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Abstrakt

Tato práce se zabývá záměrným užitím fotografické chyby v české výtvarné fotografii. Obsahuje 
část o historickém vývoji práce s chybou s ohedem na historický kontext, dále je pak členěna na 
čtyři základní druhy fotografických chyb s výčtem autorů a interpretací jejich přístupů vzhledem 
k použitým námětům a kontextu jejich tvorby.
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fotografické chyby

Abstract

This thesis is about the purposeful use of photography mistakes in Czech fine-art photography. It 
contains a part about the historic evolution of working with mistakes in relation to the historical 
context, it’s also divided into four basic kinds of photography mistakes with a listing of authors 
and interpretations of their approaches in regard to applied themes and the context of their work. 

Keywords: photography mistake, Czech fine-art photography, unsharpness, image compound, 
utilization of photography mistakes
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ÚVOD

V této práci se budu soustředit převážně na cílenou práci s fotografickou chybou v 
českém prostředí. Na autory, kteří se rozhodli pracovat s fotografií mimo zavedené (nepsané, 
ale existující) technické normy. Pokusím se o výčet části autorů, kteří s chybou pracovali v 
rozsáhlejším měřítku: buď dlouhodobě, v průběhu celé své tvorby, nebo jen v jednotlivých 
souborech. Nikoliv však v samostatných snímků souboru, kde u ostatních fotografiích s chybou 
již nepracují (zbytek fotografií je nechybových). Budu se pokoušet hledat důvody, co vede 
vybrané autory cíleně vytvářet technicky chybné fotografie. 

Nebudu se věnovat chybovým snímkům, které vznikly jako LOMOgrafie (záměrné 
použití nedokonalých a světelně netěsnících jednoduchých analogových fotoaparátů, které 
nahodile tvoří chybové efekty vnějším osvitem filmu, špatnou optikou a záměrným použitím 
prošlých a chybových filmů) nebo Glitch (digitální postprodukční zásah do snímku, který 
téměř nekontrolovatelně mění jednotlivé obrazové body a barvy, výsledná fotografie tak působí 
jako digitálně „znehodnocená”), protože se jedná spíše o módní trendy a efekty, než o cílenou 
(kontrolovanou) práci s chybou. Zároveň se nebudu věnovat experimentálním technikám, jako 
je například Camera Obscura, u kterých nemá autor přímou kontrolou nad výsednou fotografií. 

Konkrétněji se budu věnovat chybám jako je neostrost, odlišný přístup k výsledné 
světelné stavbě snímku a technické kvalitě výstupu. Všechny ze zmíněných chyb jsou předmětem 
bádání a vývoje firem vyrábějících fotografickou techniku. Jsou to hlavní body, podle kterých si 
uživatel vybírá fotoaparát. Ostrost je podporována zdokonalováním optiky a vývojem různých 
typů stabilizátorů obrazu, který zajistí ostrý snímek i při horších světelných podmínkách. 
Světelná a expoziční stavba snímku je řešena vestavěnými expozimetry a procesory, které 
vyhodnocují světelné podmínky a tomu přiřazují ideální kombinace expozičního času, clony a 
citlivosti čipu. Tento typ chyb je také řešitelný postprodukčně v grafickém software. Technická 
kvalita výstupu je jeden z nejhlavnějších bodů vývoje výrobců fotoaparátů a jejich dodavatelů 
digitálních senzorů. Jejich správné (a čisté) zobrazování navíc podporují technologické vynálezy, 
jako jsou třeba ultrazvukové čističe snímače. Díky těmto posunům má autor možnost vytvořit 
technicky takřka dokonalou fotografii. O to zajímavější je, když se jim autor vzepře a odmítne 
jejich „pomoc”. V neposlední řadě se také budu věnovat autorům, kteří se ve svých souborech 
věnují reflexi těchto (a jiných) chyb.

Tato tematika není stále ještě příliš zpracována. Existuje práce od Jana Branče Neostrá 
fotografie na přelomu století (2009), která se zabývá čistě jen neostrostí u současných autorů. 
Další práce, Estetika „chyby” ve fotografii (2014) od Evy Kulové  popisuje vývoj fotografické 
chyby do současnosti. Práce Jana Branče vznikla jako Bakalářská teoretická diplomová práce 
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(Slezská univerzita, Opava), Eva Kulová svůj text zpracovala jako studijní materiál pro studenty 
fotografie (Ostravská univerzita v Ostravě). 

U popisu jednotlivých autorů a jejich přístupů k chybě budu vycházet ze statemnetů, 
textů k výstavám a rozhovorů. V případě, že nebude k nalezení žádný materiál, tento přístup 
objasňující, pokusím se o vlastní interpretaci. 

Pro práci o fotografické chybě jsem se rozhodl z důvodu, že s chybovou fotografií občas 
sám pracuji, chtěl bych si tak rozšířit obzor o cizí přístupy a zvláště pak o jejich důvody. Dle 
mého názoru je tvůrčí práce s chybou důležitá, protože může posunout zavedené hranice média 
fotografie a napomoct tak jejímu vývoji.
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1. SPECIFIKACE FOTOGRAFICKÉ CHYBY

Nutno říci, že pohled na fotografickou chybu je silně idividuální, daný zkušeností 
a přístupem diváka k jednotlivým fotografiím. Co může být pro jednoho diváka technicky 
chybná fotografie může být pro druhého zcela legitimní snímek, na kterém nevidí nic špatného. 
Obecně by se dalo říci, že chyba je odchylkou od určité normy. Snad každý uživatel fotoaparátu 
si je vědom jistých zásad, které by měl při tvorbě obrazu dodržovat. Jsou dány jeho vizuální 
zkušeností, tím, že se s fotografií denně setkává a tak si podvědomě tyto principy ukládá. V 
některých manuálech klasických fotoaparátů se mimo technických pokynů a návodů dokonce 
nacházely i jednoduché rady, jak dosáhnout lepších fotografií. Jak komponovat portrét, jaký 
objektiv použít na krajinu a podobně. Zdá se, že čím více je v tomto ohledu uživatel informovaný, 
tím se těchto zásad objevuje více. Neznamená to však, že by autora poutaly a omezovaly, protože 
se vůči nim může vymezovat a pracovat s nimi ve tvorbě „jiné” fotografie. Obecně by se dalo 
říci, že chybová fotografie většinou nepůsobí jako odraz reality, jak se dá říci u většiny ostatních 
fotografií, nýbrž je v ní „něco navíc”. Něco, co člověk zrakem většinou nezaznamená, dokud to 
není zaznamenáno na fotografii. 

Fotografická chyba se dá chápat jako velmi široký pojem. Můžeme mluvit o náhodných 
chybách, o nových přístupech, které brala společnost ve své době jako chybu, ale později se 
staly běžným postupem, nebo třeba o technických chybách, které autor nemohl ovlivnit. V 
neposlední řadě také o cílené práci s chybou, na kterou je tato práce nejvíce zaměřena. Vyvíjí 
se společně s médiem fotografie a chyby, které by byly před několika desetiletími obecně brány 
jako fatální a neslučitelné s pohledem na „dobrou” fotografii se dnes normálně využívají, často 
jako základní charakteristika daného obrazu. Pohled na chybu se průběžně mění s ohledem 
na společenský kontext a dobou. Některé historické fotografické směry chybu zcela popíraly a 
distancovaly se od ní, některé na ní naopak vystavěly typický fotografický obraz dané doby. Jako 
příkladný protiklad uvedu autory označující se jako Piktorialisté a Skupinu f/64. Piktorialisté, 
kteří tvořili během konce devatenáctého a začátku dvacátého století, využívali nedokonalosti 
pro obvzláštnění a povznesení snímků (dále se jimi budu zabývat ve třetí kapitole). Naproti 
tomu členové Skupiny f/64 (vznikla v roce 1932, členové byli například Ansel Adams nebo 
Edward Weston) jsou známi svou technickou precizitou. 

