců, kteří se definovali svou civilní, neokázalou, low-

cost estetikou drobných instalací objektů a intervencí.
14

 O celku a různě umístěných insta-

lací má ponětí pouze samotná autorka. Použitím zažitých stereotypních fotografií typic-

kých pro amatérskou fotografii tak vzbuzuje dojem paradoxu a nepatřičnosti. [2.1] 

 S notoricky známými snímky turisticky atraktivních krajin také pracoval již výše zmiňo-

vaný Seton Smith (viz kapitola 3). Umísťoval je do všedního městského parku, kde tvořili 

ironický kontrast k svému okolí. 

                                                 

 

13 Bauhaus- je považován za jednu z nejvýznamnějších avantgardních škol umění, designu a architektury. 

Budova byla postavena Waltrem Gropiusem v roce 1925 v Desseau 
14 PTÁČEK, Jiří. Silvina Arismendi: For The Perfect Stranger: Domov naruby. Fotograf: Public art. 2012, 

roč. 2012, č. 20. 
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6.2 Autorská instalace do veřejného prostoru  

 Alternativní výstavní prostory uvádím v příkladu projektu fotografky Sophie Calle. Sou-

bor reaguje na dopis na rozloučenou, který dostala od svého bývalého milence. Končí slo-

vy Take care (Opatruj se), podle kterých se celý projekt jmenuje.   

Požádala 107 žen, které byly vybrány z různých profesí a sociálních statusů, aby interpre-

tovat tento dopis. Každá na něj reagovala rozdílným způsobem. Koncept zahrnoval por-

tréty žen čtoucí dopis se zakrytou hlavou s doplňujícími komentáři, fotografiemi a videi.  

Projekt byl poprvé představen v roce 2007 ve francouzském pavilonu na Bienále v Benát-

kách.   

Dále byl prezentován například v Paříži, v Sao Paulu, Rio de Janeiru nebo Londýně.  

 

V Benátkách Calle instalovala soubor ve velkých formátech s popiskami ke každé interpre-

taci, takže se divák může zaměřit na každou zvlášť. O rok později byla výstava instalovaná 

v Pařížské národní knihovně. Portréty byly ve velkých formátech, ale ve velké výšce, nej-

sou tedy tak čitelné a působí zasazením do prostoru. Zajímavá je paralela portrétů čtoucích 

žen v kontextu knihovny, kde diváci jsou většinou také v roli čtenářů. Absenci detailů jed-

notlivých fotografií nahrazuje mozaikový efekt a prostor pro reinterpretaci divákem. Cel-

kový soubor, již mnohokrát vystavovaný, tak může nabývat nových rozměrů a je stále ak-

tualizovaný svým prostředím.  

 

 

obr. 23 Porovnání expozic souboru Take care na biennale v Benátkách 

s výstavou v Pařížské národní knihovně [51] 
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Jako příklad autorského zásahu a umístění fotografií do kontextu veřejného prostoru uvá-

dím Susan Maiselas. Jiný přístup a pohled na vystavování přináší dokumentární celosvěto-

vě známá autorka, která se svým vnímáním fotografie vybočuje z tradičních postupů foto-

žurnalismu. Její prvotní záměr je zdokumentovat danou problematiku, o její posun se zají-

má až v druhé fázi své tvorby, netvoří přímo pro dané prostředí. Z tohoto důvodu ji zařazu-

ji do kategorie site-conditioned díla (místu podmíněných).  

Americká fotografka se dostala do povědomí v osmdesátých letech díky dokumentu ze 

života pouťových striptérek a karnevalů v New England.  V roce 1976 se připojila do agen-

tury Magnum 
15

 a od té doby pracovala jako fotografka na volné noze.  Nejvíce se prosla-

vila reportážemi a prosazováním lidských práv v Latinské Americe, které byly publiková-

ny po celém světě a získala za ně prestižní ocenění Robert Capa Gold Medal za "mimořád-

nou odvahu" (1978). 

