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ANOTACE 

Práce pojednává o motivu obrazovky ve fotografiích esk ch a sv tov ch autor . 

Na úvod stru n  popisuje situaci spjatou se vznikem televizního média a posléze 

s nástupem internetu a po íta . Práce popisuje n které role, které na fotografiích p ijímá 

televizní obrazovka a monitor. Tyto teze jsou demonstrovány na konkrétních autorech a 

fotografiích. 
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personal computers, film, videoart, Jind ich treit, Lee Friedlander, Soody Sharifi, Marek 

Kvetán, Tomá  Posp ch, Michaela Thelenová, Carl de Keyzer.   

 

 

 

ABSTRACT 

The work deals the motives of television used in Czech and world photography. 

In introduction to this subject there is a description of the situation connected with the 

beginnings of the television medium and later with the ingoing of internet and computers. 

Specific roles of television and also computers screen in the photographies are here 

interpreted and demonstrated on the concrete approaches of the authors and their works. 
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ÚVOD 

Cílem práce bylo vytvo it stru n  p ehled o tom, v jaké form  se motiv obrazovky 

vyskytuje na fotografiích. V práci nekladu za primární uvést co nejvíce autor ,  kte í si 

motivu v ímají. Konkrétní tvorbu jednotliv ch fotograf  uvádím ve smyslu obhájení úloh 

p i knut ch televizoru, i obrazovce na fotografiích. Tímto bych cht l také zd vodnit 

smí ené a nechronologické uvád ní esk ch a sv tov ch autor . Hlavním p edm tem 

zájmu jsem v této práci u inil obrazovku a její roli na fotografii. 
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1 ÚVOD K PROBLEMATICE TELEVIZNÍHO MÉDIA 

V druhé polovin  t icát ch let minulého století se v Evrop  a v USA za íná 

roz i ovat nov  prost edek masové komunikace. V voj televizního vysílání, p ístroj  a 

vysílacích studií má na konci let padesát ch a v letech edesát ch na sv domí masové 

roz í ení tohoto média do domácností. Na konci t icát ch let vznikají první pravidelná 

vysílání s programovou skladbou.1 Hlavní atrakcí vysílacího asu je zpo átku film, 

programová skladba se postupem m ní do formy, jak ji známe dnes. Televizní studia 

v povále ném kapitalisticko - demokratickém sv t  si uv domují tr ní hodnotu vysílacího 

asu, v zemích komunistick ch se na první místa v d le itosti postulují podp ry ideologie.2 

  Televize se obecn  stává p edním initelem kulturního pr myslu, mocn m 

nástrojem k p edávání informací, prost edkem k manipulaci s ve ejn m mín ním, a 

s komercionalizací také médiem marketingov ch strategií. 

                                                

 

1 První pravidelné vysílání v USA se datuje do roku 1928, pro vysílan  obraz je typick  nízk  po et ádk , 

vysílací as je kolem ty  hodin denn , vysílá se dva a  ty i dny v t dnu. Stanice NBC za íná pravideln  

vysílat 30.4.1939 v New Yorku. Od 2.11.1936 vysílá v Británii, z Alexander Palace v Lond n  BBC (dnes 

BBC one) obraz ve vysokém rozli ení. Tehdej í Sov tsk  svaz za íná regulérn  vysílat 31.12.1938. 

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_television#United_States_and_Canada  

eská republika zahajuje ve ejné vysílání 1.5. 1953, které je 25.2.1954 prohlá eno za pravidelné. 

http://www.ceskatelevize.cz/ct/historie/index.php  

 
2 Manifesty mezivále n ch um leck ch avantgard vnímaly nová média (televize, film, rádio) jako prost edky 

masového í ení um leck ch ideií s pozitivním dopadem na soudobou spole nost. Zneu ití t chto médií 

totalitní propagandou nacismu (formou estetizace politiky) a komunismu (politizací um ní) s odrazem 

následk  druhé sv tové války, p eru ilo nastartovan  v voj vztahu mezi um ním a t mito médii. 

V povále né dob  byl stále zastáncem utopické strategie televizního vysílání jako nehmotného um leckého 

media Lucio Fontana. Italská a obecn  evropská televizní scéna stojící v t inou pod kontrolou státu, se 

ov em diametráln  li ila od situace ve Spojen ch státech, kde u  po átkem 50.let bylo komer ní vysílání 

sou ástí denního chodu mnoha domácností. Srov. 

www.mediaartnet.org/themes/overview_of_media_art/forerunners,  

Zatímco v 60.letech sledovala b ná rodina v USA program nep etr itého 24 hodinnové vysílání zhruba  p t 

hodin denn , v N mecku byl do roku 1963 k dispozici pouze ve erní ernobíl  program na jednom 

televizním kanálu. Srov. http://www.mediaartnet.org/themes/overview_of_media_art/massmedia/1/ 
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P i vypl ování vysílací skladby není otázka kvality a snaha po objektivit  

program  v dy tou hlavní preferovanou hodnotou televizních studií, ale i navzdory tomu, 

se televizní p ístroj stává od poloviny 20.století nepostradateln m dopl kem interiéru a 

ka dodenním spole níkem lov ka3. Globáln  vzniká jev, kter  ozna ujeme jako televizní 

kultura. Ta p i plném vyu ití svého potenciálu neomezuje své p sobení glosováním ji  

prob hl ch skute ností, n br  se velkou m rou podílí na jejich vzniku. Název tele-vize 

m eme dekódovat na p enos p edstavy na dálku. P edstava, i vize vytvá ející realitu, je 

pak spí  do této dokonalosti neuskute n n m snem surrealist .  „Televizí se lov k 

p ibli uje bezesnému snu a touze mít je t  jednou ve ker  smyslov  sv t v obrazu, 

promlouvajícímu ke v em lidsk m smysl m. lov k je zárove  s to propa ovat  nenápadn  

do tohoto duplikátu sv ta to, co pova uje prosp né pro sv t reáln .“ 4 Tato a dal í fakta 

mají za následek nejednozna né spole enské p ijetí televizního fenoménu.  Nap íklad 

patrn  je intelektuálsk  odstup od v eho, co zavání zkratkou TV. Televizní kultura je takto 

spojena s absurditou vypl vající z jejího vztahu k realit  lidského ivota. Zobrazení 

televizního p ístroje ve fotografii tak asto p irozen  implikuje ironick  podtext, kter  

um lec obhájí u  samotnou ironií sou ití této sk í ky a lov ka. 

 

1.1 Personal computers, Internet a hry 

Rozmach tzv. personal computers a sou asn  probíhající vznik internetu, p inesl 

v devadesát ch letech minulého století pro mnoho lidí nad ji na svobodn  a voln  p ístup 

k informacím. Monitory se roz í ily do domácností se stejnou vervou jako d íve televizní 

obrazovky a nevábná estetika programátorsky zaván jícího dosu byla nahrazena principem 

                                                

 

3 V roce 1949 bylo v USA kolem jednoho miliónu televizních p ijíma , 1951 se po et zdesetinásobil a roku 

1959 bylo v americk ch domácnostech více jak 50 000 000 fungujících p ístroj . 

http://britannica.com/EBchecked/topic/80543/broadcasting/25193/Television-broadcasting#ref=ref271004   

V tehdej ím eskoslovensku stoupl po et registrovan ch televizních p ijíma  z cca 32 000 v roce 1955 na 

více jak jeden milión v roce 1962, http://www.louc.cz/pril01/p38his4.html  

4 Srov. Theodor Wiesengrund Adorno, Prolog k televizi, in: Teorie v dy XI(XXIV)2 2002, s.109. K vlivu 

televizního média na indiviuum i k jeho spole enskému dopadu dále nap íklad p ední teoretik médií 