Někteří autoři s chybou pracují cíleně (viz Piktorialismus), pro jiné je spíše dílem náhody 
způsobené situací nebo technickým problémem (Robert Capa: vylodění v Normandii). 

Náhodné chyby nebo technické vady se objevují především v žánru dokumentární a 
reportážní fotografie, kdy si daná (neopakovatelná) situace vyžadovala okamžitou reakci 
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fotografa, který často nestihl řešit technickou stránku věci, nebo mu to situace nedovolovala. Na 
druhou stranu autoři, kteří cíleně využili chybu se většinou pokusili o zobrazení něčeho „více”, 
než jen reality. Často se jedná o experiment s nejistým, nebo těžko předvídatelným výsledkem. 
Využívají ji k vyjádření svých pocitů, k podpoření konceptu, k dosažení efektu dynamiky a 
podobně. Obecně se v práci však věnuji spíše autorům, kteří chybovosti využívají vědomě a 
hlavně s přesahem, který není prvoplánový jako efektnost. 
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2. VÝVOJ PRÁCE S NEDOKONALOSTÍ VE 
FOTOGRAFII 

Fotografie a chyba se vyvíjí společně, od samého vynálezu fotografického média. 
Samotná fotografie vznikla shodou okolností, po sérii neúspěšných pokusů. Podle populární 
historky Louis Daguerre (1787 – 1851) vynalezl techniku daguerrotypie (1837) až náhodou, 
dalo by se říci i chybou či nepozorností při chemickém bádání, kdy odložil lžičku na stříbrnou 
jodizovanou destičku, čímž dosáhl jejího otisku. 

První fotografický směr, který bych chtěl v kontextu cílené fotografické chyby (neostrosti) 
je Piktorialismus. Jednalo se o fotografy, kteří působili ve druhé polovině devatenáctého století 
a na začátku století dvacátého. Piktorialismus můžeme dále členit na čtyři základní přístupy: 
piktorialismus anglický, impresionistický, secesní a puristický. Jednotlivé fáze se odvíjely od 
motivů, použitých vlivů a v neposlední řadě vlivů klasických uměleckých směrů. Obecně 
řečeno se jednalo o dobu, kdy byla fotografie ještě krátce po objevení a fotografové byli bráni 
jako řemeslníci (nebo vědci), ne jako umělci. Fotografové tehdy používali techniku kalotypie či 
mokrého kolodiového procesu a kamery s předpotopní optikou, která i přes svou jednoduchost 
nabízela poměrně kvalitní kresbu. Od ní se však chtěli odvrátit a otrocky nezobrazovat 
skutečnost. Chtěli do fotografií začlenit i své pocity a povznést je tak na úroveň klasických, 
uznávaných uměleckých technik, jako je malířství. K tomu používali jednoduchých triků, jak 
fotografii technicky degradovat, rozmazat a dosáhnout kýženého melancholického, mlhavého 
efektu daného tehdejším vlivem impresionismu (malíři tvořící v tomto směru se pokoušeli na 
plátno přenést neopakovatelnou atmosféru dané chvíle a duševního rozpoložení). Piktorialisté 
toho dosahovali například chybným zaostřením, měkce kreslícími objektivy, drkáním do stativu 
během expozice, potíráním krajních částí optických členů objektivu vezelínou, která způsobovala 
rozostřený bokeh (uměle tak zmenšovali oblast snímku, která byla ostrá). Cíleně tak pracovali 
s fotografickou chybou. Dále také využívali ušlechtilých tisků (uhlotisk, platinotypie a další), 
které (zvláště po roce 1900, od kdy bylo možné koupit předpřipravené negativy) napomáhaly 
piktorialistickým fotografům vložit do své práce punc rukodělnosti. (Scheufler, 2000)1

Typickou představitelkou anglického piktorialismu byla Julia Margaret Cameronová 
(1815 – 1879). Soustředila se na fotografování portrétů inspirovaných pravděpodobně historickými 
malířskými a literárními díly. (Scheufler, 2010)2 I když její portréty mohou v současnosti působit 

1  SCHEUFLER, Pavel a Jan MLČOCH. 1999. Český piktorialismus 1895 - 1928. Český piktoriali-
smus 1895–1928 [online]. [cit. 2015-03-16]. Dostupné z: http://www.scheufler.cz/cs-CZ/files/2402/%C4%-
8Cesk%C3%BD%20piktorialismus.pdf
2  SCHEUFLER, Pavel. 2010. Teze k dějinám fotografie do roku 1918 [online]. [cit. 2015-05-15]. Dostupné 
z: http://www.scheufler.cz/cs-CZ/files/2952/Teze%20k%20d%C4%9Bjin%C3%A1m%20do%201918.pdf
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spíše kýčovitě, myslím si, že práce s touto formou chyby v kombinaci s námětem je velmi 
efektní a postupem času z ní vycházelo velké množství autorů. Tento vliv lze částečně sledovat 
například i v současné amatérské fotografii, kde se efektu měkce kreslících objektivů v žánru 
portrétů běžně využívá, stejně tak jako postprodukčně přidaného rozmazaného bokehu. 

Chybovost fotografií nemusí být autorem přímo plánovaná. Může se jednat o situaci, kdy 
fotografovi selže technika, nebo mu podmínky nedávají jinou možnost. To je typické převážně 
pro dokumentární nebo reportážní snímky, kdy autor snímá zřejmě neopakovatelnou událost a 
nemá jinou možnost, než chybovost riskovat. Takto pořízené snímky tak i přes svou chybovost 
získávají punc originality a jedinečnosti.

Jako příklad lze uvést třeba fotografii Grand Prix de l‘A.C.F (1912) od francouzského 
fotografa Jamese Henriho Lartigua (1894 – 1986). Záběr zobrazuje závodní vůz s obrazově 
zřetelně deformormovanými koly. Vůz vyjíždí ze záběru, lze vidět pouze jeho zadní polovinu. 
V druhém plánu se nachází diváci postávající podél trati, kteří působí velmi zvláštně, protože 
se kácí, jakoby se ohýbali ve větru. Tyto jevy jsou dány pohybem štěrbinové závěrky vůči vozu 
(štěrbinová závěrka se skládá ze dvou – v tomto případě svislých – lamel, kdy se na začátku 
expozice jedna lamela otevře a na konci expozice závěrku druhá lamela uzavře; u krátkých 
expozic se pohybují obě lamely současně, mezi sebou mají pouze úzkou mezeru, kterou proniká 
světlo na citlivý materiál – to je právě případ této Lartiguovy fotografie). 

Lartigue počítal s velkou rychlostí vozu, proto při snímání pohyboval fotoaparátem po 
směru jeho jízdy, aby nebyl rozmazaný (tato technika se nazývá panning). Efekt štěrbinové 
závěrky při panningu byl v tehdejší době samozřejmě známý (lze jej spatřit i na jiných fotografiích, 
například Grand Prix de l‘Automobile Club de France Prix od Maurice-Louis Brangera z roku 
1914), byl však považován za technickou chybu. Tehdejší pravidla pro správnou fotografii byla 
poměrně ortodoxní, zvlášť když se na jednom snímku sejde „vadná” kompozice společně s 
pohybovou deformací. Lartigue jej tehdy vyřadil jako vadný snímek. Opět se k němu dostal až 
o čtyřicet let později, kdy se věnoval třídění svého fotografického archivu a publikace se dočkal 
v roce 1954 ve francouzském časopise Point de vue et Images du Monde, kdy byla pravidla 
pro „povedené” fotografie již úplně někde jinde. (Kulová, 2014)3 O rok později byla (mimo 
jiné) tato fotografie vystavena společností Gens d‘Images (jíž byl Lartigue členem) v galerii 
d´Orsay (společně s fotografiemi Brassaie, Man Raye a Doisneaua). Dnes se jedná o jednu z 
Lartiguových nejikoničtějších fotografií. Chyba ji dodává dynamiku, tak si může pozorovatel 
zcela uvědomovat rychlost onoho závodního vozu. 

