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Úvod 

 

Legitimita fotografického videnia a jeho dokumentárna výpoveď neboli historicky 

spochybnené celé storočie po objave fotografie. Spoločenská a kultúrna hodnota fotografického 

zobrazovania stelesňuje rozmer nostalgie po minulom, ktorý je fotografické médium schopné 

vďaka svojej základnej výpovedi “toto sa stalo“ a realistickému, transparentnému stvárneniu, 

objektu priradiť. V dobe digitálnych technických obrazov môže byť rozmer autentickej výpovede 

“toto sa stalo“ otriasaný, pretože obrazu sa už neverí ako vyobrazeniu skutočnosti a pochopili 

sme teda, že ani fotografia nebola otlačkom reality. Táto skutočnosť však nezmierňuje pocit 

nostalgie po minulom, skôr nás naopak utvrdzuje v pocite, že je pre nás nenávratne stratená. 

Práca vychádza z predpokladu, že médium fotografie u niektorých umelcov a teoretikov umenia 

stelesňuje nostalgiu po minulom a smútok z pomíjivosti. Tento smútok z pomíjivosti a jeho 

konkrétne prejavy boli ústredným motívom k výberu témy bakalárskej práce.  

V súčasnosti sa v teoretickej rovine vedie diskurz o remediácii technického obrazu, teda 

pôvodne chemickej fotografie digitálnym obrazom, ktorá pôsobí oboma smermi a teda 

ovplyvňuje náš postoj k fotografii. Prostredníctvom nového média sa obsah daného obrazu snaží 

o transparentnosť a vytvorenie podobného pocitu ako pri konfrontácii s médiom pôvodným
1
. 

Fotografia už nie je nespochybniteľným svedectvom “toto sa stalo“, pretože nikdy nevieme, či 

nebola upravená, na druhej strane však naďalej zostáva výrazom našej “túžby fotografovať“, 

ktorá bola jednou z príčin zrodu fotografie. Fotografia bola manifestom tejto túžby po spontánnej 

reprodukcii a spútaní pomíjivých senzácií a obrazov prírody. Podstatou fotografie je jej snaha 

o zmierenie dilemy medzi plynutím a spútaním času, medzi pomíjivosťou a nehybnosťou, 

minulosťou a budúcnosťou, svoj objekt zobrazuje a zároveň vytvára a tým zmazáva rozdiely 

medzi originálom a kópiou
2
. 

Fotografia ako výraz “túžby fotografovať“ a prepojenie tejto túžby s nostalgiou po minulom a 

pomíjivosťou je definovaná a vymedzená kritikmi a teoretikmi Johnom Bergerom, ktorý 

k fotografii pristupuje ako k mementu alebo pripomienke neprítomného
3
, ďalej potom Rolandom 

Barthesom, definujúcim fotografiu ako rozpamätávanie sa na minulosť, sprítomňovanie si kedysi 

                                                 

1 BOLTER, Jay David – GRUSIN, Richard. Remediation: Understanding New Media. In DVOŘÁK, Tomáš (ed.). 

Kapitoly z dějin a teorie médií. Praha: Akademie výtvarných umění, VVP, 2010, s.89 

2 ŠIMŮNEK, Michal. Geoffrey Batchen: tři knihy o palčivé touze fotografovat. Mediální studia, I/2006, s. 67 – 101 

[online]. [cit. 10. mája 2013]. Dostupné z <http://medialnistudia.files.wordpress.com/2011/03/recenze.pdf>, s.70 

3 BERGER, John. Pochopení fotografického obrazu. In CÍSAŘ, Karel (ed.). Co je to fotografie? Praha: Herrmann & 

synové, 2004, s.64 

http://medialnistudia.files.wordpress.com/2011/03/recenze.pdf
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dávno videných osôb alebo zažitých situácií
4
. Barthes zároveň chápe fotografiu ako niečo, čo 

predtým existovalo a v tomto momente nachádzame analógiu s definíciou fotografie Susan 

Sontagovou, fotografie ako posmrtnej masky a otlačku reality
5
.  

Práca sa len veľmi okrajovo dotýka debaty o technických obrazoch ako symboloch, ktoré 

majú komplikovaný vzťah k realite. Tejto oblasti sa venujú predovšetkým teoretici umenia ako 

Flusser, Baudrillard či iní, keď napríklad teóriou Flussera sa v prípade technických obrazov jedná 

o abstraknejšie komplexy symbolov ako u tradičných obrazov, pretože sú metakódmi textov a 

predstavujú nanovo zakódované pojmy sveta “tam vonku”
6
. 

Cieľom práce je priblížiť a zanalyzovať v nej zmienené pojmy v tradícii vizuálnych motívov 

a poskytnúť teoretický diskurz nad nastolenými otázkami ako aj ponúknuť konkrétne príklady 

z umeleckej a kultúrnej praxe, ktoré poslúžia k vizualizácii danej témy. Práca sa nezaoberala do 

detailu historickým vývojom média fotografie a teda prierez históriou tohto média je na 

nasledovných stránkach vykreslený len v stručnej forme. Dôraz práce spočíva v každej z jej 

kapitol špecificky na téme pomíjivosti fotografie, transparentnosti obrazov, ktoré stoja pred 

recipientom, ich historickej súvislosti a teórii z pier teoretikov, ktorí sa danou témou zaoberali. 

Optikou teórie nových médií sa tohto pokúsim dosiahnuť za použitia metód analýzy a štúdia 

menovanej literatúry ako aj metódou ilustrácie spracovanej témy prostredníctvom konkrétnych 

diel z umeleckej praxe. 

Prvá kapitola má uviesť čitateľa do témy fotografie a fotografického aparátu z hľadiska 

historického ako aj teoretického. Poslúžiť nám tu majú zásadné diela teoretikov fotografie: Susan 

Sontagovej spisy O Fotografii (2002) a S bolestí druhých před očima (2011), dielo Johna Bergera 

O Pohledu (1980), rozsiahla kniha pojednávajúca o histórii fotografie od Marienovej 

Photography: A Cultural History (2006) alebo jeden zo základných študijných textov k téme 

vizuálnej kultúry od dvojice autoriek Sturkenová – Cartwrightová Studia vizuální kultury (2009). 

Dôraz v tejto kapitole nie je kladený na históriu fotografie vo všeobecnosti a v detaile, ale vždy 

sa snažím o reflexiu danej témy skrz historické hľadisko. Venujeme sa tu zviazanosti 

fotografického obrazu byť vymedzeným prítomnosťou svojho referenta v určitom čase 

a priestore, reprezentácii sveta prostredníctvom objektívu fotoaparátu. Fotografia ako záznam 

určitého výseku reality v čase je zároveň odkazom k tomu, čo zostalo pred zrakom ukryté alebo 

aparátom nevyfotografované. Predstavuje určité prostriedky k rozpamätávaniu sa na minulosť, je 

pojítkom s minulosťou, aj prostriedkom sprítomňovania si minulých okamihov. Najlepšie sa táto 

jej funkcia prejaví v prípade portrétnej fotografie blízkych osôb. 

                                                 

4 BARTHES, Roland. Světlá komora. Praha: Archa, 1994, s. 71 

5 SONTAGOVÁ, Susan. O Fotografii. Praha: Nakladatelství Paseka, 2002. ISBN 80-7185-471-9, s.138 

6 FLUSSER, Vilém. Za filosofii fotografie. Praha: nakladatelství Hynek, s.r.o., 1994, s.11 
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V následnej podkapitole sa dostávame hlbšie k téme samotnej práce a vymedzujeme tu smrť 

a pomíjivosť vyjadrenú fotograficky, začínajúc krátkym historickým prehľadom, keď ikonografia 

objektov smrti a spiritizmus doby krátko po vzniku média fotografie boli častou predlohou 

zobrazovania prostredníctvom tohto média. V danej kapitole sú metódou ilustrácie príkladov 

z praxe spracované dva fotografické projekty zo súčasnosti, ktoré odkazujú k smrti a úlohe, ktorú 

tu médium fotografie zohralo. 

Dva pojmy estetického vymedzenia, remediácia a následne aj imediácia, ako forma vizuálnej 

prezentácie, budú v kapitole spadajúcej k vysvetleniu konceptov fotografického vyobrazenia 

chápané pomocou teórie remediácie Grusina a Boltera, konkrétne logiky imediácie, na základe 

ktorej sa médium ako také stáva priesvitným a recipient vníma len zobrazované predmety. 