Marschall McLuhan. 
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otev en ch a zav en ch oken. Technologick  v voj umo nil nástup multimédií a to i na 

p d  domácího vyu ití osobních po íta .5 Po íta  se stává multifunk ním za ízením 

umo ujícím reprodukovat, a za ur it ch podmínek také zpracovávat, pohybliv  obraz i 

zvuk. Monitor je jedna z periférií p ístroje, a i kdy  je definován jako retardovan j í 

brat í ek televize, tedy n co, co je (...)samostatn  neschopné zpracovávat vysílan  

vysokofrekven ní signál.6 Je v p ípad  dal ího zobrazování ve fotografii b n  p ipojen 

k jiné periférii a zobrazuje po íta em dekódovan  obraz. Jako pokrok v i televizi se m e 

zdát, e zobrazené, z velké v t iny závisí na divákov  svobodné volb . Tato zdánlivá 

svoboda je v ak mnohdy limitována softwarov m prost edím, v n m  se u ivatel po íta e 

pohybuje. Nejen opera ní systémy, jejich  vizualitu musí u ivatel prost  p ijmout. Ale i 

dal í aplikace jsou vizuáln  pevn m, dále netvárn m prvkem. U ivatel po íta e si oproti 

televiznímu divákovi musí mnohonásobn  více osvojit práci se za ízením a nau it se 

pohybovat v softwarovém prost edí. Musí se nau it íst zna ky, v tomto p ípad  ikony, a 

osvojit si systém uspo ádání r zn ch ovládacích prvk . Vizualita t chto znak  je ur ena 

jejich v robcem a u ivatel je p ijímá a respektuje jejich platnost. U n kter ch autor  se 

tyto prvky stávají p edm tem zpracování. Michaela Thelenová v jednom ze sv ch 

projekt  cílen  pracuje se systémov mi hlá kami internetov ch prohlí e . V projektu 

Poezie  pomocí fotografie p etransformovává slova vyjmutá z utilit opera ního systému do 

formy literárního ánru poezie. S prost edím znám ch internetov ch vyhledáva  pracuje 

Marek Kvetán. Sv m zásahem eliminuje z obsahu stránek text a divákovi p edkládá 

k nahlédnutí jakousi prvotní istou formu prost edí, která je vyu ívána, a tudí  i vizuáln  

akceptována, velkou ástí sv tové populace. 

Zajímavou sférou po íta ov ch aplikací se staly hry. Z programátorsky nad en ch 

po in  v osmdesát ch letech, sna ících se p etransformovat v znam po íta e do zdroje 

                                                

 

5 “Jako multimediální systém se ozna uje souhrn technick ch prost edk  (nap . osobní po íta , zvuková 

karta, grafická karta nebo videokarta, kamera, mechanika CD-ROM nebo DVD, p íslu n  obslu n  software 

a dal í), kter  je vhodn  pro interaktivní audiovizuální prezentaci.(...) 

V roce 1991 vydalo konsorcium pod vedením spole nosti Microsoft specifikaci standardního multimediálního 

po íta e (MPC). Ta byla v dal ích letech n kolikrát aktualizována, dnes jsou prakticky v echny osobní 

po íta e multimediální.“  http://cs.wikipedia.org/wiki/Multim%C3%A9dia  
6 Petr Zapletal, Technika video kamery, Olomouc 1996, s. 10. 
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zábavy, se v devadesát ch letech vybudoval gigantick  herní pr mysl, konkurující sv m 

vlivem i finan ními zisky filmu.  

Specifick m znakem herních aplikací je jejich zjevná snaha p izp sobit se v 

obrazech co nejreáln j ímu, v p ípad  p ímé kopie skute nosti, co nejrealisti t j ímu 

zobrazení prost edí. Jedním z bod , na kterém budují své strategie hybatelé herního 

pr myslu je interaktivita, imaginarita, a vizuáln  technická dokonalost prost edí. 

D sledkem t chto snah je vytvo ení cel ch fiktivních sv t , ve kter ch se hrá , zastoupen 

fiktivní postavou, pohybuje. Prost edí po íta ové hry se poté m e stát p edm tem 

fotografického zpracování. P íkladem je soubor imaginárních krajin Tomá e Posp cha, 

velkoformátovou kamerou p efotografovan  z monitoru po íta e. Trend fotografování 

t chto imaginárních um l ch prost edí je mo né také sledovat mezi ve ejností bez ambic o 

um leckou hodnotu své fotografické tvorby. Hrá i si na fotografiích ukazují své herní 

mise, snímky poukazující na zvlá tnosti fiktivního prost edí, nebo fotografie po ízené 

z fascinace prost edím, i snímky dokumentující úsp chy i neúsp chy herní postavy. 

Obrazová data nejsou po ízena fotoaparátem, ale pomocí tzv. funkce screen shot, která 

zaznamenává data zobrazená v danou chvíli na monitoru a ulo í je do souboru na disk 

po íta e.  

 

1.2 Film 

Vizuální jednoduchost a p irozenost dala na po átku minulého století zelenou 

rozvoji média, které vyu ívá stejn  technick  základ jako fotografie, p itom je v ak 

naprosto jinou formou sd lení. Pohyb se stal tím, co film i vysílan  obraz odli uje od 

fotografie. Setrva nost lidského zraku není schopna rozli it jednotlivé záb ry ve dvaceti 

ty  snímkovém sledu za jednu vte inu a této nedokonalosti je d sledn  vyu ito. Film se 

stal jin m um ním ne  fotografie a televizor jednou z mnoha podob rám .  

Uchopení filmu pomocí fotografie je negováním negace a v ta Rolanda Barthese, e 

(...)Fotografie nemá dop edné tíhnutí, je bez budoucnosti, je melancholická, film má 

tendenci tíhnout kup edu, je nemelancholick , je normální jako ivot.7 tak zase p estane 

                                                

 

7 Roland Barthes, Sv tlá komora. Poznámka k fotografii, Fra, Praha 2005, s. 77.  
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fungovat nebo lépe, dostane novou funkci. Nezam niteln  za ne fungovat rám (televizní 

p ístroj, ohrani ující vysílan  obraz), kter  dostane úlohu sv dka doby a obecn , i kdy  

nebude zobrazovat, nebude zbaven svého nemalého dílu narace vycházejícího z celého 

balíku televizní kultury... 

 

Televizní a monitorová scéna a aspekty, které s sebou p iná í, jsou vd n m 

objektem k fotografickému zpracování. V p ípad  televizoru i pouhé zobrazení p ístroje 

bez d je na obrazovce, navozuje siln  vypráv cí ú inek. Rozvádí téma televize za hranice 

samotného p edm tu. Pozorovatel fotografie není ji , dle mého názoru, schopen vnímat 

televizor jako pouhou v c,  odd len  od její funkce. A to i v p ípad , e obrazovka na 

fotografii nic nezobrazuje (je vypnutá, prázdná). V c se stává symbolem s irok m 

pozadím mo n ch asociací, zprost edkovatelem vn j ích d j  do fotografovaného 

prost edí. M e b t rovn  dal ím asoprostorov m a sociálním identifikátorem svého 

okolí nebo osv tlovacím mechanismem záb ru. 

Zobrazovan  televizor se v ak, vyjma technické fotografie, nem e zbavit své ikonické 

role a p ívlastku nositele televizní kultury a negativ i pozitiv, které toto téma obná í... 
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2 MOTIV TELEVIZORU VE FOTOGRAFII 

V skyt motivu televizoru v um ní je spjat s jeho masov m roz í ením v edesát ch 

letech. Mimo zde pojednávanou oblast fotografie, je vhodné stru n  zmínit n kolik autor   

zab vajících se touto tématikou v po átcích televizní éry.  