3  KULOVÁ, Eva. 2014. Estetika „chyby“ ve fotografii [online]. Ostravská univerzita v Ostravě, 38 s. [cit. 
2015-03-14].
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Obrázek 1: Cameron, Julia Margaret: Čekám, 1872

Obrázek 2: Lartigue, James Henri: Grand Prix de l‘A.C.F, 1912
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Ve dvacátých letech dvacátého století, v době fotografické avantgardy někteří autoři 
experimentovali s chemickými a optickými inovacemi (typický přístup většiny avantgardních 
umělců je experimentování a hledání nových forem) . Nejznámějším představitelem je 
Man Ray (1890 – 1976), který pracoval se Sabatierovým efektem a fotogramy (Man Ray 
své fotogramy pojmenoval po sobě – rayogramy; připisoval si jejich vynález). Vznikaly tak 
fotografie, které nebyly fotografiemi v pravém slova smyslu, spíše by se daly nazvat foto-
grafiky (v případě fotogramů). Nevyužíval fotoaparátu ani objektivu ke snímání obrazu. Kladl 
předměty na fotografický papír a prosvětloval je světlem ze zvětšovacího přístroje. Vznikaly 
tak neprostorové obrazy, které působily právě spíše graficky než fotograficky. Podobným 
způsobem pracoval Alvin Langdon Coburn (1882 – 1966) o necelé desetiletí dříve s technikou 
zvanou vortografie. Rozdíl mezi vortografií a rayogramem je ten, že v případě prvního autor 
pracoval navíc s optickými soustavami (zrcadla a optické hranoly), které do kompozic vnášely 
„nereálné” odrazy a vytvářely tak abstraktní obraz (který má však předobraz v realitě). V 
případě Sabatierova efektu (solarizace) se jedná o postprodukční úpravu klasické fotografie. 
Během vyvolávání vyzvětšovaného fotografického papíru se na chvíli rozsvítí světlo (jinak 
je ve fotokomoře rozsvícené pouze ochranné červené světlo), dále se postupuje stejně, jako 
při zvětšování klasických fotografií (negativ – pozitiv). Čím je negativ kontrastnější, tím se 
Sabatierův efekt projeví více. Výsledná fotografie získává obrysové kontury (silná světla se 
přeměňují na stíny) a budí dojem, jakoby byl objekt osvětlen černým světlem. (Svaz českých 
fotografů, 2010)4

6. června roku 1944 se spojenecká vojska vylodila v Normandii (Den D), což byl 
jeden z nejzásadnějších okamžiků druhé světové války. Zúčastnilo se jej několik fotografů, 
nejikoničtějšími se však staly snímky Roberta Capy (1913 – 1954). Ten pořídil během vylodění 
přes sto fotografií, drtivá část byla však shodou okolností (chybou laboranta) nenávratně zničena. 
Pravděpodobně nejslavnější snímek je tím technicky nejméně vydařeným. Jedná se o vojáka 
ukrývajícího se před nepřátelskou palbou v pobřežních vlnách. Je silně zrnitý, rozmazaný 
pohybem, je těžko zřetelný (vylodění probíhalo v ranních hodinách za nepříznivého počasí, 
proto musel autor volit dlouhý čas závěrky a velmi citlivý filmový materiál). Působí, jako by 
jej Capa pořídil nahodile, bez komponování, ze zákrytu, pouze zvednutím ruky nad hlavu a 
přibližným nasměrováním. Takováto praxe je u reportážních fotografů poměrně běžná, o to 
pochopitelnější, když si člověk uvědomí nebezpečí celé situace. Právě technická nedokonalost 
záběru jej však činí o to autentičtějším: lze z něj cítit dramatičnost a nebezpečí daného momentu.

4  Solarizovaná Praha. Svaz českých fotografů: Vladimír Sirůček [online]. 2010 [cit. 2015-05-02]. Dostup-
né z: http://www.scf.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=840:solarizovana-praha&catid=1:-
katclanky&Itemid=27
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Obrázek 3: Ray, Man: Solarizace, 1931

Obrázek 4: Capa, Robert: D Day, 1944
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S pohybovou neostrostí pracovali také fotografové patřící do skupiny autorů pojmenované 
Newyorská škola fotografie. Nejedná se o školu v pravém slova smyslu chápanou jako instituci, 

jedná se o volné uskupení autorů žijících a tvořících v New Yorku (čtyřicátá až sedmdesátá léta 
20. století) známých pro svůj nový přístup k fotografii. Jmenovitě bych zmínil třeba fotografa 
a grafika Alexeye Brodovitche (1898 – 1971). Ten s pohybovou neostrostí pracoval například 
při fotografování baletu. Snímky působí dynamicky tak, že pozorovatel věří autenticitě pohybu 
tanečnic. Další představitel Newyorské školy, pro nějž bylo cílené rozmazání snímku typické byl 
Ted Croner (1922 – 2005). Ten se mimo jiné soustředil na noční život v New Yorku. Pohybově 
rozmazané snímky, často i záměrně (Central Park South: 1948) dostávají díky této chybovosti 
nový rozměr dokreslující živost nočního velkoměsta. Nejzásadnější byl však Robert Frank 
(1924) a jeho soubor The Americans (1955 – 1956). Jedná se o dokumentární soubor ukazující 
život v padesátých letech v USA (období Beat generace). Pracuje zde se zrnitostí černobílého 
fotografického materiálu, širokoúhlým objektivem (který často deformuje tváře blízko stojících 
osob) a nahodilou (dezintegrovanou; Silverio, 20075) kompozicí, která byla zapříčiněna nutnou 
pohotovostí snímání či snímáním fotoaparátem bez komponování v hledáčku přístroje. Frankův 
„nedbalý” specifický styl byl od osmdesátých let spojován s estetikou „deskilling” („skilling” 
znamená česky „znalost”, předpona „de-” značí její popření). (Kulová, 2014)6 Značí odklon od 
řemeslnosti a přímé kontroly nad každým záběrem.

Ve stejné době pracuje i italský fotograf Mario Giacomelli (1925 – 2000). Často 
využívá pohybové neostrosti,  u některých fotografií používá velmi velkého kontrastu (typické 
jsou snímky z nadhledu zachycující černě oděné muže na sněhu). Navíc klade důraz na zrno 
klasického černobílého materiálu (stejně jako někteří představitelé Newyorské školy). Jeho 
fotografie tak díky kontrastu často působí spíše jako grafiky nebo malby tuší.

Výrazného zrna využíval i německý fotograf Helmut Newton (1920 – 2004) u svých 
fotografií pro módní časopisy. Někteří fotografové mají tendenci zrno popírat, používají kvůli 
tomu filmy nízké citlivosti a jemnozrnné vývojky a zrno staví do role nepřítele vydařeného 
záběru. Newton jej však využíval ve svůj prospěch, což vytváří typické „Newtonovské” 
snímky. Další autorkou pracující se hrubým zrnem je Erika Langley a to hlavně v knize The 
Lusty Lady (1997). 