Její tvorba je charakteristická posouváním hranic a postupů. Sama se osobně angažovala, 

odpovědně volila záběry a uvědomovala si fungování sdělení v publikaci, výstavy či jiné 

prezentace.   

 

                                                 

 

15 Magnum- mezinárodní fotografická agentura založená Henri Cartier-Bressonem sdružující nejprestižnější 

světové dokumentární a reportážní fotografy jako jsou Ansel Adams, Robert Capa, Martin Parr a mnoho 

dalších. 

obr. 24 Molotov Man, Susan Meiselas [52] 
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V letech 1978 až 1979 fotografovala nepokoje a dopad na obyčejné obyvatele v Nikaragui, 

především průběh Sandinistické revoluce, kde se fronta národního obrození FSLN
16

 se 

snažila svrhnout diktaturu rodiny Somozů.  Zaměřovala se na příběhy a tragédie jednotli-

vých obyvatel. Fotografie Molotov Man se stala ikonou revoluce. Používala barevnou fo-

tografii a pracovala s realistickými a jasnými barvami.   

Začátkem 80. let vystavila tyto fotografie s názvem Meditations a zkoumala jejich při opa-

kovaném výtisku v novinách. V rámci jedné výstavy dávala do souvislosti originální sním-

ky s jejich použitím v tisku. Zdůrazňuje tak proměnu média kontextem a souvislostmi. 

Přibližuje divákovi a zintenzivňuje vnímání i samotného sociálního problému.  

                              obr. 25 Meditations, Susan Meiselas [53] 

 

V roce 2004 posunula své zkoumání vlivu kontextu ještě dále.  K 25. výročí svržení Somo-

za, se Maiselas vrátila do Nikaragui s devatenácti velkoformátovými tisky svých fotografií 

z revoluce z let 1978-1979. Spolupracovala s místními komunitami na vytvoření místa pro 

kolektivní paměti. "Re-framing history" jsou nástěnné velkoformátové fotografie umístěné 

na stěnách veřejných budov a na otevřených prostranstvích ve městech, v místech, kde 

byly fotografie původně vytvořené.  

Zkoumala odlišnosti díky časovému odstupu a jaký vliv může mít fotografie, která se do-

stane zpátky na své místo vzniku. Dále tak oživuje vzpomínku obyvatel na důležitou histo-

                                                 

 

16 FSLN- Frente Sandinista de Liberacion Nacional)   
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rickou událost Nikaragui a přitahuje pozornost veřejnosti. Pomáhá získat finanční podporu, 

která je stále potřebná i po 25 letech po pádu diktatury.  

 Meiselas umístila fotografii "Cuesto del Plomo," z července 1978 na stráň mimo město 

Managua, dobře známé z mnoha poprav prováděných Národní gardou během revoluce. 

Lidé zde denně hledali pohřešované osoby. Meiselas neumísťovala fotografie na místa 

jejich vzniku za účelem zkoumání hranic a možností daného prostoru. Její práce má více 

sociální rozměr než estetický a umělecký. Instalace vytváří jakýsi dialog mezi okolím a 

samotnými obyvateli.  

                                obr. 26 "Cuesto del Plomo "Reframing history" 

                                Managua, červenec 2004 [54] 

 

Opačný přístup k umísťování fotografií využil taktéž dokumentarista z agentury Magnum 

Martin Parr, který způsobil skandál v Londýně s jeho "Sign of the Times". Jsou to fotogra-

fie ukazující interiéry britských domácností s citacemi jejich obyvatel. Fotografie byly vy-

staveny na billboardech po celém Londýně a ve stanicích metra bez jakéhokoli vysvětlení. 