Optikou teórie nových médií sa zameriame na túto priehľadnosť cez kategórie transparentnosti či 

bezprostrednosti zážitku zo zobrazovaného predmetu. Základnou literatúrou tejto kapitoly sú 

diela dvojíc teoretikov Bolter – Grusin Remediation: Understanding New Media (2000) a Bolter 

– Gromalová Windows and Mirrors: Interaction Design, Digital Art, and the Myth of 

Transparency (2003). 

V prípade transparentnosti a emocionálnej reakcie na fotografovaný obraz budeme 

analyzovať diela Rolanda Barthesa Světlá komora (1994) fotografiu cez dva Barthesove pojmy 

na ňu pôsobiace: studium, ako všeobecný záujem, a punktum, ako osobné svedectvo či náhodu, 

ktorá zasahuje diváka priamo. V prípade Barthesa toto punktum, ktoré je v tomto prípade 

viditeľné len jemu vysvetlíme pomocou fotografie jeho matky, ktorú po jej smrti „našiel”
7
.  

Metódu obsahovej analýzy nastolených pojmov, a to predovšetkým v Crimpovej eseji 

Melancholia and Moralism - Essays on AIDS and Queer Politics (2002), ako aj metódu ilustrácie 

pomocou konkrétnych príkladov použijeme v prípade Douglasa Crimpa, ktorý v danom kontexte 

tematizuje umieranie a fenomén AIDS.  

Transformáciu fotografie v znak alebo metaforu nastoľuje vo svojom hlavnom teoretickom 

diskurze na téma fotografie O Fotografii (2002) Susan Sontagová, podľa ktorej sa fotografia 

stáva predĺžením reality fotografovaného objektu a tým teda otiskom alebo interpretáciou reality 

samotnej. Problematizuje fotografický aparát ako prostriedok k ovládnutiu fotografovaného 

objektu. Zamýšľame sa tu zároveň nad úlohou fotografie k sprostredkovaniu melanchólie a 

nostalgie po minulom ako aj nad jej úlohou pri zobrazení smrti. 

Cieľom práce nie je predstaviťzákladné vlastnosti fotografie ani poskytnúť detailný prierez  

historickým vývojom tohto média, ale poukázať na ňu ako na jeden z možných výrazov túžby 

zastaviť čas, vrátiť uplynulé chvíle a ľudí, ktorých sme stratili.  

                                                 

7 BARTHES, Roland. Světlá komora. Op.cit., s. 63-64 
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1. Médium fotografie  

 

1.1. Definícia a história média fotografie 

 

Čo presne je fotografia? V najužšom vymedzení by sa fotografiou dala nazvať akákoľvek 

podobizeň alebo obraz objektu, zachyteného na médiu fotografie. K dosiahnutiu tejto definície 

bolo už od počiatkov existencie fotografie nevyhnutné spojenie optiky prístroja a chemického 

procesu ako daguerotypia, heliotypia, kalotypia, fotogravírovanie, fotogenické kreslenie, či v 

20.storočí potom polaroid, skenery a v neposlednom rade digitálne procesy. Už od renesancie 

boli známe všetky komponenty potrebné k vytvoreniu fotografie – svetlotesná krabica, objektív 

ako aj svetlocitlivá substancia. Jediným chýbajúcim komponentom bol až do začiatku 19. 

storočia svetlocitlivý materiál. Prvou stálou fotografiou Pohľad z okna v Le Gras (La cour du 

domaine du Gras) bola heliografia zostrojená Joseph Nicéphore Niépcem v roku1826. Táto 

fotografia bola priamo pozitívom, čo znamená, že nemala svoj negatív a teda nebola 

reprodukovateľná. 

Prvé fotografie sa vyznačovali dlhou dobou expozície (aj niekoľko minút), čo spôsobovalo, 

že na počiatku sa tvorili takmer výsadne portréty a fotografie zátišia.  Jedným z prvých 

fotografov, ktorý obrátil svoju pozornosť k fotografovaniu života na ulici (dnes známa ako street 

photography) bol neidentifikovaný francúzsky fotograf, ktorý si, podľa zberateľa Gabriela 

Cromera, dal meno Cromer´s Amateur. Jeho fotografia Varhaník na ulici s okoloidúcimi deťmi
8
 

(Organ Grinder on Street with Children Passing, cca. 1850) znázorňuje varhaníka stojaceho na 

ulici a okolo neho sa pohybujúce deti, ktoré sa vďaka dlhej dobe expozície rozpúšťajú do 

priestoru ako duchovia
9
. Táto fotografia nebola svojho druhu ojedinelou, pretože vďaka dlhým 

expozičným časom stačilo, aby sa fotografovaný objekt len nepartne pohol a na fotografii zostala 

škvrna. Často preto prvé portrétne fotografie vyzerali ako postmrtné portréty, a to vďaka 

namáhavej strnulosti v tvári modelu počas expozície. 

V roku 1839, ako odpoveď na zverejnenie fotografického procesu daguerotypie Louis-

Jacques-Mandé Daguerra, zverejnil svoj vynález William Henry Fox Talbot a od roku 1840 

produkoval svoje kalotypie. Kalotypia ale, na rozdiel od dovtedajších fotografických procesov, 

bola prvým skutočným negatív/pozitív procesom v histórii a zostáva ako taká východiskom 

                                                 

8 Organ Grinder on Street with Children Passing, viď Obrazová príloha č. 1 

9 JOHNSON, S. William - RICE, Mark - WILLIAMS, Carla. A History of Photography: From 1839 to the present. 

2nd edition. Köln, 2005. ISBN 978-3-8228-4777-0, s.52 
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všetkých ostatných fotografických metód. V stati Geoffreya Batchena Zviditelnění elektřiny nám 

tento autor sprostredkováva Talbotov výrok, ktorý tvrdí, že „fotografie je vlastně záznamem 

absence světla, nebo aspoň rozličných účinků jeho absence nebo přítomnosti. Řečeno 

současnějšími pojmy, fotografie může být považována za binární systém reprezentace, užívající 

transmutace světelných informací prostřednictvím nesouvislých tonálních vzorů, zviditelněných 

světlocitlivým chemickým procesem.“
10

  Od roku 1884 už boli k dispozícii prvé flexibilné 

negatívne filmy produkované George Eastmanom a od roku 1888 to bol prvý fotoaparát značky 

Kodak, ktorého meno bolo takto zvolené z dôvodu toho, že bolo vysloviteľné na celom svete. 

Známym je slogan Kodaku: “You press the button, we do the rest” (Vy stlačíte spúšť, my 

urobíme zbytok). Za veľmi krátke obdobie od zrodu média fotografie sa toto stalo demokratickou 

umeleckou formou a fotoaparát ako nástroj produkcie fotografie zmenil vizuálnu reprezentáciu 

sveta okolo tým, že umožnil každému vykonštruovať svoj vlastný svet a jeho príbehy. 

John Berger sa vo svojej publikácii Spôsoby videnia (Ways of Seeing, 1972) odvoláva na to, 

že sa s príchodom fotografického média zmenila perspektíva v umení. Od renesancie prevládala v 

umení perspektíva, vďaka ktorej sa umelecké diela považovali za večné. V prípade fotografie sa 

ale zmenil spôsob, akým umelci nazerali na svet a výsledok fotografie vždy záležal na mieste a 

čase, v ktorom sa fotograf nachádzal. Pre Bergera je fotografickým obrazom: „…pohľad, ktorý 

bol vytvorený znova alebo reprodukovaný […] ktorý bol vyňatý z miesta a času, v ktorom sa po 

prvýkrát objavil“
11

 Fotografické obrazy mali teda v prvom rade za úlohu predstavovať niečo, čo 

tam nebolo a zároveň sa očakávalo, že prežijú dlhšie ako originálny subjekt. Za druhý kľúčový 

faktor s nástupom fotografie Berger považuje zničenie jedinečnosti obrazov; do príchodu 

fotografie boli obrazy pevnou súčasťou priestoru nejakej budovy. S príchodom fotografie ale dal 

fotoaparát obrazom schopnosť reprodukcie a tým zmenil význam obrazu ako takého a umožnil 

obrazom objavovať sa napríklad v televízii alebo na tričku. Z pohľadu dvadsiateho storočia 

fotografie pre Bergera predstavujú „záznamy viděných věcí“
12

. Slúžia k vysvetleniu 

a sprostredkovaniu určitého záznamu utvoreného prostredníctvom sebavedomého pozorovania. 