Televizor zpracovan  jako um leck  objekt se objevuje nap . u Toma Wesselmanna. 

Autor dopl uje pop artové obrazy reálnou televizí, v roce 1962 tvo í Great American 

Nude, kombinuje malbu a p edm ty, v tomto p ípad  záv s a televizor. V socha ství se 

v edesát ch letech televiznímu motivu v nuje nap . Günter Uecker, Isidor Isou a César. 

Paul Thek vytvá í v první polovin  edesát ch let Television annalyzation, na televizní 

téma reagující malby. Plochu obrazovky na plátn  p ekr vá portrétem, detailem obli eje.  

Uchopování televizního média dalo vzniknout p edev ím nové um lecké form -videoartu.  

Num June Paik a Wolf Vostel za ínají v první p li edesát ch let cílen  pracovat se 

samotn m médiem televize, vytvá ejí modely pro jeho nové uchopení v um ní. Paik se 

v nuje aktivní participaci diváka, Vostel dekolá i. Na televizní obrazovku je v jedné z jeho 

dekolá í hozen dort, poté „(...)je symbolicky korunována ostnat m drátem, ozdobena 

kr tími steaky a nakonec poh bena“.
8 

V roce 1966 produkuje Samuel Beckett první televizní hru.  

2.1 Technické limity fotografování obrazovky 

Vysílan  televizní obraz limituje svobodu p ístupu autora fotografie sv mi 

technick mi parametry, frekvencí zobrazení a svítivostí. 

Fotografické zachycení obrazu v danou chvíli zobrazovaném na televizní 

obrazovce je mo né p izp sobením rychlosti záv rky fotoaparátu frekvenci vysílaného 

signálu. Pokud je záv rka rychlej í ne  1/60 vte iny, na fotografii bude zjevné ádkování a 

obraz nebude viditeln  v celém svém spektru. P i del ích asech dochází k zaznamenání 

pohybu na obrazovce a stejn  jako v reálném prost edí vzniká pohybová neostrost. 

                                                

 

8 http://www.mediaartnet.org/themes/overview_of_media_art/massmedia/14/ 
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V p ípad , e je autorov m zám rem viditeln  vysílan  obraz, musí p izp sobit expozici 

snímku také svítivosti vykazovanou dan m televizním p ístrojem. 

2.2 asoprostorová a sociální identifikace  

V úvodní kapitole jsem se zmínil o svém p esv d ení, e televizor ji  není mo no 

vnímat na obraze jako pouhou v c, ale vyobrazení p ístroje (stejn  jako vyobrazení dal ích 

v cí) p iná í na fotografii mo nost r zn  zkreslené identifikace doby po ízení snímku a 

charakteristiky místa a sociální skupiny lidí, kte í se kolem p ístroje pohybují. Tyto 

charakteristiky mohou b t zjevné z designu p ístroje, zna ky nebo ve vztahu k sociální 

identifikaci, nap . z velikosti obrazové plochy. V p ípad  zachycení vysílaného obrazu 

m e b t aso prostorov m identifikátorem a n kdy (nap . v kontextu k okolnímu 

fotografovanému prost edí) i sociálním ukazatelem vysílan  obraz. 

2.3 Televizor jako zprost edkovatel vn j ího sv ta 

Televizor na fotografii m e roz i ovat obsah obrazového sd lení za jeho vizuální 

hranice. Vyu ití této dispozice má na fotografii za následek spojení fotografované scény s 

okolním sv tem nebo hodnotami, které sv t skrze zobrazen  obraz zastává. Na fotografii 

se nabízí nové vztahy mezi skute n m (fotografovan m) prost edím a tím, je  je 

zastoupeno obrazem. Tato mnohdy kontrastní sd lení mohou vyvolávat absurdní a 

pitoreskní dojem.  

  
Jind ich treit, Stránské(1980)                 Jind ich treit, Arnoltice(1983) 

Jedním z fotograf , kter  tímto zp sobem vyu ívá motivu televizní obrazovky je 

Jind ich treit. ast m zobrazením tohoto motivu v souboru Vesnice je sv t autor  

nabourává homogenitu rurálního prost edí a televizoru zde ud luje novou funkci ve vztahu 

k lov ku. V tomto prost edí navíc televizor pomáhá fotografii asov  identifikovat s 
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dobou blízkou sou asnosti. Pojetí venkovského sv ta Jind ichem treitem není, na rozdíl 

od n kter ch idylick ch tradic eského malí ství, postaveno na lyrické popisnosti svátk  a 

zvyk , ale treit divákovi p edkládá ka dodenní surovost vesnického mikroregionu. Motiv 

televizoru v tomto kontextu p iná í nové trendy v trávení volného asu, stejn  jako asto se 

v souboru objevující motiv kou ení a alkoholu.  Televizor se stává také (pon kud 

jednostrann m) prost edníkem mezi ji  zmín n m mikroregionem a okolním sv tem.9 „Na 

jedné stran  b n  vesnick  ivot, na stran  druhé sv t se v emi lákadly, sladk mi 

telenovelami, politikou, byznysem, rádobybohatstvím. To v e vytvá elo kontrast.“10  Motiv 

televizoru u Jind icha treita je zpracován zcela systematicky. V cyklech ze sedmdesát ch 

let je to prvek, kter  zaji uje vesnickou pospolitost v domovech sociáln  siln j ích 

jedinc . Pozd ji, tak jak je prezentovan  v souboru Vesnice je sv t, se stává v e 

popsan m zprost edkovatelem vn j ího sv ta, ale také prvkem, dotvá ejícím na 

treitov ch fotografiích tak typickou atmosféru surreálna. Televizor se na autorov ch 

snímcích vyskytuje i v dal ích vazbách. V ímá si média ve vztahu k divák m, na jiné 

fotografii jej prop j í do slu eb církve jako zprost edkovatele liturgického zá itku, jinde 

na obrazovce exponuje zcela viditelnou tvá  ruské here ky Natalii Sedychové z notoricky 

známého filmu Mrazík. V tomto p ístupu koresponduje s iránskou autorkou Soody Sharifi, 

zmín nou v kapitole Vyu ití média filmu. I na této fotografii Jind ich treit podtrhuje 

absurditu prost edí, vyu ívajíc tak kombinaci schopnosti p ístroje asov  identifikovat, s 

divákovou notorickou znalostí, kdy se snímek vysílal, a s kompletn  nesváte ní atmosférou 

zobrazeného prost edí.11 Televizor se stal autorovi motivem, jeho  zobrazení mu pomohlo 

fotograficky popsat prost edí moravské vesnice a její zm ny v posledních desetiletích... 

 

                                                

 

9 Srov. http://www.photorevue.com/phprs/view.php?nazevclanku=&cisloclanku=2006022401, Autor: Tomá  

Posp ch, 24. 02. 2006.  
10 Jind ich treit v elektronické korespondenci s autorem 25.7. 2008 
11 Filmov  snímek Mrazík, (Morozko, 1964, SSSR) je v eské republice vysílán více jak t icet let, tradi n  v 

období váno ních svátk . 
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Carl de Keyzer, Zona(2002) 

Podobnou roli zobrazeného média jsem spat oval také u belgického autora, lena 

Magnum Photo, Carla de Keyzera. ím více jsem v ak motiv televizoru v jednom z jeho 

projekt  zkoumal, tím se mi úloha zprost edkovatele vn j ku rozpadávala pod rukama. 