Při větších zvětšeninách zrnitých fotografií se autor dostává až do vizuality pointilismu, 
kdy je obraz složen z malých bodů, které se spojují ve výsledný obraz až při pohledu z odstupu.  
(Branč, 2009)7 Silně estetické zrno je jedna z věcí, kterou v současnosti oceňuje většina fotografů 

5  SILVERIO, Robert. 2007. Postmoderní fotografie: fotografie jako umění na konci dvacátého století. 1. 
vyd. Praha: Akademie múzických umění, Fakulta filmová a televizní, Katedra fotografie, 146 s. ISBN 978-807-
3310-837.
6  KULOVÁ, Eva. 2014. Estetika „chyby“ ve fotografii [online]. Ostravská univerzita v Ostravě, 38 s. [cit. 
2015-03-14].
7  BRANČ, Jan. 2009. Neostrá fotografie na přelomu století. Opava. Dostupné také z: itf.fpf.slu.cz/studen-
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Obrázek 5: Croner, Ted: Central Park South, New York at Night, 1948

Obrázek 6: Giacomelli, Mario: Spoon River, 1961-63
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využívající klasické materiály založené na halogenidech stříbra. 
 V osmdesátých a devadesátých letech dvacátého století se začali objevovat (převážně 
dokumentární) autoři, kteří s médiem fotografie pracují až nihilisticky. Jedná se většinou o 
barevné snapshoty nebo momentky, při kterých často používají přímý blesk. Nejen že fotografie 
nevypadá esteticky, jak jsme zvyklí, ale objevují se zde důsledky tohoto způsobu fotografování. 
Jde například o červené oči způsobené přímým bleskem nebo silné stíny tvořící konturu na 
blízkých objektech za portrétovaným. Často se zde objevují i jiné nedbalosti, například zastíněná 
část obrazu prstem zakrývajícím objektiv, odlesky protisvětla v objektivu, nedbalost klasické 
kompozice a jiné. Jedná se o autory, kteří se většinou věnovali sociálnímu dokumentu. Snímky 
jsou bez přikrášlení, často obrazově nekvalitní, surově a kriticky vypovídají o stavu společnosti 
a jejích problémech. Tyto fotografie však nezaujmou diváka pouze jejich technickou nekvalitou 
a zkažeností, ale hlavně námětem, který perfektně doplňují. Jmenovitě jsou to například autoři 
Martin Parr (1952), Paul Graham (1956), Richard Billingham (1970) nebo Nick Waplington 
(1970). (Kulová, 2014)8

ti/branc.doc. Bakalářská práce. Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Institut tvůrčí fotografie.
8  KULOVÁ, Eva. 2014. Estetika „chyby“ ve fotografii [online]. Ostravská univerzita v Ostravě, 38 s. [cit. 
2015-03-14].

Obrázek 7: Billingham, Richard: Untitled, 1995/1996
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3. TYPOLOGIE FOTOGRAFICKÝCH CHYB
 

 V této, hlavní, části práce se budu zaobýrat jednotlivými druhy fotografických chyb. Pro 
přehlednost jsem je rozčlenil do čtyř základních kategorií: neostrost, světlo, obrazová skladba a 
reflexe fotografických chyb. 

3.1 Neostrost 

Za neostrost lze považovat tři druhy technické fotografické chyby. První je pohybová 
neostrost, kdy se snímaný objekt pohybuje vůči fotoaparátu, který jej (z důvodu dlouhé expozice) 
nezvládne zachytit staticky (Robert Capa, vylodění v Normandii). Druhý typ je rozostření, který 
značí chvění fotoaparátu při snímání (J. M. Cameronová a další piktorialisté: pověstné kopání do 
stativu během expozice). Třetí druh neostrosti je optická neostrost, která vzniká nedoostřením 
na snímaný objekt nebo použitím nízké clony, která zapříčiní horší kresbu objektivu (optickou 
neostrost lze taktéž pozorovat u tvorby piktorialistů). Neostrosti lze také dosáhnout snímáním 
za špatných atmosferických podmínek (mlha, atmosferický opar) nebo při přílišném zvětšení 
výstupního obrazu vůči obrazu zdrojovému.

Velký vliv na české fotografy (z hlediska neostrosti) měla pražská výstava Drahomíra 
Josefa Růžičky (1870 – 1960)  roku 1921. Ten cestoval po Spojených státech a stal se žákem 
puristického piktorialisty C. H. White (1871 – 1925). Pro puristický piktorialismus je typické 
použití měkce kreslících objektivů, objektivů dlouhé ohniskové vzdálenosti a změkčujících 
předsádek. (Scheufler, 2000)9. Ovlivnil tak celou řadu autorů, jmenovitě například Jaromíra 
Funkeho (1896 – 1945) nebo Josefa Sudka (1896 – 1976). Právě Sudek využíval různých druhů 
neostrosti a to jak přímé, optické neostrosti, tak neostrosti způsobené atmosferickými vlivy.  
(Branč, 2009)10 V katalogu k výstavě „Český piktorialismus 1895 – 1928” je psáno: „Vytvoření 
záměrné neostrosti mělo za cíl postihnout náladu, atmosféru, navodit pocit malebnosti. Snímky 
působí mlhavým jemným rozplývavým dojmem, pocit nálady přenáší na diváka.“ (Scheufler, 
2000)11 
9  SCHEUFLER, Pavel a Jan MLČOCH. 2000. Český piktorialismus 1895 - 1928. Český piktoriali-
smus 1895–1928 [online]. [cit. 2015-03-16]. Dostupné z: http://www.scheufler.cz/cs-CZ/files/2402/%C4%-
8Cesk%C3%BD%20piktorialismus.pdf
10  BRANČ, Jan. 2009. Neostrá fotografie na přelomu století. Opava. Dostupné také z: itf.fpf.slu.cz/studen-
ti/branc.doc. Bakalářská práce. Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Institut tvůrčí fotografie.
11  SCHEUFLER, Pavel a Jan MLČOCH. 2000. Český piktorialismus 1895 - 1928. Český piktoriali-
smus 1895–1928 [online]. [cit. 2015-03-16]. Dostupné z: http://www.scheufler.cz/cs-CZ/files/2402/%C4%-
8Cesk%C3%BD%20piktorialismus.pdf
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Obrázek 9: Sudek, Josef: Ranní tramvaj, 1924

Obrázek 8: Růžička, Drahomír Josef: Letní den, 1919
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Princip práce s neostrostí v žánru portrétu je patrný v souboru Dočasná setkání (1999 
až 2002) od Jolany Havelkové (1966). Havelková využila rozostření při zvětšování klasických 
fotografií (nezaostřená rovina filmu ve zvětšovacím přístroji vůči fotografickému papíru): 
fotografie tedy rozostřila až postprodukčně. Jedná se o portréty, které se díky rozostření změnily 
pouze na elementární tvary tváří, odproštěné od proměnlivé mimiky. Jsou z nich zřetelné 
základní rysy a působí, jakoby se nejednalo o portréty opravdových, hmotných tváří, spíše jako 
o duchy portrétovaných. „Vytvoření neostrého portrétu člověka je samo o sobě zvláštní. Vždyť 
právě lidská tvář je to, čím od sebe lidi nejvíce rozlišujeme, podle čeho je poznáváme. Proto 
smývání a rozplývání rysů tváře můžeme považovat za symbol vědomé, či nevědomé (chtěné, či 
nechtěné) ztráty paměti. Rekonstrukce tváří lidí, jež jsme potkali ve spěchu a nestačili si je vrýt 
do paměti. A pak jsou tváře které stačí vidět jednou za život…” (Dvořák, 2002)12 

Tento přístup lze sledovat například v práci Billa Jacobsona (1955), ba dokonce i 
mnohem dříve, u polského fotografa a malíře S. I. Witkiewicze (1885 – 1939). Ten v neostrosti 
navazuje právě na piktorialistické dílo J. M. Cameronové. (Branč, 2009)

Havelková s neostrostí pracovala i u svého druhého souboru, Krajiny 06. Jedná se o 
fotografie zimní krajiny pořízené na fotoaparát mobilního telefonu. Vzhledem k roku pořízení 
(přelom 2005 a 2006) a s ohledem na kvalitu tehdejších kamer v telefonech jsou snímky 
charakteristicky neostré, osekané od veškerých detailů. Jsou složené z bílé, zasněžené krajiny, 
která však není nikdy úplně bílá kvůli optickým vadám a nedokonalostem snímací kamery. 
Tyto krajiny jsou členěny horizontem v horní třetině snímku a budovami, stromy a dalšími, 
často ne zcela rozpoznatelnými objekty. Fotografie tak působí spíše abstraktně, až po delším 
pozorování si divák uvědomuje (a domýšlí) objekty. Sníh zakrývá všechny (v tomto případě 
rušivé) detaily a tak zcela rovná krajina působí ploše a minimalisticky, spíše jako abstraktní 
malba než fotografie.