Fotografia ako záznam určitého výseku reality v čase však zároveň „odkazuje k tomu, co je 

nespatřené“
13

. Berger považuje čas, a nie formu, za ukazovateľ skutočného obsahu fotografie a 

toto vysvetľuje prostredníctvom polarity absencie a prítomnosti: „mezi těmito dvěma póly 

nachází fotografie svůj pravý význam. (Fotografie bývá s obzvláštní oblibou užívána jako 

                                                 

10 BATCHEN, Geoffrey. Zviditelnění elektřiny. In DVOŘÁK, Tomáš (ed.). Kapitoly z dějin a teorie médií. Praha: 

Akademie výtvarných umění, VVP, 2010, s.218 

11 BERGER, John. Ways of seeing. London: Penguin Books, 1972. ISBN 0-14-013515-4, s.9 „…a sight which has 

been recreated or reproduced […] which has been detached from the place and time in which it first made its 

appearance. “ 

12 BERGER, John. Pochopení fotografického obrazu. In CÍSAŘ, Karel (ed.). Co je to fotografie? Op.cit., s.63 

13 Ibid., s.65 
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memento, připomínka toho, co je nepřítomné.)“
14

, čím istým spôsobom odkazuje k pomíjivosti 

reality a nostalgii po minulom skutočnom svete. V tejto súvislosti sa zároveň vyjadruje ku 

kultúrnej mystifikácii ako aktu zmeny nášho chápania minulosti, ktorá sa deje súčasne so zmenou 

nás samých. Fotografia ako médium sprítomnenia minulých udalostí funguje najlepšie 

v momente, keď si ju prezerajú svedkovia zaznamenanej udalosti, inak sa mení z indexu na 

symbol. Takýto obraz potom poukazuje k tomu ako zaznamenaná udalosť v minulosti vyzerala 

pre ostatných; chápanie súčasného recipienta je zároveň ovplyvnené jeho spôsobom videnia
15

. 

V kontexte k významu fotografie Graham Clarke uvádza: „Každá fotografia je závislá na sérii 

historických, kultúrnych, sociálnych, a technických súvislostí, ktoré utvárajú jej význam obrazu a 

objektu. Význam fotografie, jej účinnosť ako obrazu, a jej hodnota ako objektu, sú vždy závislé 

na súvislostiach, vrámci ktorých ju ´čítame´. […] Na funkčnej úrovni je potom fotografia závislá 

na svojom obsahu. ´Stály´obraz, ktorý ponúka je subjektom nepretržitého stavu transformácie a 

premeny.“
16

  

Je dôležité si uvedomiť, že každá zmena kontextu fotografie, či to je rozdiel vo veľkosti toho 

istého snímku respektíve  jeho prezentácia vo farbe alebo čierno-biele, priestor, v ktorom sa 

nachádza ako galéria alebo fotografia do pasu, nutne ovplyvní naše chápanie jej statusu a 

významu. Dôležité je takisto chápanie rozdielu medzi hodnotou a funkciou fotografie. Podľa 

Johna Szarkowskeho (1966) fotografia nedisponuje naratívnou funkciou, čo znamená, že aj 

triviálne fotografované subjekty je nevyhnutné vysvetliť. Uvádza, že dokonca aj tak veľký 

dokumentárny projekt ako bol projekt Mathewa Bradyho je závislý na ďalšom písomnom 

vysvetlení fotografovaného. Napriek tomu, že fotografie nedokážu rozprávať príbeh, priznáva im 

inú hodnotu: „ […] je možné ich čítať ako symboly. “
17

 

Túto teóriu argumentuje John Berger (1972), pretože podľa neho majú jeho vizuálne eseje 

ako aj jeho písané eseje rovnakú úroveň schopnosti komunikácie. Podobne aj Roland Barthes 

(1994) pripisuje fotografii určitú lingvistickú silu. Schopnosť narativity fotografie podtrháva aj 

Susan Sontagová, keď vo svojej knihe cituje Woolfovú v jednej z jej úvah o podstate vojny: 

„Pokud by tyto snímky někomu nepůsobily bolest, pokud by se od nich s hnusem neodvracel, 

                                                 

14 Ibid., s.64 

15 BERGER, John. Ways of seeing. Op. cit., s.11 

16 CLARKE, Graham. The Photograph. Oxford: University Press, 1997. ISBN 0-19-284200-5, s.19 „Any photograph 

is dependent on a series of historical, cultural, social, and technical contexts which establish its meanings as an image 

and an object. The meaning of a photograph, its efficacy as an image, and its value as an object, are always 

dependent on the contexts within which we `read it`. […] On a functional level, then, the photograph is dependent on 

its context. The `fixed` image it offers is subject to a continuous state of transformation and metamorphosis. “ 

17 SZARKOWSKI, John. The Photographer´s Eye. London: Secker & Warburg, 1966. ISBN 436-44149-7, s.9 “[…] 

they could be read as symbols.” 
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pokud by se nesnažil odstranit příčiny tohoto pustošení, tohoto krveprolití, pak by podle 

Woolfové reagoval jako morální zrůda.“
18

. Obdiv k fotografiám sa mieša s nesúladom s ohľadom 

na bolesť, ktorú môžu spôsobiť. Hoci nám moderný život poskytuje nekonečné možnosti 

sledovať cez médium fotografie utrpenie druhých, fotografie brutálneho činu môžu v skutočnosti 

vyvolať protichodné reakcie. V už zmieňovanej knihe Sontagová na inom mieste vraví: „Zdá se, 

že touha po obrazech těl trpících bolestí je téměř tak silná jako touha po obrazech ukazujících 

nahotu.“
19

 Z ohľadom na estetické vymedzenie fotografovaného obrazu Sontagová poukazuje na 

to, že niektoré fotografie sú dôležitými umeleckými dielami, väčšina fotografií ale nielenže je 

gýčom, ale dokonca poskytuje pozorovateľovi nepresnú skúsenosť pozorovaného. Ľudia 

väčšinou niečo fotografujú, pretože to je krásne a fotografia sa teda stala normou krásneho.  

V dejinách fotografie sa odpradávna zvádza boj medzi dvoma rôznymi nárokmi na fotografiu: 

skrášľovaním, ktoré pramení z umenia a pravdovravnosťou, moralizujúcim princípom prevzatým 

z literatúry 19.storočia. Zatiaľ čo kritérium pravdovravnosti sa fotografii pripisovalo od jej zrodu 

a vyplývalo z faktu, že zobrazované je otlačkom niečoho, čo sa predtým fyzicky nachádzalo pred 

objektívom fotoaparátu, v kontexte novodobých dejín média fotografie, keď analógové aparáty 

a pozitív/negatív proces vystriedali digitálne technické obrazy, sa zdôrazňuje skôr funkcia 

fotografií z hľadiska ich estetického a umeleckého významu, pretože obrazy vznikajú priamo pod 

rukami ľudí, ovládajúcimi počítače a potrebné softvéry rovnako, ako tomu je v prípade maliarov. 

Vo svojej rannejšej eseji O Fotografii (2002) Sontagová ďalej dodáva, že fotografia už veľmi 

nezdôrazňuje každodennosť, ale skôr utvára estetické parametre. Fotoaparát síce dokumentuje 

ohromujúce udalosti, všetko ale zostáva pod závojom presnosti, skutočnosti a normálnosti. 

Fotoaparát sa stal moderným, technologicky spoľahlivým nástrojom masovej produkcie 

nostalgie. Susan Sontagová už koncom minulého storočia poznamenala, že fotografické obrazy 

sú skutočnejšie ako si ktokoľvek v minulosti dokázal predstaviť. Varovala, že nášmu vedomiu, 

kolektívnemu i individuálnemu, hrozí nebezpečenstvo prekonania očakávaní a naše estetické 

i etické zmysly budú otupené a zmätené neutíchajúcou mechanickou produkciou stále nových 

a nových obrazov. Fotoaparátu prisudzuje vlastnosti násilníka, keď sa odvoláva na to, že ľudí 

zneužíva tým, že ich zachytáva v momentoch, v ktorých oni seba nepoznajú a týmto spôsobom 

fotografia dáva možnosť ľudí virtuálne vlastniť. Z estetického hľadiska rieši takisto otázku 

fotografovaných objektov, ktoré sa vďaka aparátu stávajú skutočnejšími, na druhej strane však 

menej skutočnými ich neustálym opakovaným fotografovaním.  