Projekt Zona, publikovan  jako Zona – Siberian Prison Camps je v sledkem autorova 

osmi m sí ního fotografického zpracování prost edí rusk ch nápravn ch tábor  a v znic v 

oblasti Sibi e. Televizor zobrazen  v takovémto kontextu by snad na ádnou jinou roli 

neaspiroval, ale skute nost je pom rn  jiná. V sledkem de Keyzerova pobytu na ruském 

území je stovka barevn ch fotografií zobrazující v jevy z v edního ivota rusk ch v z . 

Cyklus v ak p ipomíná spí e prost edí letních tábor  pro dosp lé. V zni hrající tenis, 

vy ezávající sochy ze sn hu, v p íjemném prost edí sledující televizi. Autorovu svobodu 

tvorby nabourává neustálá p ítomnost minimáln  ty lenného dohledu p i fotografování, 

která má dle mého názoru za následek zm nu p vodního konceptu tvorby. Fotografovi 

pr vodci jakoby autorovi p edvád li scény sv d ící o pozitivní zm n  stavu ruského 

v ze ství. Model Dostojevského Zápisk  je nahrazen eck m modelem chlebu a her. 

Autor, aby se vyhnul propagandistickému zobrazení nové lep í skute nosti, volí p ehán ní 

a  zobrazení cynismu a ironie. „(...)Ty pozitivní situace a krásná místa jsem fotil je t  

pozitivn j í a krásn j í.“
12 De Keyzer se smí í se skute ností, e do v ech zákoutí asi 

nenahlédne13 a a koliv v jednom rozhovoru uvádí, e nikdy nevid l provád t na v zních 

                                                

 

12 asopis DIGIfoto 2/2007, elektronická verze: http://digiarena.zive.cz/Kultura/Carl-de-Keyzer-Magnum-

me-motivuje/sc-27-sr-1-a-4883/default.aspx, rozhovor s autorem. 
13 (...)I forgot about asking them to open this or that door, so I could discover something horrible. I aban-

doned the idea to reveal as much as possible.” rozhovor pro místní televizi, zdroj 

http://www.pixelpress.org/pixelpicks/picks31.html 
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tresty a projevy autorit k udr ení disciplíny, nezapomíná dodat tu ení o jejich tvrdosti.14 

Zobrazen  motiv na fotografované televizní obrazovce, v de Keyzerov  souboru, v tomto 

kontextu diváka vrací zp t k zobrazenému d ji a ukazuje, e n co není v po ádku. Vysílan  

obraz je zastaven v moment  neidentifikovatelnosti. Obraz na televizoru tedy neodkazuje 

ke konkrétnímu filmu, ke známé osobnosti. Motivy jsou symbolického charakteru 

vytvá ející itelné vztahy s fotografovan m okolím. Vyobrazení televizního detailu lidské 

tvá e a oka sledující skupinku t ech v z  není reportem z okolního svobodného sv ta. 

Naopak je autorov m tv r ím zásahem a sv dectvím o nepoznaném, ale tu eném zákulisí 

v znic. Vyu itím této symboliky autor nepoukazuje na komunikaci s vn j kem, ale 

rozehrává absurditu uvnit  nápravn ch za ízení. V celkov  pozitivním lad ní obraz  je pak 

tato symbolika upozorn ním na nejednozna nost zobrazeného krásna. Role 

zprost edkovatele je tak nahrazena tv r ím uchopením motivu a akcentem na vysílan  

obraz, symbol. 

2.4 Lee Friedlander a obrazovka v interiéru 

Ovzdu í po átku edesát ch let, jak jsem ji  na rtl v úvodu, je v um ní spojeno s 

hledáním vztahu k televiznímu médiu. Na jedné stran  stojí Num June Paik a Wolf Vostel 

a ve spojení s nimi vznikající videoart, na stran  druhé v t ina um lc , vidící v televizi 

p ehnan  mocné a bezv znamné médium. V t chto letech zaujímá skrze své fotografie také 

Lee Friedlander sv j typick  postoj k tomuto médiu, charakterizovan  rolí neutrálního a 

hloubavého pozorovatele. 15 

  
Lee Friedlander, Little screens(1963)            Lee Friedlander, Little screens(1963) 

                                                

 

14 Tamté . 
15 http://www.mediaartnet.org/themes/overview_of_media_art/massmedia/14/ 
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V roce 1963 vystavuje v galerii George Eastman House, Rochester, v New Yorku 

svou první samostatnou v stavu. Nedlouho poté vychází v asopise Harper’s Bazaar 

fotografická esej, její  sou ástí je Friedlanderova fotografie, s obli ejem dít te na 

obrazovce televizoru umíst ném v motelovém pokoji, v pop edí s postelov m zábradlím.  

Friedlanderovo televizní záti í, soubor nesoucí název The Little Screens se stává znám m... 

Role televizoru a jeho prezentace na fotografiích tohoto autora se blí í klasickému 

médiu obrazu. Friedlander exponuje v televizních rámech obrazy populárních kulturních 

ikon, politick ch postav nebo tehdej ích d le it ch celebrit. Lidé na Friedlanderov ch 

obrazovkách nahrazují ivé postavy, do té doby p vodní obyvatele fotografovan ch, blí e 

nespecifikovan ch motelov ch a jin ch anonymních pokoj . Soubor The Little Screens je 

sv m prost edím jednak autorovou autobiografií a deníkem jeho potulného cestování 

nap í  americkou krajinou, ale sou asn  jsou Little Screens také sv dectvím o ivot  v 

tomto období, tak jak je vid lo mnoho tehdej ích obyvatel Spojen ch stát  americk ch 

(...)sv dectvím o ivot  vysílan m do jejich televizí a kmitajícím nap í  jejich ob vacími 

pokoji.
16 

Autor na v t in  fotografiích vizuáln  pracuje se sv tlem vyza ovan m obrazovkou 

a vytvá í z ní jakousi novou bytost, nového obyvatele studen ch a anonymních interiér . V 

jeho práci nedochází ani tak ke konfrontaci mezi médiem a prvky prost edí nebo mezi 

televizorem a jeho diváky. Pozornost je up ena k obrazovce, která v Litlle Screens p ebírá 

hlavní roli. 

Walker Evans údajn  poznamenal k Friedlanderov  v stav  v roce 1963: 

“Friedlander humanizes the continual glow and constant flickering, so that the people in 

the pictures become substitutes for those people who are not there.”
17 

Friedlander v soubor The Little Screens se ve své celistvosti do kal premiérové 

souhrné prezentace a publikace ve Fraenkelov  galerii a  6.11. 2001.  

                                                

 

16http://www.fraenkelgallery.com/index.php#mi=2&pt=1&pi=10000&s=0&a=53&p=0&at=0 

17 http://www.sfstation.com/the-little-screens-lee-friedlander-at-fraenkel-gallery-a1770 
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Televizor se v denní praxi stává také plochou k odkládání r zn ch p edm t . 

Artefakt m umíst n m na plo e televizoru ve vztahu k divákov  recepci vysílaného 

programu, konkrétn  tzv.m dlov ch oper, se v noval nap . O.Leal. Ve své práci 

demonstruje odli nou recepci telenovely u televizních divák  ni í sociální vrstvy, 

vybavující si sv j p ijíma  upomínkov mi fotografiemi. Leal prokazuje, e je opera 

v takov chto podmínkách recepce a reprodukce úpln  jin m kulturním produktem ne  tatá  

opera v domech brazilské st ední t ídy. 18 

Recepce vyfotografovaného televizoru vybaveného upomínkov mi snímky a 

dal ími p edm ty je také odli ná od záb ru s pouh m televizorem. Na fotografiích vznikají 

nové vztahy mezi médiem a p edm ty, televizorem a sociálním postavením majitele, apod. 