 Neostrosti v krajinářské fotografii využil i Pavel Baňka (1941) ve svém 
rozsáhlém souboru Infinity (1997 – 1999). Jedná se o soubor fotografií vylidněné přímořské 
krajiny, vzniklý během Baňkova pobytu v USA, který je postavený na pohybové neostrosti. 
Díky jednoduchým principům snímání krajiny velkoformátovým přístrojem, často bez použití 
stativu (nutno dodat, že těžké velkoformátové přístroje nejsou ve většině případů vytvořeny 
pro fotografování „z ruky”), avšak za použití dlouhých expozic, jde Baňka proti zaběhlým 
fotografickým principům. Fotografie tak ztrácí detail, neostrost je očišťuje od rušivých prvků a 
znázorňuje tok času. Mohli bychom mluvit o čistotě, elementárnosti a vyprázdněnosti. Zobrazuje 
pouze základní krajinné prvky jako je horizont, členění terénu, působení povětrnostních vlivů 
a v neposlední řadě i vyklidněnost autora vynaloženou k udržení těžké kamery. Monumentální 
rozměry černobílých zvětšenin (největší 125 x 180 cm, nejmenší 80 x 100 cm) dodávají snímkům 

12  DVOŘÁK, T. Fotograf: časopis pro fotografii a vizuální kulturu/. Praha: Mediagate, 2002, sv. ISBN 
1213-9602. ISSN 1213-9602.
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Obrázek 10: Havelková, Jolana: Bez názvu, ze souboru Dočasná setkání, 1999 – 2002

Obrázek 11: Baňka, Pavel: Bez názvu, ze souboru Infinity, 1997 – 1999
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meditativní charakter. Na fotografiích se objevují duny, lesy, moře, louky a nebe a oscilují mezi 
tradiční krajinářskou fotografií a abstrakcí. „(...) použití techniky klasické černobílé fotografie 
bez jakýchkoliv počítačových manipulací, která automaticky předpokládá předobraz existující 
v konkrétní realitě. Důraz je tedy položen na schopnost vidění a autentického prožitku krajiny 
redukované na elementární tvary.” (Pachmanová, 2001)13

Tak pracuje se schopností fotografie zachytit tok času, který je odlišný od reality vnímání 
lidského oka. „Ačkoli jsou Baňkovy fotografie obrazy přírody, lze je rovněž číst jako mentální 
obrazy, v nichž ostré kontury vžitých kompozičních schémat a toho, co nazýváme „skutečnost”, 
ztrácejí svou platnost. To, co zbývá, je čistý záznam lidského vnímání.” (Pachmanová, 2001)14

 Fotografie Nadi Rovderové (1971) jsou také poznamenány použitím dlouhých expozic 
(bez použití stativu), i když na rozdíl od Baňky nepoužívá velkoformátový fotoaparát, ale 
kinofilmovou zrcadlovku a barevné filmy. Objekty na snímcích jsou kvůli rozmazání často 
těžko rozpoznatelné. Odráží se v nich autorčina předchozí zkušenost s expresivní malbou. V 
rozhovoru s Pavlem Scheuflerem pro časopis FotoVideo říká: „Neostrost připomíná malbu, z 
níž vycházím. Léta jsem se věnovala expresivní malbě a to, co je vidět na mých fotografiích, 
na to navazuje. Nejsou to fotografie v pravém slova smyslu, jsou to obrazy malované světlem. 
Zároveň mě však přitahuje i skvělá schopnost fotografie zachytit objekt ostře a velice ráda 
ostrost s neostrostí kombinuji (...). Tento kontrast vytváří v obrazu to správné napětí.” Dále pak 
dodává, že neostrosti využívá také k vyjádření dynamiky. „Neostrost je pro mě jakýmsi filtrem, 
který odhalí to, co ostré detaily skrývají – celek, podstatu, náladu… Tisíc ostrých detailů, to je 
jako změť přesných informací, které nám ovšem znemožňují obsáhnout přesnou podstatu celku 
– zahlcují nás a zavádějí, odvádějí od podstatného. Když jim obrousíme hroty, dáme možnost 
promluvit tomu, co je skryto v hloubi věcí či dějů.” (Scheufler, 2012)15

V kombinaci s motivy, které Rovderová snímá (osobní, deníkové, často intimní záběry) 
můžeme mluvit o zcela subjektivních expresivních snímcích. Často také využívá velkých 
výřezů záběrů, při kterých ztrácí obrazovou kvalitu snímacího materiálu. To jen napomáhá 
expesivnosti a často abstraktnosti jejích fotografií.

Podobná expresivnost v žánru osobního deníku je zřetelná i v práci Edgara Schwarze 
(1987). Osobní výpověď obsažená v jeho fotografiích zobrazuje často velmi intimní (často až 
pornografické) záběry umělcova života. Jedná se o vystihnutí určité subkultury, o které vypovídá 
i vizuální styl fotografií. Jsou to snapshoty na Polaroid nebo kompaktní fotoaparát (zřejmě), 
které nepůsobí nikterak přikrášleně. Ve většině případů jsou neostré, vypadají nekomponovaně 
a velmi věrně vypovídají o divokosti autorova života. Vizuálně připomíná sociálně-kritické 

13  PACHMANOVÁ, Martina. 2001. Pavel Baňka: Infinity. Pavel Baňka: Infinity [online]. [cit. 2015-03-
11]. Dostupné z: http://www.galerierudolfinum.cz/cs/exhibition/pavel-banka-infinity
14  PACHMANOVÁ, Martina. 2001. Pavel Baňka: Infinity. Pavel Baňka: Infinity [online]. [cit. 2015-03-
11]. Dostupné z: http://www.galerierudolfinum.cz/cs/exhibition/pavel-banka-infinity
15  SCHEUFLER, Pavel a Nadia ROVDEROVÁ. 2012. Fotografujeme neostře. FotoVideo. 2012(3). Do-
stupné také z: http://www.rovderova.com/images/pavel-scheufler-fotografujeme-neostre.pdf
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Obrázek 12: Rovderová, Nadia: Bez názvu, ze souboru In Love?, nedatováno

Obrázek 13: Schwarz, Edgar: Bez názvu, 2012
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dokumenty z osmdesátých let, nejedná se však o kritiku jako spíše o konstatování. Fotografie by 
se daly přirovnat k vizuálnímu deníku, kdy autor neřeší technickou stránku snímku, fotoaparát 
využívá pouze k uložení události. 

Jistá sexualita vyzařuje i z fotografií Miroslava Tichého (1926 – 2011). V českém 
prostředí je jednou z nejdiskutovanějších osobností výtvarné fotografie. Celá jeho fotografická 
tvorba je postavena na chybovosti, technické nekvalitě a rukodělnosti. Využíval vlastnoručně 
sestavené fotoaparáty a objektivy, jako fotografický materiál používal 60 mm film podélně 
rozřezaný napůl. Do zvětšenin, které byly velmi nekontrastní s jasnými stopami prachu a 
jiných nečistot zasahoval tužkou a barvami, kreslil rámečky a pasparty, které působily zcela 
amatérsky, surově, až dadaisticky. Fotografie samotné jsou většinou neostré s divokou, jakoby 
nekomponovanou kompozicí (ta byla možná zapříčiněna „špiónským” způsobem jeho práce – 
často kvůli utajení snímal z pod kabátu). Tajně portrétované osoby mají často uřezané části těla, 
z čehož lze vyvodit, že se Tichý soustředil pouze na některé partie. 

Nutno dodat, že Tichý byl umělecky vzdělaný. Ve čtyřicátých letech studoval na 
pražské Akademii výtvarných umění, kde byl uznáván jako výborný kreslíř. Po předčasném 
ukončení studia se několik let věnoval kresbě a malbě, od sedmdesátých let začal fotografovat. 
Jeho motivem byly převážně ženy v Kyjově, kde žil. Nakladatelství Torst vydalo roku 2006 
v rámci edice FOTOTORST knihu o Miroslavu Tichém, kde Pavel Vančát píše: „Můžeme 
mluvit o návratu nejen před modernu, ale i před samotné zakladatele fotografie; o příbuznosti 
s piktorialismem či dokonce s jeskynními malbami. Nic z toho však plně nevystihuje radikální 
autonomii a izolovanost jeho artefaktů od projektu ‚fotografie‘ jako moderního sociálního i 
uměleckého fenoménu, od oné fotografie, do níž jsme všichni zrozeni.” (Buxbaum, 2006)16 
Tak staví Tichého tvorbu mimo veškeré, do té doby zaběhnuté tendence a připisuje mu status 
inovátora a solitéra v historii fotografie. 