Soukromé světy britských domácností střední vrstvy tak působí vytržený z kontextu do-

movů až téměř absurdně. Meiselas, která je odlišnou především volbami tématu i přístu-

pem k danému problému, se snaží angažovat veřejnost i prostředí pro jeho propagaci. Parr 

užívá veřejný prostor pro zdůraznění ironického a téměř znevažujícího postoje. [2.2] 
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6.3 Festivaly v exteriéru a role kurátora 

V posledních letech vzniká mnoho open space festivalů, autoři i kurátoři se snaží přiblížit 

umění obyčejnému divákovi.  Vystavuje se mnoho autorů vedle sebe, často stylově napros-

to odlišných. Závisí na záměru kurátora, jak soubory pojme a do jakého kontextu je vloží. 

Často se tak fotografie dostávají do nových souvislostí. Na celosvětových přehlídkách, 

jako je například Festival v Arles, se objevuje mnoho výstav mimo hlavní program. Jsou 

umístěné ve veřejném prostoru jako průchody, parky atd. Na příkladu, z vlastní zkušenosti, 

budu porovnávat vyznění a dopad různých druhů instalace. 

V rámci divadelního festivalu v Hradci Králové (Divadelní festival evropských regionů) se 

koná fotografický workshop Divadelní atmosféra pořádaná sdružením Impuls HK. Každo-

ročně se pak výsledné fotografie z loňského ročníku vystavují jako doprovodný program 

Open space festivalu pokaždé v jiném prostoru. Vždy měla jiný ohlas a účinek. Na tomto 

příkladu budu demonstrovat důležitost kontextu vystavovaných fotografií. V roce 2012 se 

konala výstava v Městské hudební síni v historických interiérech.   
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V těchto prostorách se konala vybraná představení a výstava tedy mohla být přístupná ho-

dinu před a po vystoupení. Velké světlé a honosné prostory umožnily vystavit více fotogra-

fií v rámech. Prostor umocňoval jakousi odtrženost od celkové divadelní atmosféry a 

umožňoval více se soustředit na estetiku jednotlivých autorů. Fotografie byly vystaveny 

jako diptychy nebo triptychy, díky blízkosti umístění tvořily mozaiku. Celkový dojem pů-

sobil více fotograficky a méně divadelně než v expozici o rok později přímo v areálu diva-

delního festivalu vedle stanů a atrakcí. Snímky byly vytištěné na plátno 100x70  cm, od 

každého autora jedna reprezentativní fotografie. Byly přímo v centru dění a více propago-

vané. Dotvářely tak divadelní prostor a byly včleněny do jeho atmosféry. V prvním příkla-

du je výstava pro diváka, který ji vyhledá cíleně, ať už díky plakátům nebo osobnímu do-

poručení. Venkovní prostor umožňuje i nezainteresovaným divákům shlédnout expozici, je 

tedy virální. Vzhledem k mnoha vjemům může často do kontextu zapadnout a vyznít velice 

nevýrazně a samotné fotografie ztrácí na exkluzivitě. Stávají se dalším programem, vypl-

něním prostoru, také díky zvolenému způsobu instalace podobající se reklamnímu tisku. 

Fotografie byly vystaveny i mnoha jiným vlivům např. dešti, větru i krádeži (dvě fotografie 

byly odcizeny).  

obr. 27 komparace dvou přístupů k vystavení fotografií, Hradec Králové [58] 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 54 

 

7 PARTICIPATIVNÍ FOTOGRAFICKÉ PROJEKTY 

Hlavní význam a účel participativních projektů je v myšlence, kterou účastníci vytvářejí. 

Každý vykazuje stejný díl práce, tvoří společné umělecké dílo. Participativní umění jsem 

již definovala v kapitole Participativní dílo. Jaké jsou však specifika a rozdíly při použití 

fotografie? Jakým způsobem se identifikuje participativní projekt vystavený v kontextu 

veřejného prostoru? Jaké je vyznění u projektů, které zahrnují vystavení v prostoru jako 

součást myšlenky a kde hraje prostor významnou roli?  