 
Petr Willert, Pomni(2007) 

U Petra Willerta, mladého eského fotografa, kter  se ve své dosavadní tvorb  

v nuje cílenému fotografickému mapování bytu své babi ky a nejbli ího okolí, je 

televizní záti í zastoupeno v souboru Pomni(2007). Zelení obklopen  televizor se 

zarámovan m portrétem vnuka se svou babi kou, v pozadí s ornamentální tapetou, 

dokresluje v souboru p íb h z prost edí jednoho typického babi kovského bytu. 

Fotografovaná politická diskuze spojuje snímek s ned lní ob dovou absurditou, touhou 

generace po informacích a neustálého lamentování nad neut enou politickou situací. 

De ka, zarámovaná fotografie, plastové kv tiná e i v b r zasazen ch rostlin v kontrastu s 

                                                

 

18 John Fiske, Postmodernismus a televize,in: Biograph, magazín pro film a nová média, 5/1998. 
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tématicky pom rn  protich dnou programovou skladbou na obrazovce, reprezentují 

poznávací znaky sociální p íslu nosti majitele bytu.  

 V instalaci, záv re né diplomové práci na Manchester Polytechnic College, z roku 

1973 si jin  autor, Martin Parr pohrává s vlastními navr en mi interiéry umíst n mi na 

v stavní plo e.  Projekt Home sweet Home(Impressions gallery, York, 1974) prezentuje 

svobodu fotografického média a reaguje na pojem k ovitosti. Interiéry jsou vybaveny 

tapetami s r emi, místo v hledu z okna je nazv t ovaná fotografie z okna Parrova 

skute ného bydli t . Na zdech visí fotografie p edm t  zakoupen ch v et zci 

Woolworth’s a tém  v ka dém interiéru je televizor. 

Jedna z fotografií z instalace je t  dodnes zdobí wallpaper Parrov ch internetov ch 

stránek.19 

Fotografovan  interiér s televizní obrazovkou m eme najít u spousty dal ích 

autor . T ch, co médium systematicky uchopují by bylo u  mnohem mén . Televizor se 

stal znakem standartu a p ístroji je zamo ena spousta pokoj  a pokojí k , co  samoz ejm  

m e vést i k nezám rné p ítomnosti televizoru na fotografii.20 

Lidskou p ítomnost ve fotografovaném interiéru a sou asné zobrazení televizoru 

m eme najít dále nap íklad u Diane Arbus, ve fotografiích mapující prost edí 

nudistického kempu, konkrétn : X mass tree in a living room in Levitton, Long Island, 

N.Y.(1963), Retired man and his wife at home in a nudist camp one morning, NJ(1963), u 

Williama Egglestona, u Andreje Balca v souboru Alcatraz(2004), konkrétn   Pezinok, 

SK, Prievidza, SK, u Jeffa Barka, soubor fotografií akt , Nude 09, v reklamní tvorb  u 

Davida La Chapelle, Most Perfect Work II a u mnoh ch dal ích. 

                                                

 

19 http://www.martinparr.com/index1.html 
20 Oficiální internetové stránky eské republiky popisují, co je v této zemi standartní. Standartní je vybavení 

bytu televizorem, stejn  jako koupelnou a WC. Více ne  tvrtina esk ch domácností s televizorem má k 

dispozici dva a více p ístroj . http://www.czech.cz/cz/ekonomika-podnikani-veda/vseobecne-

informace/zivotni-standard/nakupni-sila-obyvatelstva/zivotni-standardy/ 
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2.5 Vyu ití média filmu 

Televizorem zarámovan  motiv odkazující na notoricky znám  moment z filmové 

tvorby p iná í do fotografie novou dávku narace. Obrazovka je nejen nositelem konkrétní 

obrazové informace, ale stává se i asovou branou. P ed diváka je postavena souvislost 

mezi fotografovanou skute ností a asociacemi plynoucími z d jové linie filmu. Televize 

tak na fotografii, po ízené b hem krátkého momentu, p iná í desítky minut trvající p íb h.   

 
Soody Sharifi, Grease(2004) 

Mezi autory, kte í v dokumentární tvorb  na sv ch snímcích zám rn  pracují s touto 

roz í enou narací pat í iránská fotografka Soody Sharifi. Na jednom ze sv ch snímk , 

pojmenovaném shodn  s filmov m nám tem fotografovaného televizoru, zobrazuje 

detailní portrét Johna Travolty s cigaretou. Tonalita obrazovky i póza, kterou herec na 

obrazovce zaujímá, neklade divákovi fotografie ani ty nejmen í p eká ky v identifikaci 

obrazu známého amerického filmového snímku ze sedmdesát ch let. Obrazovka s Johnem 

Travoltou takto p esahuje portrétní vyobrazení a je zastoupením d je sto deseti minutového 

filmu Pomáda (Grease, 1978), p íb hu o lásce a gender roli v milostném vztahu v USA a o 

navazování známostí mezi americk mi teenagery v padesát ch letech. Tento kontext si u 

generace, pro kterou je snímek notoricky znám , vynucuje pohled na  fotografii ovlivn n  

minimáln  z ásti filmovou základnou a divák p i vnímání fotografie nem e nepo ítat 

také s nezobrazen mi skute nostmi, tedy konkrétn  s t mi, které se odehrály ve filmu, ale 

na fotografii zobrazeny nejsou.  Autorka, její  snímek pat í do série mapující ivot 

americk ch muslimsk ch teenager  v Americe, zobrazuje filmov  snímek Grease zcela 

zám rn  a promy len . V p ístupu k tématu hledá formu jak etrn  poukázat na základní 

odli nosti mezi dospívajícími d tmi s muslimskou vírou a americkou k es anskou 

v t inou. 
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Mladí muslimové ijící v Americe se zapojují do stylu americké zábavy a jsou 

obklopeni stejn mi vlivy jako k es ané. Vzorce chování, které jim v ak p edkládá jejich 

víra v sob  nesou jiná pravidla nap . ve v ci partnersk ch vztah . Autorka staví do 

kontrastu vyobrazen  snímek Grease a participaci muslimské mláde e na americké 

kultu e, p i em  jsou n které z hodnot americk ch idol  pro muslimské dospívající d ti 

z principu jejich nábo enství nedosa itelné.21 I na n kolika dal ích fotografiích z autor ina 

souboru se objevuje motiv televizoru, slou ící muslimské mláde i k pasivnímu pro ití 

amerického stylu zábavy. Motiv dob e známého filmu se objevuje nap . také u Jnd icha 

treita, co  je zmín no v kapitole Televizor jako zprost edkovatel vn j ího sv ta.. 

2.6 Motiv televizoru zprost edkovan  divákem 

   
Elliot Erwitt, USA, Wyoming(1954)         Bruce Gilden, Ireland(1996) 

Divák a diváci jsou speciálním vyjád ením motivu obrazovky ve fotografii. 

Exponovaná obrazovka vrhá v p ípad  barevné fotografie na zobrazované postavy typické 

namodralé sv tlo. D j na ní probíhající provokuje mimické reakce divák  a celkov  akt 

sledování, v kombinaci s vyobrazením základních odpov dí na otázky kde, kdy a kdo, 

vytvá í pom rn  fotogenické skute nosti. Tv r í zásah fotografa zde nepracuje s tím, jak  

v sek televizního vysílání bude na obrazovce naexponován, ale ve vztahu k na emu tématu 

více s tím, zda v bec bude samotná obrazovka nebo televizor sou ástí celkového plánu 

fotografie. Vyobrazení obli ej  spektátor  v t inou vylu uje mo nost zobrazení 

vysílaného obrazu a televizor je na fotografii bu  úpln  skryt m, anebo pouh m, v t inou 

                                                

 

21 “The use of TV in the muslim teenager series is about muslim american youth participating in the american 

style entertainment. Greece is about the teenage life in the 50s and muslim American boys and girls really 

cannot mingle like the Christians. Yet, they can watch the interaction on TV and perhaps vicariously enjoy 

it.”  Korespondence autora práce s fotografkou, 5.8.2008. 
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ern m objektem, co  v ak ve v sledku nesni uje jeho vypráv cí úlohu. P ístroj se stává 

mystick m hybatelem d j  vyobrazen ch na fotografii. 