 Ignorování zaběhlých fotografických pravidel (i když mnohem kontrolovanější) a neotřelý 
přístup k médiu lze pozorovat i u autorského dua Lukáše Jasanského (1965) a Martina Poláka 
(1966). Společně tvoří od druhé poloviny osmdesátých let a na svém kontě mají téměř třicet 
poměrně rozsáhlých souborů. S neostrostí pracují například v souboru Ignác – Památkářská 
fotografie (1996 – 2002). Jedná se o 29 černobílých fotografií notoricky známých pražských 
památek (Hotel Praha, Mánes, Petřínská rozhledna apod.). Foografie jsou nedoostřené, ztrácí 
detail, navíc jsou často komponovány tak, že se v záběru nachází pouze určitá část objektu. V 
části případů před nimi také pózuje člověk, často ve velmi zvláštní poloze. Jasanský s Polákem 
své soubory nedoplňují statementy, diváci jsou tak většinou odkázáni na vlastní interpretaci.
 Podle mého názoru se v souboru ukazuje smysl pro humor tohoto autoroského dua. 
Rozhodli se pro fotografování notoricky známé historické architektury, technicky ji však pojali 

16  BUXBAUM, Roman a VANČÁT. Pavel. 2006. Miroslav Tichý. 1st ed. Prague: Torst, 142 s. FotoTorst. 
ISBN 80-721-5277-7.
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hůře než podprůměrný turista. Vzhledem ke kontextu jejich zbylé tvorby však o jejich záměru 
nelze pochybovat. Oprostili se od veškerých pouček a postupů k „povedeným” fotografiím. 
Nejedná se o turistické fotografie ani o fotografie architektury. Jedná se o typický soubor Lukáše 
Jasanského a Martina Poláka. 

Obrázek 14: Jasanský, Polák: Bez názvu, ze souboru Ignác – památkářská fotografie, 1996 – 2002
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3.2 Světlo

 Kapitola Světlo je zaměřená na pár autorů, kteří se světelně (barevnostně, kontrastem 
apod.) odchylují od normy a našeho vnímání reality (i s ohledem na černobílé fotogrfie). 
Nezahrnuji zde však autory s odlišnou prací se světlem, jako umělým osvětlením scény, věnuji 
se pouze práci se světelnou stavbou výsledného obrazu.

 Pro Michala Kalhouse (1967) jsou typické velkoformátové zvětšeniny zachycující 
prosté události všedního života, jednoduchá zátiší a krajiny. Tyto fotografie jsou často silně 
nekontrastní, občas neostré, složené z velké škály šedých tónů, avšak bez zobrazení čisté černé a 
bílé barvy. Tato nekontrastnost černobílých zvětšenin působí mlhavým dojmem, motiv snímku 
působí zahaleně a zjemněně, což může vzdáleně připomínat princip renezanční malířské 
techniky zvané sfumato. 

V rozhovoru pro Českou televizi k výstavě Muž a žena (2014, Galerie PLATO) říká: „... 
někdo má zažité co fotografie je, jak by měla vypadat, jak vypadá dobrá fotografie. Mě připadá 
škoda si možnosti fotky takhle okleštit, protože za těmi hranicemi je to pole ještě bohatší.” 
(Kalhous, 2014)17 Kurátor výstavy, Pavel Vančát dodává: „Jeho přístup je hodně svobodný, někdy 
záměrně ledabylý, ale vlastně kvůli tomu, aby nesešněroval své náměty do nějakých škatulek.” 
(Vančát, 2014)18 V rámci výše zmíněné výstavy Kalhous záměrně instaloval fotografie přímým 
tapetováním na stěny galerie z pohledového betonu. Šedivé fotografie tak s betonovými zdmi 
takřka splývají. 

„Na jeho instalacích, kde své bezejmenné fotografie vystavuje v cyklech, bývá zřejmá 
nápadná nechuť k technickému cizelérství a nedůvěra ke všemu, co směřuje k jakékoli formě 
falešného estétství.” (Kulová, 2009)19

 
 Podobný přístup jako Michal Kalhous mají i další autoři řazení pod pojmem Nefotografie. 
Tento pojem poprvé použil Pavel Vančát s Janem Freibergem pro výstavu v Galerii U Bílého 
jednorožce v Klatovech s názvem „fotografie??” roku 2004. Mezi nefotografy jsou řazeni Jan 
Svoboda, Jasanský s Polákem, Alena Kotzmanová, Markéta Othová, Michal Kalhous a další. 
Tito autoři nenuceně zdůrazňují použitý černobílý fotografický materiál. Jejich velkoformátové 
zvětšeniny jsou často za hranicí únosnosti kvality kresby vstupního negativu. Záměrně své 
fotografie neretušují, často se tak na jejich zvětšeninách objevuje prach, který poukazuje na 
surovost černobílé fotografie a na analogovou cestu jejího zpracování. 
 S podobným principem, jako je nefotografická šedivost černobílých snímků, pracuje u 

17  Muž a žena [reportáž]. Česká televize Ostrava, 9. 9. 2014 09:55
18  Muž a žena [reportáž]. Česká televize Ostrava, 9. 9. 2014 09:55
19  KULOVÁ, Eva. 2009. Michal Kalhous. Fotograf. (13). Dostupné také z: http://fotografmagazine.cz/
casopis/rodina/portfolio/michal-kalhous/
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Obrázek 15: Kalhous, Michal: Bez názvu, z cyklu Rýč, míč, klíč, 2010 – 2011

Obrázek 16: Othová, Markéta:Bez názvu, z cyklu Mluv s ní, 2005
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svých barevných fotografií i Kamila Nora Netíková (1984), pro kterou jsou typické snímky 
krajiny, nalezených zátiší a portrétů. Velká většina jejich fotografií je snímána v lese nebo ve 
volné krajině (často se skalními monumenty), portrétovaní bývají většinou nazí. Kombinuje 
tak surovost přírody se světlým lidským tělem. Snímky upravuje postprodukčním filtrem, 
díky kterému její fotografie nepůsobí zcela přirozeně. Obrazje celý tmavý, jakoby jej překryla 
průhlednou, ale znatelnou vrstvou černé barvy. Právě díky kombinaci lidského těla, přirozeného 
světla (nebo tmy) divokého lesa, přírodní surovosti a černého filtru snímky působí tajemně a 
nadpřirozeně. 
 K. N. Netíková o své práci říká: „Přírodě jsme v podstatě ukradeni a to je to, proč 
se tam neustále vracím. Pro ten jedinečný pocit klidu, neočekávání a naprosté upřímnosti. 
Pokud je opravdu zle a duše je těžší než krosna na zádech i po 50 km , tak poté co přijdou 
červánky a mléčná dráha tak blízko, že do ní můžete ponořit nejenom ruku, ale i sebe sama, 
pak ten vytoužený klid přijde. A toto chci s pokorou krajině vracet.“ (Netíková, 2015)20 Stejného 
přístupu jako k volné tvorbě využívá Netíková i u komerčních zakázek. 
 Opačný přístup, tedy přesvětlení (přeexponování) obrazu, ale stejný princip využívá 
například Jakub Jurdič (1987) v souboru Borders (2011).
 