Fotografia odjakživa lákala aj filozofov zaoberajúcich sa jej sémiotickou štruktúrou 

a fenomenologickým dopadom. Jean–Paul Sartre sa pozastavuje predovšetkým nad použitím 

                                                 

18 SONTAGOVÁ, Susan. S bolestí druhých před očima. Praha: Paseka, 2011, s.13 

19 Ibid., s.40 
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fotografie a nie nad fotografiou samotnou.
20

 John Berger považuje z hľadiska fotografickej 

skúsenosti fotografiu za spomienku.
21

 Wright Morris je podobne ako Susan Sontagová 

znepokojený „s dôsledkami a vplyvmi všadeprítomnosti a šírenia fotografických obrazov a s tým, 

na čo nazerá ako na ´vzostup stavu´ fotografie. Rozlišuje medzi ´obrazom´, závislým na oku a 

vízii fotografa ako umelca; a ´fotografiou´, ustálenou fotoaparátom. Zdôrazňuje každodennosť, 

pôžitok z pozerania na anonymné, ľudové obrazy, a uvažuje nad interakciou fotografií, histórie a 

mýtu.“
22

 

Fotografie predstavujú určité prostriedky k rozpamätávaniu sa na minulosť, či už tej, ktorá sa 

stala a je viditeľná na fotografiách alebo tej, ktorá sa nestala, ale zachované fotografie sú 

evidenciami toho, že sa nevyfotografovali. Sú pojítkom s minulosťou a sprítomňovaním si osôb, 

ktoré sme spoznali alebo miest, ktoré sme navštívili. Podľa Barthesa poukazujú fotografie na 

určitý druh smrteľnosti.
23

 Symbolizujú minulosť a z historického hľadiska potom aj budúcnosť, 

ktorá ešte len mala nastať. Fotografiám sa často aj dnes napriek možnosti digitálnej alebo inej 

manipulácie s jej výsledkami ešte vždy dôveruje ako objektívnemu a pravdivému záznamu 

skutočnosti. Táto dôvera je spôsobená historickým povedomím o objektívnej pravde 

fotografického zobrazovania.  

V roku 1839 maliar Paul Delaroche vyhlásil vetu, ktorá sa stala súčasťou fotografického 

folklóru: „Od dnes je maliarstvo mŕtve!“.
24

 Maliarstvo samozrejme nevymrelo a budúcnosťou 

fotografie sa stalo, že musí byť „usmrtené” novým médiom. V 90. rokoch 20. storočia kritik 

Nicholas Mirzoeff
25

 vyhlásil, že fotografiu usmrtil nástup počítačom umožneného zobrazovania, 

ktoré nastúpilo v 80. rokoch 20. storočia. William J. Mitchell zaoberajúci sa digitálnou 

manipuláciou obrazov na technologickom inštitúte v Cambidge, parafrázoval Delarocha v roku 

1992, keď poznamenal: „Od tohto momentu je fotografia mŕtva – alebo povedané precíznejšie, je 

                                                 

20 WELLS, Liz. The Photography Reader. London: Routledge, 2004. ISBN 0-415-24660-1, s.2 

21 Ibid., s.2 

22 Ibid., s.16 „with the implications and effects of the ubiquity and proliferation of photographic images and what he 

views as the „rise in status“ of the photograph. He distinguishes between the „image“, consequent upon the eye and 

vision of the photographer as artist; and the „photograph“ which he sees as fixed by the camera. He emphasises the 

everyday, the pleasure of looking at anonymous, vernacular images, and speculates on the interaction of 

photographs, history and myth.“ 

23 STURKEN, Marita – CARTWRIGHT, Lisa. Studia vizuální kultury. 1. vyd. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-

7367-556-1, s.28 

24 MARIENOVÁ, Mary Warner. Photography: A Cultural History. 2nd edition. London: Laurence King Publishing, 

2006. ISBN 978-1-85669-493-3, s.398 

25 Ibid., s.399 



13 

 

radikálne a trvalo prehodnotená rovnako, ako bolo maliarstvo pred stopäťdesiatimi rokmi.“
26

 

Mitchell pripisuje digitálnym obrazom novú hodnotu jednoduchej manipulácie a šírenia. Príchod 

umeleckého smeru fotorealizmu na konci 20. storočia zmenil tradičnú rolu maliarstva v spôsobe 

jeho zobrazovania. Od reality sa odklonilo k abstrakcii, ktorá bola dosahovaná používaním 

maliarskych prostriedkov vo fotografii. Americký maliar Eric Fischl používal vo svojej tvorbe 

postmoderný štýl nového realizmu a „využívá fotografii jako referent v obrazech lidského těla. 

Jeho malby vypadají „realisticky“ podle veškerých fotografických principů a fotografii přisuzují 

pozici zdroje, zatímco malba je odsunuta do postavení kopie. To samozřejmě obrací poměr mezi 

fotografií coby kopií a opěvovaným namalovaným obrazem coby originálem zcela naruby.“
27

 

V tejto súvislosti reaguje španielsky fotograf a kritik Joan Fontcuberta, ktorý sa k fotografii 

stavia ako ku konštrukcii
28

. Vo svojich fotografických montážach posilňuje postmoderný pojem 

médií a reprezentácie. Jeho kópie skutočnosti sú viac skutočné ako predstavujúce šablónu. 

Fontcuberta nezastáva názor, že predchádzajúce technologické zlepšenia zmenili médium 

fotografie od základov a zároveň sa nečuduje, že mnoho umelcov využíva novonadobudnuté 

technologické zlepšenia ku svojej práci. Tvrdí, že všetka fotografia bola určitým spôsobom 

pozmenená, pretože aparát je schopný s pomocou objektívu selektovať, čo bude súčasťou obrazu 

a teda eliminuje ostatné videné objekty.  

Geoffrey Batchen sa obáva efektu príchodu procesu digitálneho zobrazovania, čo zákonite 

znemožní rozpoznanie skutočnej fotografie od ´napodobeniny´
29

. Týmto fotografia stráca svoj 

status nositeľa objektívnej pravdy a vďaka množeniu sa digitálnych obrazov, ktoré vyzerajú 

presne ako fotografie „bude možno fotografia okradnutá o svoju kultúrnu identitu ako 

samostatného osobitného média. Tieto možnosti sa zhoršujú ďaľším zdrojom znepokojenia: 

všadeprítomné podozrenie, že vstupujeme do doby, kedy už nebude možné rozlíšiť reálne 

situácie od ich vlastných napodobenín [...] Takže fotografia čelí dvom zjavným krízam, 

technologickej (predstavenie počítačom vytváraných obrazov) a epistemologickej (ktorá má čo 

do činenia so zmenami väčšieho rozsahu v etike, vzdelaní a v kultúre). “
30

  

                                                 