U projektů zahrnujících fotografickou spolupráci se více či méně znatelně setkáváme 

s gestem částečného nebo úplného vzdání se autorství a kontroly nad ním. Jak uvádí Jan 

Zálešák v již citované  knize Umění spolupráce, je projekt demokratičtější než tvorba umě-

leckého díla individuálním umělcem, čímž nastává i riziko ztráty kontroly nad jeho estetic-

kou úrovní. [11] 

V následujících projektech prezentuji tři odlišné přístupy a jejich vliv na výslednou podobu 

a dosah díla. Otázku autora a diváka řeší ve své práci především Roberto Giostra 

s projektem  Mnémographe, kterému se budu věnovat v kapitole 6.2.  

Díky internetu a sociálním médiím se rozšiřují tyto projekty velkou rychlostí, často anga-

žované v rámci nějaké organizace nebo rozšiřování povědomí o problematice. V rámci 

hnutí Movember
17

 hraje fotografie důležitou roli pro šíření povědomí o problému díky vy-

fotografovaným účastníkům.  

Participativní projekty na internetu jsou šířené pomocí sociálních sítí a internetových strá-

nek. Pokud se nejedná o placenou inzerci (u sociálně zaměřených kampaní), je toto šíření 

bezplatné a neomezené časem a prostorem. Pokud je v rámci toho zahrnutá expozice 

v prostoru, spojujeme projekt s daným místem a lidmi, kteří jej navštěvují a obývají. 

  

                                                 

 

17Movember - charitativní a každoročně se konající akce, jejímž cílem je zvýšení povědomí o nemoci prosta-

ty, o potřebě včasné detekce.  Účelem charity je získání finančních prostředků a zároveň zvyšování povědomí 

o zdraví mužů. Každoroční celosvětová akce je viditelná už na začátku listopadu, kdy se muži oholí a do 

konce měsíce si nechají růst knírek. 
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7.1 Inside Out 

Za jeden z největších a globálně nejrozšířenějších projektů považuji Inside Out založený 

v roce 2011 zmiňovaným umělcem JR (viz 2.1 JR artist ). Ve stejném stylu a vizuálu jak 

uskutečňoval své vlastní akce, inicioval vznik tohoto participativního díla.  

Do 2. března 2011 byl JR téměř anonymní umělec a měl známých jen pár fotografií 

s černými brýlemi a kloboukem. Na konferenci TED v Long Beach , Kalifornii, proklamo-

val tento projekt a po vítězství grantu 100 000 dolarů vystoupil z anonymity a začal projekt 

rozvíjet. 

Koncepce projektu je dát každému účastníkovi příležitost sdílet své portréty a důvod proč a 

kam své projekty umísťuje, z jakého důvodu a s jakým poselstvím. Ať už se jedná o ko-

munitu, sociální problém nebo ohroženou skupinu. Ve své prezentaci JR představuje myš-

lenku a projekt, kterým si prostřednictvím uměleckého vyjádření klade za cíl převrátit svět 

naruby (Inside Out v angličtině tedy odtud pochází název). 

Inside Out zahrnuje instalaci černobílých portrétů ve vnějším prostoru se stejnými parame-

try vytištěných ve velkoformátových plakátech. Na internetových stránkách projektu jsou 

daná pravidla, jakým způsobem portréty vytvářet a i jak je instalovat. Různé akce odlišuje 

prostředí a kontext, ve kterém jsou vystavené. 

Každý projekt je dokumentován, archivován a vystavován na webových stránkách projek-

tu. Je zde i mapa s přesnými lokacemi a daty všech podporovaných akcí.  K dubnu 2014 se 

vytisklo celkem 193427 plakátů, které byly vytištěny a odeslány do více než 110 zemí. 

Cestovaly z Ekvádoru do Nepálu, z Mexika do Palestiny. JR svým projektem propojuje tak 

i zdánlivě nespojitelné a neslučitelné země a kultury.   

V popisech je zakázáno propagovat násilí, extremismus, reklamu a politické názory, pro 

fotografie jsou dané parametry, které musí být dodrženy. Každá osoba se na portrétu může 

opakovat jen jednou, musí se jednat pouze o tvář bez dalších částí těla, bez převleků a do-

mácích mazlíčků.  