20  NETÍKOVÁ, Kamila Nora a Iva WORN. 2015. Kamila Nora Netiková: „Přírodě jsme v podstatě ukra-
deni a to je to, proč se tam neustále vracím.“. Worn [online]. [cit. 2015-04-20]. Dostupné z: http://www.worn.cz/
umeni-kultura/fotografie/kamila-nora-netikova-prirode-jsme-v-podstate-ukradeni-a-to-je-to-proc-se-tam-neusta-
le-vracim-/

Obrázek 17: Netíková, Kamila Nora: Bez názvu, kolem roku 2014
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3.3 Obrazová skladba

 V rámci kapitoly o obrazové skladbě bych se rád věnoval porušování zavedených 
obrazových přístupů z hlediska kompozice a obsahu snímku. Jak jsem již zmínil ve druhé 
kapitole, existuje obrovské množství zásad a pouček, které fotografa vedou ke „správným” 
snímkům, přesně podle (nepsané) normy. Jsou to recepty na „dobré” fotografie, jsou však silně 
svazující. Během studia fotografie jsem se takovýchto zásad naučil několik. Problém je, že když 
člověk na tuto cestu přistoupí, těžko se z ní schází a odpoutává se od ní. Ve třetí kapitole jsem 
zmínil dokumentaristy z osmdesátých let minulého století, kteří se věnovali žánru sociálního 
dokumentu. S kompozicí pracovali zcela volně, mezi výstavní snímky vybrali klidně i záběry, 
kde jim prst částečně zakrývá čočku objektivu. 
 V této kapitole bych chtěl zmínit české autory, kteří jdou proti zavedeným principům 
kompozice, proti poučkám o správnosti fotografování daného žánru a podobně. 

 Lukáše Jasanského s Martinem Polákem jsem zmínil již v kapitole věnované 
ostrosti (lépe řečeno neostrosti). Autorská dvojice většinu fotografických technických pouček 
nerespektuje, nebo se vůči nim často vymezuje. Tak je to i u souboru  z roku 2012 Kościoły, 
kościoły. Jedná se o záběry polských kostelů, kde poukazují na divokou „nearchitekturu” 
moderních polských sakrálních staveb. Fotografují je z odstupu, je u nich tedy zřetelné i 
prostředí, ve kterém se nachází. Ve většině případů jsou fotografie technicky správné: podle 
základní poučky pro fotografování architektury se svislé linie nesbíhají. Budovy se tak na 
snímcích „nekácí”, stojí kolmo k zemi. Chyba je však v tom, že se několik kostelů nevešlo 
do záběru (asi právě kvůli dodržení principu o snímání architektury: zjednodušeně řečeno, 
fotoaparát musí snímat vodorovně se zemí). Některé vrcholky (nebo pouze kříže na vrcholku) 
věží jsou tak mimo snímek. Mohlo by se jednat o záměr odstranit z věže kříž, kostel by se 
tak stal „normální” stavbou, viz. „I sakrální motiv je zde záměrně potlačen (třeba i častým 
formálním „prohřeškem“ uříznutích věží a křížů), aby o to více vynikla chaotická a eklektická 
různorodost forem mezi modernismem, postmodernismem a postkomunistickým historismem.” 
(Vančát, 2012)21 Možná se však opět jedná o humor, se kterým k tomuto problému dvojice 
přistoupila. 

 Zvláštní přístup ke kompozici výsledného obrazu má i Josef Moucha (1956) Jeho typické 
zvětšeniny mezi políčky negativu jsou v česku celkem ojedinělým úkazem (nejpodobnější tomuto 
přístupu jsou občasné zvětšeniny prvních – neúplných záběrů filmu Bohdana Holomíčka). Na 

21  VANČÁT, Pavel. 2012. Jasanský / Polák: Kościoły, kościoły. SVIT Praha [online]. [cit. 2015-03-16]. 
Dostupné z: http://www.svitpraha.org/cs/program/minuly/jasansky-polak-kocioy-kocioy/ci_99/203.html
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Obrázek 18: Jasanský, Polák: Bez názvu, z cyklu Kościoły, kościoły, 2012

Obrázek 19: Moucha, Josef: Berlín, 1988
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jedné fotografii (zvětšenině) se tak nachází dva snímky, ani jeden z nich však není úplný. Často se 
na zvětšeninách objevuje také perforace kinofilmového negativu. Snímky jsou pořízeny během 
osmdesátých a devadesátých let, často pojmenovány po místech, kde byly pořízeny. „Důraz 
přitom klade na intuici, vytváří prostor pro dodatečně interpretovanou náhodu až nakonec 
podobně jako u experimentálních dvojobrazů malíře a fotografa Karla Valtera na vyzvětšované 
fotografii konfrontuje fragmenty na kinofilmu po sobě jdoucích záběrů a zviditelňuje čas důrazem 
na zobrazení prázdnoty mezi políčky filmu. Zastavený, a tedy nepřítomný čas fotografie se do 
Mouchových fotografií vrací zobrazením mezery, časové prodlevy mezi jednotlivými záběry.” 
(Pospěch, 2011)22 

 Jako posledního autora této kapitoly Zmíním Štěpána Grygara (1955). „Štěpán Grygar 
těží z toho, co mu nabízí skutečnost, která jej obklopuje, a neruší ji jinými významy, ani ji 
nespojuje s vlastními pocity, a přesto ji poznamenává svým cítěním již tím, co vybírá a jakou 
tomu dává podobu. (...) Nevnímá známý svět jen přímým úhlem pohledu, protože by jej předával 
nepřesně a vlastně nepravdivě jako plochou desku. Chce je prozkoumat jinak, aby ukázal 
skutečnost v novém významu.” (Hlaváčková, 2009)23

 Velká část Grygarových (1955) snímků z osmdesátých a devadesátých let obsahuje 
formální chybu, a to sice flashovaný sníh/déšť zasahující přes záběr. Nepoučený divák těžko 
rozliší bílé fleky na obraze: mohou působit jako technické vady fotografického materiálu, velmi 
hrubé zrno, nebo nějaká tajemná hra se světlem. Tyto fleky opravdu působí tajemně, surreálně, 
a to i když je divák obeznámen se situací a ví, že se jedná „pouze” o sníh. Helena Musilová 
v anotaci ke Grygarově výstavě Fotografické série v galerii Školská 28 píše: „Grygarem 
oblíbený sníh byl popsán jako snaha o čistou estetiku, zachycení krátkého momentu nevinnosti 
a zdůraznění její neuchopitelnosti.” (Musilová, 2009)24

22  POSPĚCH, Tomáš. 2011. Fotografie jako fotografie. Photorevue [online]. [cit. 2015-03-13]. Dostupné z: 
http://www.photorevue.com/phprs/view.php?cisloclanku=2011110011
23  HLAVÁČKOVÁ, Miroslava. 2009. Štěpán Grygar. Galerie 4 [online]. [cit. 2015-03-04]. Dostupné z: 
http://www.galerie4.cz/autor/stepan-grygar
24  MUSILOVÁ, Helena. 2009. Fotografické série: Štěpán Grygar. Školská 28 [online]. [cit. 2015-05-01]. 
Dostupné z: http://www.skolska28.cz/fotograficke-serie
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Obrázek 20: Grygar, Štěpán: Bez názvu, po roce 2000
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3.4 Reflexe fotografických chyb

 V této kategorii se věnuji autorům, kteří na chybu záměrně poukazují a budují na ní 
soubor. Jsou si chyby vědomi a zakládají na ní koncept celého souboru. Jedná se o mladší 
autory, kteří k těmto souborům přistupují často se smyslem pro humor a nadsázkou.