26 MITCHELL, William J. The Reconfigured Eye: Visual Truth in the Post-Photography Era. Cambridge, Mass: MIT 

Press, 1992, prebal knihy „From this moment on, photography is dead – or more pecisely, radically and permanently 

redefined as was painting one hundred and fifty years before.“ 

27 STURKEN, Marita – CARTWRIGHT, Lisa. Studia vizuální kultury. Op. cit., s.225 

28 MARIENOVÁ, Mary Warner. Photography: A Cultural History. Op. cit., s.399 

29 BATCHEN, Geoffrey. Phantasm: Digital Imaging and the Death of Photography. Aperture Magazine, Summer 

1994, issue #136, s. 47 

30 Ibid., s. 47 „photography may even be robbed of its cultural identity as a distinctive medium. These possibilities 

are exacerbated by a second source of anxiety: the pervasive suspicion that we are entering a time when it is no 

longer possible to tell any instance of reality from its simulations [...] So photography is faced with two apparent 
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Batchen podobne ako Fontcuberta poznamenáva, že ani tradičná fotografia považovaná za 

zdroj pravdy nemôže byť pravdivá, pretože je to vždy v rukách fotografa v momente 

fotografovania objektu čo vyfotografuje a čo z rámu vynechá. Obdobná situácia potom nastáva 

v momente vyvolávania fotografie, keď fotograf v tmavej komore má opäť možnosť fotografiu 

orezávať, zosvetliť ju alebo stmaviť. S nástupom digitálneho zobrazovania prostredníctvom 

počítačov a teda možnosti digitálnej úpravy obrazov nastupuje do obrazovej manipulácie ďalší 

element, a to, že kým fotografia poskytuje falošnú objektivitu, digitálne zobrazovanie zostáva 

celkom fiktívnym procesom. Ako Batchen ďalej dodáva, fotografia nikdy nemôže byť 

definovaná jedinou technológiou, pretože to je technologický vývoj trvajúci storočia a aj napriek 

tomu, že fotografia ako taká je definovaná konkrétnym médiom, napríklad fotoaparátom, je to 

v podstate len zhmotnenie myšlienky a konceptu. V nasledujúcich kapitolách sa pozornosť bude 

upierať predovšetkým k takým technickým obrazom, ktoré odpovedajú konceptu fotografie ako 

´stopy´, ako výrazu nostalgie po minulom. Nostalgiu tu budeme chápať teóriou Andreasa Böhna, 

ktorý tento pojem odvádza z gréckych slov nostos, ´návrat domov´a algos ´bolesť´. Nostalgia 

v súvislosti s bolesťou a túžbou po minulom je návratom k predmetom, ktoré nielenže 

reprezentujú minulosť, ale sú schopné túto minulosť aj vyvolať a znova ju oživiť. Pojem 

nostalgie používa k pomenovaniu pocitu z pominuteľnosti
31

. 

 

1.2. Vyjadrenie smrti a pomíjivosti skrz médium fotografie 

 

Už v počiatkoch tvorby fotografických obrazov pomocou techniky daguerotypie vznikali 

fotografie zátišia za použitia tradičnej ikonografie, ktoré mali upomínať divákov na ľudskú 

smrteľnosť. Príkladom takejto fotografie zobrazujúcej lebku a presýpacie hodiny ako znak 

smrteľnosti, kríž, ktorý je výrazom kresťanstva a miniatúru ľudskej kostry v sklenenej vitríne 

predstavujúcu obraz 19. storočia vo vede, ktorej ústrednou témou bola téma vzniku a evolúcie, je 

daguerotypia francúzskeho fotografa Louis Jules Duboscq-Soleila Zátišie s lebkou
32

  (Still life 

with Skull, cca. 1850). 

                                                                                                                                                              

crises, one technological (the introduction of computerized images) and one epistemological (having to do with 

broader changes in ethics, knowledge, and culture).“ 

31 BÖHN, Andreas. Nostalgia of the media / in the media. In NÖTH, Winfried – BISHARA, Nina (ed.). Self-

Reference in the Media. (Reihe: Approaches to applied semiotics; 6). Berlin: Walter de Gruyter, 2007. ISBN: 978-3-

11-019464-7, s.144 

32 Still life with Skull, viď Obrazová príloha č. 2 
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Z historického hľadiska to bol ďalej spisovateľ Balzac, ktorý mal za to, že ľudské telo sa 

skladá „z nekonečně tenkých na sobě ležících vrstev ´přízraků´ a [...] daguerrotypie […] fixuje, a 

tím krade tyto vrstvy, jednu za druhou, až z přízraků, a tudíž ze zobrazeného těla, nakonec nic 

nezůstane“
33

, čím demonštroval svoj strach z fotografie a daguerotypiu vnímal ako temné kúzlo.  

Spiritistická fotografia bola totiž fenoménom, ktorý začal v roku 1861 v Spojených štátoch a 

vznikala prevažne spôsobom kombinácie viacerých negatívov do jedinej fotografie alebo 

technikou dvojitej expozície. Vravelo sa síce, že “duch” bol prítomný na negatíve fotografovho 

filmu až do momentu vyvolania obrázku bez jeho vedomia, skutočnosť však bola iná. Jednou z 

takýchto fotiek je snímok neznámeho fotografa zo šesťdesiatych rokov 19. storočia s názvom 

Fotografia ducha – Duch ženy za stolom s fotografiou
34

 (Spirit Photograph – Woman´s Spirit 

behind Table with Photograph, cca. 1865), ktorá predstavuje “ducha” ženy držiaceho zarámovanú 

fotografiu a je výsledkom prekrytia dvoch separátnych fotografií. Fotografie mŕtvych, ktoré 

dokazujú ako sa títo schádzajú so živými poskytovali útechu ľudom, ktorí verili v spiritizmus. 

Posmrtné snímky mŕtvych zase napomáhali povzbudiť živých a produkovali nostalgiu po dávno 

minulom, čo ostatne platí dodnes. 

Hoci už z vyššie zmienených príkladov je zrejmé, že fotografia nikdy nemohla byť 

považovaná za jednoznačný zdroj pravdy, za otlačok reality ako o nej zmýšľala verejnosť, od 

svojich počiatkov dokazovala svoju jedinečnú schopnosť byť otlačkom určitého objektu v 

určitom čase. Týmto potenciálnym referentom reality v prípade tradičnej fotografie utvorenej za 

pomoci fotografického prístroja, je nutnosť prítomnosti fotografa ako aj fotografovaného objektu 

na mieste a v čase. V dobe digitálnych technických obrazov, ktoré sú vytvorené počítačovou 

manipuláciou je nutné súhlasiť s argumentáciou Geoffreyho Batchena, ktorý tvrdí, že digitálne 

vytvorený obraz je jednoznačne fiktívnym procesom, pričom tradičná fotografia vychádzala z 

potreby mať originálnu predlohu a negatív fotografie.
35

 V tomto zmysle má v dobe digitálnych 

technických obrazov fotografia bližšie k umeleckým postupom ako k pravdivosti dokumentu, 

stále si však ponecháva výsadné postavenie v snahe umelcov vyjadriť nostalgiu po minulom a 

pomíjivom. 

Uveďme príklad z umeleckej praxe, keď na začiatku deväťdesiatych rokov dvadsiateho 

storočia vznikol projekt umelkyne Hannah Wilke nazvaný Intra – Venus (Hannah Wilke, 

INTRA-VENUS, 1992 – 1993), ktorý bol jej posledným projektom predtým ako v roku 1993 

predčasne zomrela na rakovinu. Séria obrazov, fotografií, video nahrávok a sôch umelkyne a 

                                                 

33 KITTLER A., Friedrich. Gramofon, film, psací stroj. In DVOŘÁK, Tomáš (ed.). Kapitoly z dějin a teorie médií. 

Praha: Akademie výtvarných umění, VVP, 2010, s.59 

34 Spirit Photograph – Woman´s Spirit behind Table with Photograph, viď Obrazová príloha č. 3 

35 BATCHEN, Geoffrey. Phantasm: Digital Imaging and the Death of Photography. Op. cit., s. 48 
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vecí, ktoré ju v posledných štádiách jej choroby obklopovali tvorili základnú kostru tohto 

projektu a následných výstav konaných po jej smrti. Na veľkoformátových fotografiách 

dokumentujúcich jej chorobu, liečbu a momentálnu skutočnosť jej fyzickej a mentálnej premeny 

spolupracovala so svojím manželom. Projekt Hannah Wilkeovej je príkladom umeleckého 

stvárnenia pomíjivosti, premeny a fyzického a mentálneho ´odchádzania´zachytený okrem iného 

objektívom fotoaparátu. Bol pravdepodobne spôsobom, akým sa autorka vysporiadavala s 

prichádzajúcou smrťou a v uvedených dielach divákovi poskytuje artefakty ako vlasy vypadané 

zapríčinením liečby chemoterapiou, či plastové krabičky od liekov zatvorené vo vtáčej klietke. 