Na portrétu se nesmí objevovat žádná značka, produkt, ani autorská práva. Nemůže být 

použit pro jakékoli komerční účely ani organizaci. Organizátoři žádají příspěvek 20 dolarů 

za plakát, ale záleží na lokaci a finančních možnostech dané skupiny. Fotografie jsou zasí-

lány do organizace, která je posílá zpátky nebo v rámci některých akcí jezdí fotografický 

vůz „Photobooth“ a fotografie zpracovává přímo na místě. Desítky tisíc portrétů byly vy-
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tištěny na Photobooths a nachází se po celém světě v místech, jako je Centre Pompidou 

(Paříž), světově proslulý fotografický festival Les Rencontres de la Photographie (Arles), i 

v různých městech v Izraeli nebo v Palestině. [4] 

7.2 Mnémographe  

Na rozdíl od globálního a celosvětově známého Inside Out uvádím projekt lokálního cha-

rakteru založený italským umělcem žijícím a působícím ve Francii Robertem Giostra, který 

se zabírá otázkou autorství, autoportrétu a kolektivního díla. Specifický projekt, který budu 

dále popisovat, se konal v rámci divadelního festivalu Villeneuve en scéne u Avignonu, na 

který byl Giostra pozván organizátory. Jeho celoměsíční práce tak patřila k  vedlejšímu 

programu a částečně fungovala i jako performance. S autorem jsem se zde osobně setkala a 

uvedené informace jsou získané na základě rozhovoru a dotazníku.  

Mnémographe je název celého projektu a zároveň i speciálně přetvořeného fotoaparátu s 

hliníkovou konstrukcí s rámem a spouští na něm. Umožňuje realizaci autoportrétů. Foto-

graf je zde spíše v roli prezentátora a moderátora projektu, zve náhodně i záměrně volené 

herce, divadelníky nebo návštěvníky realizovat svůj autoportrét. Umožňuje vytváření ne-

formálních archivů a kolektivní práce, která sdružuje všechny účastníky stejným dílem. Po 

vytištění na obyčejné stolní tiskárně na formát A4 jsou fotografie vystaveny v prostředí 

festivalu, na karavanech, na stanech na plotech.  

Je to pokračující, stále se vyvíjející instalace, která vznikla v rámci Francouzského institutu 

v Tokiu, kde byla poprvé vystavena v galeriích a na veřejných místech festivalu.  

 

 

 

 

 

 

 

 obr. 28 Konstrukce fotoaparátu při originálním autoportrétu 

akrobatickým umělcem [54] 
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Mnémographe se uskutečnil dále na festivalu " Chalon dans la rue " (Chalon v ulicích) v 

roce 2006 ve Francii. Projektu se zde zúčastnilo více než 600 lidí. V rámci pouličního fes-

tivalu  Cirque d' Amiens vzniká dlouhodobě trvalá výstava a dnes čítá více než 3000 auto-

portrétů umělců.  

 

 

 

 

 

 

 

                 obr. 29 Expozice Mnémographe v rámci  

                           festivalu Villeneuve en scéne [54] 

 

Rám autoportrétu tvoří hliníková konstrukce přidělaná k fotoaparátu, která působí jako 

sjednocující prvek. V pravém dolním rohu je spoušť. Při jeho zmačknutí  je viditelná celá 

dlaň. Giostra vycházel z otisků prstů, které se na rozdíl od jména nedají zfalšovat.   

                            obr. 30 Autoportrét v rámci projektu Mnémographe [57] 

                          



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 58 

 

Giostra se ve svém projektu dále odkazuje na francouzského režiséra Gérarda Couranta, 

který vytváří experimentální film „Cinématon“ (zkracování "Cinema " a "Photobooth" a 

který začal natáčet a stále pokračuje v roce 2014. 