Skupinov  portrét s v razem divák  formovan m spole n m emo ním zdrojem 

(viz. nap . Bruce Gilden, Ireland(1996) ) je svérázn m a pom rn  ast m obrazov m 

sd lením. Skupina bez vyobrazeného zdroje vjem , p sobí paradoxn  a nepochopiteln  

fascinovan .  

Televizor tak na základ  vysílaného programu disponuje mo ností shroma ovat a 

p ijímá roli toho, kdo promlouvá. I kdy  p ístroj neustále z stává pouhou v cí a pouze 

zprost edkovává pomocí vysílání, je to práv  tento aspekt, na kter  se p i pohledu na 

fotografovanou diváckou událost rádo zapomíná. Ve skute nosti p i knutí jakékoliv role 

televizoru je to, co d lá fotografie zobrazující diváky více zajímavé nebo chcete li také 

absurdní, paradoxní, ironické, nepochopitelné atd. Tématu se v jedné ze sv ch prací 

v noval Ond ej P ibyl, kter  sledoval odraz televizní události na tvá ích divák . 

Fotografie tohoto tématu m eme dále najít nap . u Elliota Erwitta, ji  zmín ného Bruce 

Gildena, Lise Sarfati, Petera Marlowa, Patricka Zachmana a dal ích 

2.7 Vysílan  obraz v hlavní roli 

Ve fotografické tvorb  se m eme vrátit do roku 1963, kdy znám  herec a re isér 

Dennis Hopper fotografuje soubor Kennedy suite. Ve stejném roce, kdy vchází ve 

známost soubor Lee Friedlandera se Hopper p ibli uje k médiu a zaznamenává skute nost 

shodnou s rámem obrazovky. Televizor je na t chto fotografiích hlavním tématem obrazu a 

pozornost je up ena p ímo na vysílan  obraz, v tomto p ípad  na portrét J. F. Kennedyho. 

Tyto tendence v tv r ím vyu ití televizní obrazovky se objevují také v osmdesát ch letech 

u eské tv r í dvojice Jasansk -Polák. Také nap . u Thomase Dworzaka, kter  

p efotografovává americk  seriál M.A.S.H. vysílan  s anglick mi titulky. Jednotlivé 

obrazy jsou pak jak msi fotograficko-televizním komiksem, M*A*S*H(2005). 

Své pole p sobnosti si najdou snímky obrazovky zam ené pouze na ást vysílaného 

programu také v dokumentární fotografii. Dokumentarista nemusí (nebo nem e, viz 

p istání na M síci) b t p ímo na d ji ti událostí a m e p inést obraz dokonale vystihující 

atmosféru d ní. Rene Burri v roce 1968 fotografuje televizní obrazovku s vysílanou 
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zprávou o zavra d ní Martina Luthera Kinga, o ty i roky pozd ji s americk mi 

kosmonauty p i p istání na M síci, 197222, s projevem Fidela Castra k v ro í smrti Ernesta  

Che Guevarry, 1987, dále pak sérii portrét  tohoto kubánského státníka p i televizní debat  

na Cuban tv, 1993. Abbas zobrazuje zat kání ínsk ch demonstrant , vysíláno 

prost ednictvím ínské televize, 1989. Zahalenou palestinskou enu, sou ást série Gaza 

under Arafat(1995). Gilles Peress exponuje skrze obrazovku iránsk  televizní program o 

vojenském kolení, fotografie Taking a Hostage(1979). Harry Gruyaert v sérii Olympic 

games tv shots, velmi p sobiv  dokumentuje na barevné fotografii olympijské hry v 

Mnichov  v roce 1972. Gruyaert tuto událost fotograficky uchopuje  zásadn  skrze 

vysílan  obraz, vyu ívá barev a del ích expozic, ím  je sportovní událost navíc kreativn  

zpracována. Jako jeden z mála se na fotografiích kompletn  zbavuje rámu televizního 

p ístroje a televizor identifikuje pouze nadm rná zrnitost obrazu a typické ádkování. 

  
Harry Gruyaert, Olympic games, Munich(1972)     Harry Gruyaert, Olympic games, Munich(1972)     

 

 

                                                

 

22 Události spojené s kosmick m programem v podstat  vylu ují p ítomnost fotografa a televizor se stává 

jedin m médiem, skrze které je mo né událost fotograficky zdokumentovat. Snímky p istání na m síci se 

vyskytují u více autor , nap . Harry Gruyaert, Apollo XII(1969), nebo fotografie dokumentující sov tsk  

vesmírn  program, Jonas Beniksen, Stills from TV footage of Soviet space program(2006). 
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3 MOTIV MONITORU VE FOTOGRAFII 

Monitor je jedna z periférií p ipojen ch k po íta i. Oproti televizoru se vyzna uje 

v t í rozli ovací schopností obrazu a absencí tzv. tuneru, tedy ásti, která zpracovává 

vysílan  signál. Tuto absenci nahrazuje p ipojení po íta e. Monitor vizuáln  

zprost edkovává prost edí v emo n ch softwarov ch aplikací, opera ní systémy, hry, do 

digitální formy p evedené fotografie, filmy. V p ípad  p ipojení po íta e k internetové síti 

se pak stává prost edníkem zobrazujícím r zn  obsah informací umíst n ch na r zn ch 

webov ch stránkách. Pomocí internetového p ipojení m e monitor také zobrazovat 

televizní vysílání apod. 

Práce s tímto motivem ve fotografii, jak jsem ji  nazna il v úvodu, se vyzna uje 

spekulativní svobodou ve volb  prvku zobrazovaného monitorem. Auto i, kte í 

zpracovávají toto téma na sv ch fotografiích se v ak více ne  vlastní svobod  vyjad ování 

v nují prvk m, které v podstat  svobodu u ivatele eliminují. Tento p ístup ale na druhou 

stranu znamená, e se auto i p estávají v novat vyobrazení p ístroje v kontextu s okolím. 

Naopak pozornost upírají na virtuální sv t aplikací. Monitor narozdíl od televizoru 

p estává b t zajímav  tím, e p iná í novou naraci do okolního prostoru, ale za íná b t 

pouh m prost edníkem k virtuálnímu sv tu uvnit . V situaci, kdy je divák sv m pánem, 

za íná b t kontrast p ístroje a okolí vizuáln  nezajímav . Monitor je pak cílem um lc  

jenom díky své základní vlastnosti zobrazovat. Pozornost autor  se upírá za rám v ci, 

hloub do virtuálního sv ta ke konkrétním po íta ov m aplikacím. Monitor se stává 

pouh m, nahraditeln m prost edníkem k virtuálnu. S tímto také souvisí zjevná ztráta 

ikonické role p ístroje a  velké v t iny p ívlastk , které mohly b t vlastní televizím.  

Virtuální sv t programové v bavy po íta  doznal v posledních letech svého velkého 

roz í ení, nebo taky boomu, a to hlavn  v technologick ch vylep eních vizuální stránky 

aplikací, zpest ení jejich tématického okruhu a díky stoupajícímu po tu u ivatel , také 

roz í ení spektra informací a slu eb na internetové síti. 