Jedným z ďaľších príkladov zachytenia smrti a pomíjivosti v umeleckej praxi je projekt z  

roku 2003, keď sa fotograf Walter Schels a jeho partnerka a žurnalistka Beate Lakottaová 

podujali k projektu nazvanému Život pred smrťou (Life Before Death, Schels – Lakotta, 2012), 

pri ktorom pracovali s 24 smrteľne chorými ľudmi počas ich posledných dní, týždňov a mesiacov 

pred smrťou. Tento fotografický projekt zachytáva portréty týchto ľudí pred a tesne po ich smrti. 

Jedným z primárnych dôvodov pre tento projekt bol Walterov strach zo smrti, ktorý spôsobila 

priamo jemu druhá svetová vojna a ktorého sa týmto spôsobom chcel zbaviť. Spoločne navštívili 

hospicy v Berlíne a v Hamburgu, ktoré im umožnili tento projekt zrealizovať. Obaja autori 

poukazujú k fenomému umierania, s ktorým sa počas projektu stretli a to, že všetci smrteľne 

chorí ľudia boli síce oboznámení s faktom, že čoskoro nastane smrť, neboli ale schopní si 

uvedomiť, že táto sa týka priamo ich. S umierajúcimi strávili posledné dni a týždne a posledná 

fotografia, posmrtná, každého z nich bola ako posledné rozlúčenie. V uvedenom videu k výstave 

zaznieva jeden veľmi zrejmý, ale priehliadaný fakt s ohľadom na modernú skúsenosť z 

umierania. Je to odosobnenie sa ľudí od aktu umierania v dobe, keď sa umieranie stalo výsadou 

nemocníc a teda rodina a známi nie sú prítomní vo chvíľach po smrti. Mŕtve telo zosnulého sa 

stalo tabu, s ktorým ľudia už často nemajú žiadnu fyzickú skúsenosť. Výsledkom projektu bola 

výstava fotografií zosnulých pred a po smrti a niekoľko záznamov zo života niektorých z nich. 

Nemenej dôležitým sa ukázal aj fakt, že fotografie zosnulých nepôsobia nijak strašidelne, čoho sa 

aktéri na začiatku projektu obávali, ale naopak z nich je cítiť kľud a zmierenie. V tomto projekte 

veľmi jednoznačne sa fotografické médium stáva priehľadným a pozornosť sa sústeďuje výlučne 

na snímaný objekt, jeho životné podmienky a emócie súvisiace s témou projektu. 

Posmrtná fotografia dnes nie je nič nového, existovala už na začiatku 19. storočia a jej 

hlavnými objektami boli malé deti, ktorých posmrtná fotografia bola často jediným obrázkom, 

ktorý rodičom po ich smrti zostal. V tomto momente ale Barthes rozlišuje medzi fotografiou 

mŕtveho a fotografiou živého človeka, ktorý medzičasom umrel. Moment smrti je posledným 

momentom života a teda poslednou možnosťou k vytvoreniu fotografie človeka. Po smrti žije 
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fotografia vlastným životom a predstavuje niečo, čo kedysi skutočne existovalo pred objektívom 

fotoaparátu
36

. 

Fotografické médium je ovšem schopné zachytiť smrť ako stav, ktorý nikdy nenastal a 

generovať tak smútok a nostalgiu po nerealizovanej minulosti. Henry Peach Robinson vytvoril v 

roku 1858 fotografiu s názvom Odchádzanie
37

 (Fading Away), ktorá pozostáva z piatich 

negatívov skomponovaných do jediného pozitívu. Zobrazuje pokojné umieranie mladej ženy 

obklopenej rodinou na tuberkulózu. Akonáhle bol prezradený proces vzniku vyššie zmieneného 

snímku, viedlo to k nevôli podobných realistických manipulácií. Hoci fotografia Fading Away 

bola len výsledkom predstavivosti Henry Peach Robinsona, zasadená do kontextu výpravného 

štýlu viktoriánskej maľby, realistické zobrazenie takejto scény pomocou tak pravdivého média 

akým bola fotografia, bolo v tej dobe jednoducho príliš bolestivé a šokujúce. Subjekt obrazu bol 

akceptovaný ako súčasť viktoriánskej tradície, vniknutie fotoaparátu do privátneho priestoru 

rodiny však nebol.
38

   

Kombinácia početných negatívov do jediného pozitívu však nebola jedinou technikou k 

produkcii “smrti” a reakcie na ňu. Francúzsky fotograf Hippolyte Bayard vytvoril v roku 1840 

priamy papierový pozitív s názvom Bayard ako utopený
39

 (La „noyade“ de Bayard). Bola to 

technika, ktorou sa chcel presadiť v počiatkoch fotografie proti Daguerovi a Niépcemu a ktorú on 

a mnoho ďalších považovalo za jednoduchšiu a elegantnejšiu techniku ako daguerotypiu.
40

 

Podnetom k snímku bol Bayardov pocit nepochopenia ako umelca a fotografia mala byť 

vyobrazením jeho umeleckej sebevraždy. Táto fotografia je jedným z prvých príkladov 

konceptuálnej fotografie, keď koncept alebo myšlienka snímku je nadradená fotografii ako 

dokumentu. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

36 Ibid., s. 48 

37 Fading Away, viď Obrazová príloha č. 8 

38 CLARKE, Graham. The Photograph. Oxford: University Press, 1997. ISBN 0-19-284200-5, s.44 

39 La „noyade“ de Bayard, viď Obrazová príloha č. 9 

40 MARIENOVÁ, Mary Warner. Photography: A Cultural History. Op. cit., s.15 
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2. Koncepty výskumu fotografovaného obrazu 

 

2.1. Koncept imediácie 

 

V tejto kapitole sa budeme venovať fotografickému obrazu skrz pojmy remediácie a následne 

imediácie v zmysle teórie Boltera a Grusina, ktoré sú definované v ich diele Remediation: 

Understanding New Media, keď remediácia je chápaná ako vytváranie nových mediálnych 

foriem zo starších, čo znamená, že techniky starších médií boli vypožičané médiami novšími a 

prekonfigurované. Remediácia je ďalej „charakteristickým rysem nových digitálních médií. “41
  

Nové digitálne médiá môžu remediovať svojich predchodcov rôznymi spôsobmi. Prípad, keď 

sa digitálne médium snaží skôr o svoje zastrenie než vyzdvihnutie nám poskytujú webové 

obrazové galérie. Digitálne médium tu usiluje o sprostredkovanie obsahu obrazu recipientovi s 

pocitom čo najviac podobným pocitu aký by mal divák pri konfrontácii s pôvodným starým 

médiom. Remediácia má však rôzne formy, či už je to snaha o úplné prerobenie starého média 

novým pri udržaní priítomnosti starého média a tým pocitu mnohosti a hypermediácie média 

nového alebo je staré médium možné remediovať spôsobom, že ho v sebe médium nové úplne 

obsiahne.
 42

 

Ako príklad remediácie zo súčasnosti môžeme uviesť 3D Zoetrope Stewarta Dicksona, ktorý 

je postavený na logike pôvodného Zoetropa z devätnásteho storočia, ktorý mal za úlohu 

rozpohybovať statické obrázky dávno pred nástupom filmu. Pôvodný Zoetrope bol bubon 

valcovitého tvaru, ktorý mal po vnútornej strane jednotlivé fotografické obrázky. V momente, 

keď sa bubon roztočil, divákovi sa naskytla ilúzia pohyblivého obrazu. 3D Zoetrope je 

analogický prístroj simulujúci digitálny efekt. V tejto kinetickej soche sa nachádza šesťdesiat 

jednotlivých obrazov umiestnených na rotujúcom kolese a tieto sa zlievajú do animácie. Tento 

prístroj je premostením medzi starou a novou, digitálnou technológiou Zoetropu. Vyzýva nás, 

aby sme sa zamysleli nad tým ako tento prístroj vytvára ilúziu pohybu a zároveň, ktoré mediálne 

formy budeme ďalej rozvíjať a ktoré zanecháme.
43

 

                                                 

41 BOLTER, Jay David – GRUSIN, Richard. Remediation: Understanding New Media. In DVOŘÁK, Tomáš (ed.). 

Kapitoly z dějin a teorie médií. Op.cit., s.89 

42 Ibid, s.89 - 91 

43 BOLTER, Jay David – GROMALA, Diane. Windows and Mirrors: Interaction Design, Digital Art, and the Myth 

of Transparency. Cambridge, Mass: MIT Press, 2003, s.83 
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Jednou zo stratégií remediácie je imediácia ako akási bezprostrednosť, médium sa stáva 

priehľadným a divák má vnímať len zobrazované predmety, nie však už médium samotné.
44