 Tomáš Werner ve svém souboru Beautiful Pictures (Pěkné fotografie, 2009) poukazuje 
na zcela rozdílný vkus diváka a autora (v tomto případě i laboranta minilabu). Jeden totožný 
negativ postupně donesl do pěti různých minilabů a nechal laboranta vyhotovit „pěknou 
fotografii”. To je možnost, kterou si člověk vybírá, když si nechává fotografie tisknout v minilabu: 
„S úpravou nebo bez?” Pokud zvolí úpravu, do fotografie se promítne vkus laboranta. Jedná se 
tedy o soubor pěti fotografií, které jsou obsahově zcela totožné, každá z nich má však odlišnou 
barevnost. Jedna z fotografií je bledá (desaturovaná), druhá je do modra, třetí je do šeda, další 
do žluta. Poukazuje tak na rozdílné chápání pojmu „pěkná fotografie”. Na tom není nic zlého, 
komické však je, že se tento vkus promítá i do profesionální práce laboranta, který si tak (asi 
nevědomky) vytváří osobní dílo založené na vlastním vkusu. 
Technická poznámka: nutno podotknout, že minilaby, které tisknou fotografie z negativu 
většinou používají digitální osvit fotopapíru (C-print), jehož barevnost je silně závislá na značce 
chemie, papíru a vyčerpanosti chemických lázní. 
 Další z Wernerových prací pracující s fotografickou chybou (tentokrát s neostrostí a 
zrnitostí) je soubor s názvem Blow-up (2009). Jedná se pět fotografií, které vznikly jako výřezy 
jednoho políčka kinofilmového negativu. Každý z výřezů vytiskl do forměru 100 x 100 cm, 
což je na formát negativu (2,4 x 3,6 cm) enormní zvětšení, které se silně projevilo na kvalitě 
výsledných obrazů. Fotografie zobrazují (pravděpodobně) osoby koupající se v moři na pobřeží. 
Celou plochu pokrývá modrý šum, ze kterého se vynořují lidé. Do snímků navíc postprodukčně 
zasahoval, nelze tedy přesně říci, jak vypadal obraz před zásahem a co opravdu vyfotografoval. 
Každá z fotografií vypadá formálně velmi podobně, mění se na nich však shluky lidí, které se na 
různých fotografiích i opakují. Werner tak konstruuje realitu. Volný překlad artist statementu: 
„Objevil jsem problematiku seriovosti a násobnosti fotografického obrazu. V kontrastu s 
produkcí nových a nových obrazů v éře digitální reprodukce, zde je násobná jednota vytvořená 
sérií minimálních rozdílů uvnitř stejného obrazu.” (Werner, 2009)25

 Chybovostí fotografického obrazu se Werner zabývá i v dalším souboru, například 
Mimo normy (2009), kde opět pracuje s přístupem zaměstnanců minilabu, konkrétně s jejich 
výběrem „povedených” fotografií.

25  WERNER, Tomáš. 2009. Blow-up. Tomáš Werner [online]. [cit. 2015-05-16]. Dostupné z: http://www.
tomaswerner.com/projects/5429332



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 38

 Ivars Gravlejs (1979) v souboru Useful Advices For Photographers z roku 2009 
(Užitečné rady pro fotografy) radí, jak vytvořit správný snímek. Řídí se poučkami (jak jsem 
zmínil ve druhé kapitole) a porovnává snímky s použitím a bez použití těchto rad. Tyto rady 
jsou velmi jednoduché, elementární, většinou se jimi běžný uživatel řídí zcela intuitivně. Pro 
příklad cituji některé poučky z celkového počtu 78: 
If you take a picture of a portrait try to make a focus on the subject. (Pokud fotografujete portrét, 
pokuste se zaostřit na portrétovaného). Tato poučka mi připomíná snímky Kurta Buchwalda 
Unscharfe Porträts z let 1988 a 1989, kdy fotografoval portréty, u kterých schválně zaostřil na 
druhý plán, místo portrétovaného v popředí. 
Další poučka zní: When you take a picture, try to aware of your fingers. (Když fotografujete, 
zkuste si uvědomovat své prsty; jinak řečeno: nezakrývejte objektiv prstem). Což mi opět 
evokuje soubory sociálního dokumentu osmdesátých let. 
Další poučky nejsou ani tak praktického rázu, jako spíše rázu humorného, poukazující na 
kompozici: When you take a picture of portrait, it is better to photograph the subject from the 
front (Když fotografujete portrét, je lepší snímat portrétovaného zepředu) nebo na formální 
podobu snímku: Try to photograph in the way that it doesń t look upside down (Snažte se 
fotografovat tak, aby snímek nebyl vzhůru nohama). 
 Jednotlivé dvojice fotografií společně s poučkou vycházely po dobu dvou let v Litevském 
kulturním týdeníku Kulturas Forums a byl to jeho diplomový projekt k zakončení magisterského 
studia na pražské FAMU. Svou práci doplňuje textem: Volný překlad: „Spousta lidí si myslí, že 
pro dobré snímky si stačí pořídit drahý fotoaparát a úspěch je zajištěn. Bez pečlivého studia a 
mnoha let praxe je však úspěch možný pouze náhodou. Když se už rozhodnete pro fotografování, 
pořádně si promyslete co chcete snímat a nezapomeňte na kompozici, osvětlení, nerozčilujte se, 
uvolněte se a koncentrujte se na objekt).” (Gravlejs, 2009)26

26  GRAVLEJS, Ivars. 2009. Useful Advices For Photographers. Ivars Gravlejs [online]. [cit. 2015-05-16]. 
Dostupné z: http://www.ivarsgravlejs.com/pages/uafp001.htm
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Obrázek 21: Werner, Tomáš: Bez názvu, ze souboru Beautiful Pictures, 2009

Obrázek 22: Werner, Tomáš: Bez názvu. ze souboru Beautiful Pictures, 2009
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Obrázek 24: Gravlejs, Ivars: z cyklu Useful Advices For Photographers, 2009

Obrázek 23: Gravlejs, Ivars: z cyklu Useful Advices For Photographers, 2009
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ZÁVĚR

 V práci jsem se snažil o výčet českých autorů pracujících (v delším úseku své tvorby) s 
fotografickou chybou a o jejich výslednou interpretaci (proč se k chybě přiklonili a jaký to může 
mít důvod). Při interpretování těchto souborů jsem se pokoušel vycházet hlavně z externích 
zdrojů. U některých autorů to byl však problém, protože se jimi ještě žádný (veřejně dostupný) 
článek nezabýval, proto jsem se pokusil o interpretaci vlastní, vycházející z mé zkušenosti a z 
textů popisujících podobné soubory. 
 Zajímavé je, že někteří autoři svůj záměr vysvětlí v artist statementu doplňujícím soubor 
(například Tomáš Werner, Ivars Gravlejs a další), u některých se o tomto záměru zmíní kurátor 
výstavy (Štěpán Grygar nebo Pavel Baňka), někteří jej však vůbec nezmiňují a nechávají celý 
soubor zcela na interpretaci diváka (Lukáš Jasanský a Martin Polák), což může být pro mnohé, 
méně zkušené diváky, poměrně matoucí situace. 

 Hlavní materiály, ze kterých jsem čerpal byly práce: Jan Branč, Neostrá fotografie 
na přelomu století (2009) a Eva Kulová, Estetika „chyby” ve fotografii (2014). Jan Branč ve 
své bakalářské práci stručně popisuje historický vývoj neostrosti, dále pak pokračuje výčtem 
(částečně českých) autorů, kteří ve svých souborech s neostrostí pracovali a přirovnává je k 
dalším autorům, kteří volili podobný přístup. Práce je podle mého názoru spíše jen obecnější 
výčet s velkým množstvím příkladů, než pátrání po reálných důvodech přístupu k neostrosti. 
Eva Kulová se chybovostí zabývá v různých autorských přístupech. Práce opět začíná poměrně 
dlouhým historickým vývojem, který je však zúžený na menší množství jmen. Nepostrádá však 
úvahy o záměrech a interpretace chybových fotografií a souborů, což vidím jako její největší 
přínos. Vzhledem k tomu, že práce vznikla jako studijní materiál pro distanční kurz, je, podle 
mého názoru, dostatečně obsáhlá. 
 Hlavního cíle této práce, tedy výčet českých autorů pracujících s fotografickou chybou 
a jejich následnou interpretaci, jsem (podle svého subjektivního názoru) dosáhl. Práce by se 
samozřejmě dala ještě rozšířit, hlavně o nejmladší generaci autorů, kteří jsou však často velmi 
těžce dohledatelní.
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