Uchopování monitoru ve fotografii tak sice vizuáln  koresponduje s p ístupem fotograf , 

kter  popisuje p ede lá kapitola, v znam sd lení má v ak pom rn  jin  charakter. Na 

rozdíl od práce s vysílan m obrazem a p efotografovanou obrazovkou se p ístup autor  ve 

vztahu k zobrazovanému médiu stává více metafyzick m a pátrajícím ve strukturách 

digitálního sv ta. Zobrazené virtuální fragmenty ve st etu s realitou vytvá í nové vztahy, 

p ímo se obracející k lov ku a jeho ur ení toho, co je skute né a správné. Virtuální sv ty 
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zobrazené v um ní korespondují s gnozeologick mí a epistemologick mi otázkami 

sou asnosti.  

Na následujících autorech demonstruji t i odli né p ístupy v práci s motivem 

obrazovky ve vztahu k médiu fotografie.  

3.1 Tomá  Posp ch, Krajinky.jpg 

 
Tomá  Posp ch, Krajinky.jpg(2004) 

Reflexi virtuálních krajin do fotografie provádí ve svém souboru Krajinky.jpg 

Tomá  Posp ch. Autor se pohyboval virtuálními sv ty her a prohlí el si wallpapery 

opera ních systém . Klasick  p ístup fotograf  krajiná  aplikoval v nereálném sv t  a 

nalezen  záb r poté skrze monitor exponoval velkoformátov m p ístrojem. V sledn m 

produktem jsou kontaktní ernobílé zv t eniny formátu 12x16 nebo 12x24 centimetr .   

Metodiku práce nejlépe vystihují autorova vlastní slova: “Snímal jsem zá ící monitory se 

syntetick mi virtuálními krajinami z wallpaper  a her. V prostoru po íta e jsem inil v e, 

co obvykle p inále í krajiná i: dlouho vyhledával vhodnou krajinu, ovládáním autí ka, 

postavy, zam ova e nebo jin m p edprogramovan m postupem pe liv  volil kompozici, 

klávesnicí a my í nacházel nejvhodn j í v ez, vyhledával vhodné po así, ten správn  

okam ik… a pak dlouze exponoval masivním aparátem na velk  formát negativu,“
23 

Pozoruhodn m jevem na této práci z stává uchopení virtuálního obrazu klasick m, 

analogov m p ístrojem. Autor se zám rn  vyhnul po íta ové funkci screen shot a vzkazky 

o podob  virtuální krajiny p evedl  fotoaparátem a následn m zv t ením do klasick ch 

                                                

 

23 Ale  Kune : Krajinky.jpg. in: Ateliér 5, 2006, s. 7. 
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ernobíl ch fotografií. Nastínil tak vztah mezi vnímáním skute ného a um lého prost edí, 

ale také vztah mezi digitálním um ním a klasickou fotografií. (...)”Komorní charakter 

v sledn ch snímk  tak nakonec p ipomene spí e horizontální krajinné v seky fotografa 

Josefa Sudka ne  obrazové produkty zábavního pr myslu.”
24

 P efotografované virtuální 

krajiny také odkazují k budování fiktivních sv t  na základ  jeho primárních znak . 

Krajiny jsou modelov m, zobecn n m vyobrazením v eobecn ch lidsk ch p edstav o tom, 

co je to krajina. Programáto i a tv rci grafického designu t chto fiktivních prost edí, tak 

v dom  i nev dom  vytvá ejí jak si sv t (post)ideí. Tento sv t p etransformovan  do 

klasického média také nastoluje v eobecné otázky o lidském poznání skute nosti. 

3.2 Michaela Thelenová 

 
Michaela Thelenová, Krajiny(2005)  

Krajiny25 jiné autorky, Michaely Thelenové, vyu ívají manipulovaného spojení 

dvou obrazov ch element
26, ponur ch krajin zobrazen ch na monitoru a systémov ch 

hlá ek internetového prohlí e e Internet Explorer. Zobrazené krajiny jsou p ekryty mal mi 

okny systémov ch hlá ek, na kter ch je napsáno o jakou ást p írodních fragment  se 

jedná. Autorka pou ívá cizího elementu jim  fragmentizuje a rozbíjí realitu krajiny, ím  

                                                

 

24 Lucia Lendelová: Krajinky.jpg. in: Art&Antique 6, 2006.   
25 Krajiny, Landscapes(2005). 
26 http://www.artantiques.cz/07/06/28.html, text Kate ina Tu ková.  
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vytvá í nové v znamové spojení. Mimo to dochází k typologizaci krajin pomocí textu 

zobrazeného na oknech Exploreru. P i tvorb  souboru vyu ívá následující postup: 

„1. Vyfotografuje reálnou krajinu digitálním fotoaparátem. 2. P enese záznam do po íta e 

a p ípadn  ho upraví. 3. Vytvo í webovou stránku se snímkem krajiny. 4. Naprogramuje 

stránku a p evede fotografií do prost edí internetu. 5. P efotí p ímo z monitoru p íslu nou 

stránku a p evede tedy internetovou formu zp t do fotografie.“
27 

Fotografování se stává v tomto procesu pom rn  nahraditeln m autor in m zásahem, 

po íta  dostává úlohu nástroje k tvorb  um leckého díla a monitor má za úkol pouze 

zobrazit p edlohu pro proces fotografování a v sledek práce. Podobného principu vyu ívá i 

v jiném souboru Message(2004/2005). Hlá ky Internet Exploreru zobrazují úryvky z 

lidové slovesnosti a pod nimi umíst ná fotografie z stává ilustra ním záb rem pocitov  

p idan m k textu. 

I z dal ích autor in ch prací m eme vycítit jist  odstup k médiu fotografie anebo 

reakce na formální vy erpanost a zkostnat lost tradi ní formy prezentace. 

Ve star ím souboru Poezie (Poetry,2003-2004) p etransformovává pomocí 

fotografie slova vyjmutá z utilit opera ního systému a z jin ch aplikací do formy 

literárního ánru poezie. V sledné v stavní tisky jsou p efotografovaná slova z nabídky 

program  na monitoru, seskládaná autorkou do nov ch souvislostí. Slova jako soubor, 

konec, zastavit, ovládání, pohyb, najít a dal í nab vají na novém v znamu, zachovávají si 

v ak svou p vodní vizualitu a odkazují tak ke svému p vodnímu zdroji. V sledkem je 

spojení dvou naprosto odli n ch ánr  i element  a osvobozená asocia ní hra s médiem 

fotografie
28. Motiv monitoru je zastoupen typick m rastrem p ístroje, objevujícím se na 

v ech autor in ch fotografiích, je  vznikly prost ednictvím tohoto média.  

 

 

                                                

 

27 http://www.sudek-atelier.cz/new_web/press_tisk_dw.html#29, tisková zpráva k v stav  souboru Krajiny, 

text Franti ek Kowolowski.  
28 Tamté  
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3.3 Marek Kvetán 

  
Marek Kvetán Compression, Lola rent(2000) Compression, Matrix(2000) 

Tento autor ve své tvorb  participuje na tématech internetu a digitálních médií. Ve 

svém ran j ím díle p edvádí Marek Kvetán, v souboru Compression(1999-2000), hru s 

divákem, inspirovanou d ním v kinematografickém pr myslu. Autor ve své práci reaguje 

na trend filmov ch tv rc  v posledních desetiletích -  ve filmové naraci neustále zhu ovat 

d jové akce a u ívat ve filmu tzv. rychl  st ih. Divák navykl  na tuto filmovou prezentaci 

rychl ch zm n, je schopen rozeznávat promítané zm ny na plátn  b hem zlomk  vte iny. 