Courant natáčí portréty osobností ze světa umění a zábavy (filmaři, spisovatelé, filozofové, 

umělci, básníci, hudebníci atd.). Započal vlastním autoportrétem s číslem 0, dále každý 

tento video portrét eviduje a označuje číslem. Každá sekvence má stejná pravidla. Trvá 

3minuty a 20 sekund a každý si může před objektivem dělat, co chce.  

Smyslem projektu Cinématon je archiv umění a těch, kteří ho vytvářejí. Zaznamenává pr-

chavý moment, portrét těchto osob a zachytává jejich podstatu. Celkově má tento projekt 

187 hodin a patří k nejdelším na světě.  

Stejně tak Giostra nastavil formát a pravidla autoportrétu, v rámci kterých má každý účast-

ník volnou ruku.  Jeho práce je dále posouvaná prostorem, ve kterém je vystavený. Por-

tréty, které vystavuje, ani jinde neprezentuje, jsou tedy site-specific pro daný festival a 

místo. Integrují lokální skupinu a začleňují do svébytné komunity festivalu. Na rozdíl od 

toho Courant vytváří časově a prostorově neomezený portrét celého uměleckého a kultur-

ního spektra. Tisky i samotné fotografie Giostry nemají velkou kvalitu, proto na slunci 

blednou a deštěm se smývají. Na konci festivalu jsou zničeny při odinstalování stanů a 

karavanů. Jejich podobu zachycuje video, které celý proces dokumentuje a prezentuje na 

stránkách festivalu.  

Giostra ve své tvorbě experimentoval s různými technikami (jako je 3D zobrazení) a pře-

sahy, zkoumal jejich technické možnosti. V poslední době s vývojem Mnémographe se 

odvrátil od technické dokonalosti a vytváří téměř pravý opak s apelem na kolektivní dílo, , 

kterému klade mnohem větší důraz než estetickému pojetí.  

7.3 Wendy Ewald 

Dalším příkladem participativního díla je projekt Wendy Ewald. Oproti Inside Out, projek-

tuglobálních rozměrů a Mnemographe také většího rozsahu, se její projekt týká komorní 

skupiny účastníků a pojednává o velice specifickém sociálním problému. 

Wendy Ewald je konceptuální umělkyně, která užívá fotografii a pomáhá uprchlickým 

dětem se začleněním do jejich dočasných domovů. Celoživotně se věnuje práci s dětmi a 

propojuje tak angažované umění, kolektivní dílo, pedagogický rozměr a public art. Zkou-
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má hranice alternativních pedagogických metod, konfrontaci s textem a možnosti fotogra-

fického sdělení. 

Ewald pochází z Detroitu, kde v roce 1969 realizovala svůj první projekt. Po více než čty-

řicet let pracuje s dětmi, rodinami a učiteli v zemích po celém světě od Spojených států, 

Kolumbie, Indie, Jihoafrické republiky až po Saúdskou Arábii. Jako umělec a pedagog, 

Ewald zahrnuje principy experimentální pedagogiky. Učí děti jak fotografovat. Jejich foto-

grafie kombinuje se svými vlastními snímky a textem. Fotografie následně instaluje ve 

veřejném prostoru. Pomáhá tak dětem vyrovnat se situací, sociálními konflikty a rychlými 

změnami v soudobé společnosti. 

Uvádím projekt, který realizovala v anglickém městě Margate na východním pobřeží Ken-

tu. V tomto městě je velký počet imigrantů z různých koutů světa. V suterénu hotelu, zalo-

žila dílnu, kde spolupracovala s dětmi, které museli odejít ze svých zemí z ekonomických, 

politických nebo sociálních důvodů.   