  

Staršie médiá ako fotografia, film alebo maliarstvo hľadali „bezprostřednost ve vzájemných 

vztazích estetické hodnoty transparence, techniky lineární perspektivy, skrývání a 

automatičnosti“
45

, teda v stratégiách digitálnych technológií. Zautomatizovanie techniky lineárnej 

perspektívy, za pomoci technológií camery obscury a neskôr fotografie a filmu, dopomohla 

k dosiahnutiu transparencie. Automatická povaha fotografie ako chemického a mechanického 

procesu napomohla tendencii skrývania procesu a umelca. Podľa teoretikov umenia Bazina a 

Cavella fotografia dosiahla transparentnosť vďaka automatickej reprodukcii a vytvorila si vlastnú 

cestu k bezprostrednosti.
46

  Bolter a Grusin ale upozorňujú, že logika transparentnej imediácie 

nespôsobí v divákovi magickú vieru v reprezentovanú vec a jeho reprezentáciu. Imediácia je skôr 

označením „souhrnu přesvědčení a praktik, jež se v různých dobách a mezi různými skupinami 

osob projevují různými způsoby.“
47

 To znamená, že v prípade fotografie je v presvedčení o 

bezprostrednosti tohto média pre teoretikov fotografie pojítkom svetlo, ktoré tým, že sa odráža od 

predmetov a dopadá na film, ustanovuje vzťah medzi fotografiou a týmto predmetom.
48

 

O priehľadnosť sa okrem fotografie pokúšajú aj iné médiá; počítačové hry pracujúce s 

virtuálnou realitou a bezprostrednou užívateľskou skúsenosťou alebo filmové spoločnosti 

produkujúce bezpočet filmových trikov, ktoré majú zostať divákom nevnímané. V najväčšej 

miere sa potom jedná o animované filmy, ktoré “oživujú” animované postavy. Pokiaľ o novosti 

nových médií platí, že „To, co je na nových médiích nové, spočívá v jejich specifických 

postupech remediace televize, filmu, fotografie a malířství“
49

, tak môžeme tvrdiť, že otisk reality 

prostredníctvom fotografického média sa od počiatkov fotografie nezmenil, zmenila sa len jej 

reprezentácia. Digitálne obrazy sa snažia o osvojenie postupov fotografie a maliarstva vo svojej 

snahe o bezprostrednosť. Demonštrovať toto tvrdenie môžu dva nasledujúce príklady 

z fotografickej praxe, a to fotografia z obdobia okolo roku 1865 s názvom Fotografia ducha – 

Duch ženy za stolom s fotografiou
50

 (Spirit Photograph – Woman´s Spirit behind Table with 

                                                 

44 BOLTER, Jay David – GRUSIN, Richard. Remediation: Understanding New Media. In DVOŘÁK, Tomáš (ed.). 

Kapitoly z dějin a teorie médií. Op. cit., s.69 

45 Ibid, s.72 

46 Ibid, s.74 

47 Ibid, s.78 

48 Ibid, s.79 

49 Ibid, s.93 

50 Spirit Photograph – Woman´s Spirit behind Table with Photograph, viď Obrazová príloha č. 3 
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Photograph), ktorá je výsledkom prekrytia dvoch separátnych fotografií v tomto príklade, ale 

mohla by byť aj dielom dvojitej expozície. Druhým príkladom zo súčasnosti po nástupe 

digitálnych technológií je digitálne zmenený snímok od Pedra Meyera Vábenie anjela
51

  (The 

Temptation of the Angel, 1991). Hlavným autorovým zámerom bolo vytvorenie efektu 

trojdimenzionality za použitia digitálnych technológií. Každé z týchto diel vzniklo v inej dobe a 

otisk reality ich objektu alebo skôr pravdivosti vyobrazenia je v oboch prípadoch spochybniteľná. 

Médium sa tu má stať transparentným, pretože hlavným zámerom snímkov je ich výpoveď.  

Vrámci konceptu remediácie, kedy dochádza k akejsi recyklácii jedného média v inom by sa 

v prípade digitalizácie fotografie dalo hovoriť o remediácii obrazového materiálu.Chemická 

fotografia je remediovaná v digitálnom médiu a digitálne obrazy potom naopak pôsobia na naše 

vnímanie analógových médií. Remediácia je tu teda konceptom formy tvorby nových médií zo 

starších médií, logikou, ktorou sa k sebe staré a nové médiá vzťahujú.
52

 Bolter a Grusin stavajú 

do priazne automatickosť digitálnej grafiky a fotografie – jedná sa síce v oboch prípadoch o 

rozdielnu techniku zastrenia ľudského aktéra, ale tento je vždy zastrený. V prípade digitálnych 

grafických obrazov je technika vytvárania týchto obrazov tak rýchla, zautomatizovaná a 

vzdialená od aktu kreslenia, že proces úplne zastiera aktéra a dáva divákovi pocit 

bezprostredného kontaktu s obrazom. V prípade fotografie v devätnástom storočí označoval 

Henry Talbot fotografiu za ceruzku prírody (The Pencil of Nature) a tým povýšil svetlo či 

samotnú prírodu na maliara.
53

 Transparentnosť fotografického obrazu sa ďalej pokúsime rozvinúť 

v nasledujúcej kapitole. 

 

2.2. Transparentnosť fotografického obrazu 

 

Po historickom období renesancie narástla túžba po transparentnosti, priehľadnosti v umení, 

čo sa odzrkadlilo vývojom techniky lineárnej perspektívy ako synonymu realizmu. Inke Arns  

upozorňuje na rozdiely v chápaní termínu transparentnosti, keď rozlišuje transparentnosť 

v obvyklom chápaní ako kontrolu umožnenú priehľadnosťou a videním skrz objekt a jej opak 

chápaný slovníkom informačných technológií ako niečo, čím je možné vidieť skrz a teda 

                                                 

51 Pedro Meyer, The Temptation of the Angel, viď Obrazová príloha č. 7 

52 BOLTER, Jay David – GRUSIN, Richard. Remediation: Understanding New Media. In DVOŘÁK, Tomáš (ed.). 

Kapitoly z dějin a teorie médií, Op. cit., s.69 

53 Ibid, s.76 
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prehliadnuť to, pretože sa to stane neviditeľným.
54

 Dnešná skúsenosť virtuálnej reality by mala 

poskytovať podobnú skúsenosťakú ponúkala perspektívna maľba „ – skúsenosť z ´bytia tam´“
55

.  

Slovo perspektíva, teda ´pozerať skrz´ je podľa Boltera a Gromalovej presne to, čo by mal 

divák urobiť - pozerať na objekt skrz jeho vyobrazenie: „povrch obrazu (zarámované plátno 

alebo maľovaná stena) sa stali vašim oknom do znázorneného sveta“
56

. Perspektívu je tu teda 

nutné chápať pohľadom informačných technológií ako transparentnosť umožňujúcu prehliadnuť 

skrz zobrazenie objektu k objektu samotnému.  

Podobná situácia nastáva pri pohľade na technické obrazy. Zdanlivo objektívny charakter 

technických obrazov spôsobuje, že sa na ne divák pozerá ako na okná a dôveruje im rovnako ako 

vlastným očiam. Sú charakteristické komplexnou symbolikou a nie je možné ich dekódovať 

podobným spôsobom ako obrazy, pretože sa nejedná o vyobrazenie niečoho z okolitého sveta, ale 

o texty. Z tohto dôvodu je ich objektivita klamlivá.
57

 Napriek neobjektivite digitálnych 

technických obrazov a ich štruktúre metakódov textu majú podľa môjho názoru tieto obrazy 

rovnakú schopnosť citového pôsobenia na diváka ako obrazy tradičné. Ak teda recipient pozerá 

na obraz skrz jeho vlastné vyobrazenie, ako navrhujú Bolter a Gromalová vyššie, dostane sa 

k samotnému objektu. 