Na druhou stranu pro n j za íná b t nestravitelná star í filmová tvorba, která se mu pak 

jeví jako zdlouhavá a nudná. Marek Kvetán si v ímá produkt  kinematografie, které 

vyu ívají t chto zhu ovacích princip  a jejich n kolikahodinové filmové vypráv ní 

zkomprimuje do jednoho záb ru. ást prací pak prezentuje v podob  video projekce v 

p vodní asové délce, opat ené originální zvukovou stopou, druhou ást vystavuje ve 

form  C-print . Prezentované, nepohyblivé a zkomprimované obrazy nesou jména jimi  se 

odkazují na sv j p vod,- Aliens, Lola rent, Matrix, Natural Born Killers, Trainspotting 

apod. Autorovi se, podobn  jako nap . Michaele Thelenové, stává zobrazovací médium 

pouh m nástrojem realizace vlastního projektu. U Kvetána v ak navíc není nikde vyu ita 

narace potenciáln  plynoucí z vyobrazení jakékoliv ásti p ístroje.  

Autor v pohled je up en na problematiku uvnit  média, tedy konkrétn  na jevy ve filmové 

tvorb . Obrazovka a p ípadn  i fotografie zde p estává mít jak koliv jin , ne  technick  

v znam. Stává se pouze nástrojem k realizaci. 
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Marek Kvetán,  WWW, www.google.com(2000) 

Je t  více znateln j í je tento p ístup v jiném autorov  projektu. V práci 

prezentované pod názvem WWW(2000) si autor zahrává s vizualitou a s rozmíst ním 

ovládacích prvk  na internetov ch prezentacích, u ivatel m internetu velmi dob e 

znám ch vyhledáva  i komer ních stránek.29 Kvetán v po íta ové postprodukci 

vymazává ze stránek ve ker  textov  a vizuální obsah a bez zásahu nechává pouze 

originální grafick  charakter webu.30 V sledkem je divákovi nastavená autorova 

konfrontace se vzhledem velmi znám ch internetov ch prezentací. Autor tak zobrazuje 

elementární typologizaci mnoha u ivateli akceptovan ch internetov ch prezentací. 

  Autor se v této práci kompletn  vyh bá popisu média, na kterém se obraz nachází. 

V sledná podoba ti t n ch obraz  ji  nenese ádné známky po rastru zobrazovacího 

p ístroje, jak tomu bylo nap . u Michaely Thelenové. Snímky jsou z jedné aplikace 

uchopeny pomocí (nap .) funkce screen shot do aplikace jiné a obrazy vznikají v celé své 

í i pouze na poli digitálního média. Klasick  fotografick  akt zde ji  ztrácí smysl a práce 

tak celou vahou pat í do sféry digitálního um ní. 

 

                                                

 

29 Internetové stránky zpracované autorem: www.altavista.com, www.cnn.com, www.cocacola.com, 

www.ebay.com, www.exite.com, www.google.com, www.hotbot.com, www.lycos.com, 

www.microsoft.com, www.mtv.com, www.nasa.gov, www.nhl.com, www.ubl.com, www.webcrawler.com, 

www.yahoo.com  

30 Srov. http://kvetan.net/?id=11  
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ZÁV R 

Motiv televizní obrazovky m e na fotografii zastávat r zné role, které nejsou dány 

pouze p efotografovan m televizním obrazem. Do obsahové stránky fotografie zasahuje 

také samotn  p ístroj, vytvá ející na snímku nov  v znamov  kontext. Zobrazení 

televizoru na fotografiích navíc prezentuje jeho ikonickou povahu a na diváka p sobí 

irok m okruhem asociací. 

P i vyu ití motivu po íta ov ch monitor  se naopak ikonická povaha p ístroje 

vytrácí a pozornost autor  se upírá do sv ta, kter  je monitorem zprost edkováván. Motiv 

tohoto p ístroje je potom pouze nevyhnutelnou nutností p i fotografickém zachycení na 

n m projektovan ch obraz . Málokter  autor fotografie s motivem televizní obrazovky si s 

takovou pe livostí v ímal vnit ního sv ta televizních vysílání, tak  jako si od devadesát ch 

let auto i pou ívající motiv monitoru, v ímají problematiky softwarov ch aplikací a 

Internetu. D ní za monitorem se zdá b t mnohem lákav j ím , ne  konfrontace monitoru a 

okolního prost edí, kter  se v tomto ohledu nem e srovnávat s vyobrazením televizního 

p ístroje. Na druhou stranu je tu je t  v voj v um ní a ve fotografii v bec, kter  také 

objas uje tento zjevn  zájem o virtuální prost edí.31 

Pokud p ijmeme jako fakt, e klasické fotografické médium prochází krizí 

zp sobenou jeho nedynami ností vzhledem k mo nostem digitálních médií a také, e 

formální o ekávání podoby fotografie i její prezentace ztratilo svou univerzální platnost, 32 

pak je sv t aplikací a internetu jedine n m prost edím pro emancipa ní proces tohoto 

média. Fotografie zachycující monitorové zákulisí jsou sondami do oblastí definic 

fotografie a zkoumáním toho „(...) ím m e b t fotografie uchopitelná  jako médium v 

sou asném sv t  plném paradox  a zm n n ch paradigmat.“
33

 Tento emancipa ní proces 

je logicky zam en na zkoumání dynamick ch digitálních médií a oblast internetu a 

digitálního videa se v tomto sm ru m e stát pro fotografii vd n m vzorem. Motiv 

monitoru na fotografii je projevem nacházení nové úlohy média fotografie. 

                                                

 

31 Srov. nap . Robert Silverio, Postmoderní fotografie, fotografie jako um ní na konci dvacátého století, 
AMU, Praha 2007.  
32 http://michaela.thelenova.sweb.cz/misa/text2.htm, text Michal Kole ek.  
33 http://www.sudek-atelier.cz/new_web/press_tisk_dw.html#29, tisková zpráva k v stav  souboru Krajiny, 
text Franti ek Kowolowski.  
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Otázka po smyslu fotografického média nemá v znam, ale sledování nov ch tendencí 

emancipa ního procesu fotografie, s ohledem na intenzivn  se vyvíjející sv t Internetu a 

digitálních médií, je více ne  na míst .  

Téma obrazovky ve fotografii poukázalo na nacházení nov ch zp sob  vyobrazení a nesmí 

se zapomínat také na schopnost fotografického média aklimatizovat se i v ovzdu í globální 

digitalizace. Zm na zp sob  fotografické prezentace, projevující se rezignací na tradi ní 

estetiku média,  je z ásti d sledkem krize média, z ásti je zp sobena zm nou paradigmat 

vnímání sou asného sv ta. Dle mého názoru se v ak téma motivu obrazovky ve fotografii 

p estane v blízké dob  t kat fotografického úkonu, ale technicky bude autory 

zpracováváno pouze pomocí nástroj  aplikací. Fotoaparát a fotograf se v tomto procesu 

stávají p ebyte n mi. 
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http://www.mediaartnet.org  teno 16.6.2008 

http://www.medienkunstnetz.de. teno 20.7.2008 

http://michaela.thelenova.sweb.cz  teno 22.7.2008 



UTB ve Zlín , Fakulta multimediálních komunikací 36 

 

http://www.photorevue.com  teno 4.8.2008 

http://www.pixelpress.org   teno 3.8.2008 

http://www.sfstation.com   teno 5.8.2008 

http://www.sudek-atelier.cz   teno 7.8.2008 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