Učila děti jak používat Polaroid kamery a požádala je to, čeho si všimli. Porovnávala zátiší 

z domova s jejich sny a portréty, které vyfotografovala Ewald a doplňovala je slovy.  U 

tvorby jsou děti jak spolutvůrci, tak adresáty. V rámci instalace zkoumala, co si myslí oby-

vatelé Margate, jak je vidí procházející městem. Fotografie instalovala po městě na velko-

formátových plakátech, portrét a zátiší i fotografie dětí vedle sebe. [2.3] 

 

 

obr. 31 Wendy Ewald, instalace projektu uprchlických 

dětí v Margate [57] 
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ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo podat ucelený obraz o různých přístupech k fotografii ve 

veřejném prostoru, popsat a porovnat je mezi sebou. Tištěná literatura zabývající se hledis-

ky umělecké fotografie ve veřejném prostoru existuje ve velice malé míře. Kvůli nedostat-

ku literatury se práce opírá zejména o elektronické zdroje, recenze a články. U vybraných 

projektů jsem uváděla i osobní zkušenost. Nezaměřila jsem se pouze na úspěšné a globální 

projekty, zkoumala jsem a uvedla také autory lokálního charakteru, na kterých jsem popsa-

la principy a možnosti různých druhů instalace.   

V definicích pojmů jsem objasnila dále užívané termíny. V jádru práce jsem věnovala po-

zornost převážně umělcům tvořícím přímo pro veřejný prostor. Nejvíce jsem kladla důraz 

na projekty od JR, který je pro tuto práci příznačný a mediálně nejznámější. Porovnávala 

jsem ho s ostatními a hledala jejich specifika. Hlavní rozdíl vidím ve finanční nákladnosti a 

v rozměrech projektů, od kterých se odvíjí prostor a styl instalace. Dále je významný 

aspekt původ a vzdělání autorů. Ti, kteří vycházejí ze street artu, často užívají sítotisk a 

plakáty. Na rozdíl fotografové vzdělaní v současném umění pracují s jinou rétorikou a 

s odlišnými druhy instalace. Velice důležitou roli hraje prostředí, ve kterém jsou fotografie 

vystaveny. Porovnala jsem stejné soubory, vystavené v různých prostorách, jejich působení 

a adaptaci.     

 V poslední části práce jsem rozebrala různé formy reinterpretací fotografií, jak instalaci 

neautorských snímků, autorské výstavy instalace s důrazem na Susan Meiselas, tak i kurá-

torský zásah v rámci festivalů. Zde jsem uvedla příklad z divadelního festivalu z osobní 

zkušenosti, na kterém jsem demonstrovala vliv prostoru a volby instalace.  V kapitole Par-

ticipativní fotografické projekty jsem uvedla 3 projekty, kde jsem porovnávala různé pří-

stupy počítající s účastí diváků a jejich následné vystavení.  

Jsme obklopeni vizuálními podněty, které nás vybízí ke koupi produktu nebo služby. Proto 

považuji za přínosné umělecké projekty, které se to snaží vyvrátit. Přibližují umění širo-

kému publiku a tím mají moc zajímavou formou upozornit na různé sociální nebo estetické 

problémy. V současné době je umění v mnoha podobách velice nesrozumitelné nekvalifi-

kovanému divákovi. Fotografie vytrhnutá z galerijního prostředí tak může pomáhat kultur-

ně vzdělávat. Participativní projekty jako je Inside Out, nevytvářejí pouze vizuální odkaz. 

Začleňují účastníky do skupiny. Pomáhají překlenout bariéry mezi kulturami U fotografie 

krajiny zas mohou šířit povědomí o důležitosti zachování památek a životního prostředí.  
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Dalším potenciálem tohoto fenoménu je i propojování různých uměleckých a výrazových 

prostředků. Může vytvářet integritu umění jakožto celku. Díky kontextu tak nabízí nespo-

četně možností pro originální umělecký a osobitý projev.  

V dnešní době není mnoho autorů, kteří se zkoumaným jevem pracují, přesto ve fotogra-

fických tendencích ve veřejném prostoru spatřuji veliký potenciál do budoucna. Tento vý-

zkum vnímám jako velice přínosný i pro moji vlastní tvorbu, ve které bych se chtěla opírat 

o získané poznatky a vytvořit vlastní projekt počítající s instalací v exteriéru.  
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