Otázkou skutočnosti a jej reprezentácie sa zaoberal už v začiatkoch existencie média 

fotografie v devätnástom storočí William Henry Fox Talbot, ktorého ranné fotografie boli v 

prvom rade kontaktné snímky krajek. Krajky, ktoré pôsobením svetla na fotocitlivom papieri 

zanechali otlačky, boli chápané ako kontaktné kópie reality. V tomto procese išlo hlavne o 

fotografiu vzoru a nie fotografiu krajky a Talbot akoby nám chcel ukázať, že „i sama fotografie je 

tvořena řadou menších jednotek (v jeho zvětšených příkladech nevidíme nic než tyto geometrické 

pixely). Jednotky vytvářející význam (´krajku´) v těchto obrazech vytvářejí také samotné médium 

(´fotografii´). Talbot navíc od počátku rozpoznává, že zatímco fotografie vždy přináší indexickou 

pravdu přítomnosti, nemusí nutně nabízet pravdivý vzhled. “58
 Talbot týmto procesom zdvojuje 

                                                 

54 ARNS, Inke. Read_me, run_me, execute_me. Code as Executable Text: Software Art and its Focus on Program 

Code as Performative Text. in: Rudolf Frieling / Dieter Daniels (Hg.), Medien Kunst Netz 2: Thematische 

Schwerpunkte, Springer Wien/New York 2005, ISBN: 3211238719, S. 177-193 (dt.), S. 197-207 (engl.). [cit. 15. 

marca 2013]. Dostupné z <http://www.mediaartnet.org/themes/generative-tools/read_me/scroll/>. 

55 BOLTER, Jay David – GROMALA, Diane. Windows and Mirrors: Interaction Design, Digital Art, and the Myth 

of Transparency. Cambridge, Mass: MIT Press, 2003, s.36 “– the experience of ´being there´” 

56 Ibid., s.36 “the surface of the picture (the framed canvas or the painted wall) became your window onto a depicted 

world.” 

57 FLUSSER, Vilém. Za filosofii fotografie. Op.cit., s.11 

58 BATCHEN, Geoffrey. Zviditelnění elektřiny. In DVOŘÁK, Tomáš (ed.). Kapitoly z dějin a teorie médií. Op. cit., 

s.219 

http://www.mediaartnet.org/themes/generative-tools/read_me/scroll/
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identitu krajky a krajka samotná je fotografiou pretvorená v jej znak. V devätnástom storočí, teda 

v období vzniku média fotografie, sa zdalo, že fotoaparát je schopný vytvárať lineárnu 

perspektívu automaticky a prirodzene, čo neskôr popísal fotograf William Henry Fox Talbot vo 

svojom diele Ceruzka prírody (The Pencil of Nature, 1844 – 1846). 

Fotografia je akési memento mori sveta a bola vždy chápaná ako systém napodobňovania. Má 

byť dôkazom obrazu sveta ako je posmrtná maska verná tvári zosnulého. Ako sme spomenuli už 

na inom mieste, rovnako aj Roland Barthes chápe fotografiu ako ´otlačok´ niečoho hmotného a 

skutočného, ako skutočnosť referenta v hmotnom svete, ktorý sa v určitom reálnom čase 

nachádzal na reálnom mieste a otlačil sa na citlivý papier. Jedinečnosť fotografie teda závisí na 

tejto pôvodnej prítomnosti. 

Určitú analógiu s otlačkom reality prostredníctvom iného média nám môže poskytnúť autor 

textu Gramofon, film, psací stroj Friedrich A. Kittler, ktorý odkazuje k písmu ako homogénnemu 

médiu za doby Goetheho. Píše „všechno, co se odehrálo, zmizelo v čase [...] když se ale sáhlo po 

peru, stal se zázrak: ono tělo, jenž mezitím nepřestalo nepsat samo sebe, podivuhodně 

a nevyhnutelně zanechalo stopy.“
59

 Barthes ale namieta, že jazyk nie je schopný sám seba 

legalizovať, zatiaľ čo fotografia je zárukou samej seba. Fotografia môže klamať len ohľadom 

zmyslu nejakého subjektu, ale už nie ohľadom existencie subjektu ako takého.
60

 

Z úvah o subjekte fotografického média v predchádzajúcich kapitolách vyplynula aj určitá 

polarita absencie a prítomnosti, ktorú fotografickému zobrazovaniu pripisuje John Berger.
61

 

Obrazy sú pripomienkou neprítomného a pôvodne slúžili k vyobrazeniu niečoho, čo tam nie je, 

teda absencie čohosi v neskoršom čase. K tomu sa pridala kategória obrazu v čase, keď obraz či 

vyobrazenie nejakého objektu pretrvá dlhšie než objekt samotný. Obrazy nám teda umožňujú 

vidieť ako nejaký objekt vyzeral kedysi v minulosti a teda nám dovolia byť súčasťou tejto 

histórie. Kategóriou prítomnosti vo fotografickom vyobrazení sa zaoberal profesor histórie 

umenia Douglas Crimp, ktorý v článku Fotografie jako postmoderní aktivita čiastočne nadväzuje 

na svoj rannejší spis Pictures (1979), v ktorom sa zaoberal objasnením prítomnosti, ktorá je 

možná len za prítomnosti absencie ako nutnej podmienky reprezentácie. K nej sa dostáva od 

stavu prítomnosti, ktorú vyžaduje performance, teda bytí zde
62

. V prítomnom článku ďalej rozvíja 

túto myšlienku pridaním tretej definície výrazu ´prézence´: „K pojmu přítomnosti, který postihuje 

                                                 

59 KITTLER, A. Friedrich. Gramofon, film, psací stroj. In DVOŘÁK, Tomáš (ed.). Kapitoly z dějin a teorie médií. 

Praha: Akademie výtvarných umění, VVP, 2010, s.57 

60 BARTHES, Roland. Camera Lucida. In La GRANGE, Ashley. Basic Critical Theory for Photographers. Oxford: 

Elsevier Ltd. (Focal Press), 2006. ISBN 10: 0-240-51652-4, s.76 

61 BERGER, John. Pochopení fotografického obrazu. In CÍSAŘ, Karel (ed.). Co je to fotografie? Op. cit., s.64 

62 CRIMP, Douglas. Fotografie jako postmoderní aktivita. In CÍSAŘ, Karel (ed.). Co je to fotografie? Op. cit., s.305 
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´bytí zde´, bytí před dílem, a k pojmu ´čehosi přítomného´, [...] k pojmu prézence, jež je duchem, 

a tedy vlastně absencí, přítomností něčeho, co ´tu není´, chci připojit pojem prézence jakožto 

jakéhosi přírůstku k bytí zde, přeludného aspektu přítomnosti, jenž je jejím excesem, doplňkem, 

suplementem“
63

.   

Vysvetlenie tohto tretieho rozmeru významu prítomnosti je dôležité v kontexte s Barthesovou 

interpretáciou času fotografie, a to času bylo to zde
64

 znamenajúceho irealitu fotografie skrz 

kategóriu časopriestoru, kedy sa vo fotografii odohráva spojenie medzi zde a tehdy. V 

prítomnosti je teda možné tvrdiť, že aura diela sa neodvíja nutne od prítomnosti a nie je 

jednoznačne vymedzená prítomnosťou v určitom čase a priestore ako tvrdí Walter Benjamin, 

„Zde a Nyní [...] jeho neopakovatelná existence na místě, na němž se nalézá“
65

, ale sa v dnešnej 

dobe stala „pouhou prézencí – to jest přeludem“
66

 a odvíja sa od „absence; je oddělena od 

původního zdroje, iniciátora i originality“
67

. Kategóriu transparentnosti objektu skrz jeho 

vyobrazenie je teda podľa môjho názoru nutné chápať ako vyobrazenie objektu prítomného 

v určitom minulom čase ako aj objektu neprítomného, pretože hoci fotografia zaznamenáva to, čo 

objektívom zachytila, „vždy odkazuje k tomu, co je nespatřené. Izoluje, uchovává a prezentuje 

okamžik vyňatý z kontinua“
68

.  

Fotoaparát umožňuje fotografovi nachádzať sa v roli prieskumníka a bádateľa a „poskytuje 

fotografovi prostředek k nahlížení hluboko do podstaty věcí a k prezentování námětů v jejich 

základní skutečnosti.“
69

 Zatiaľčo Edward Weston rozprával o nazeraní hlboko do podstaty vecí, 

fotograf Paul Strand sa vyjadroval o schopnosti fotoaparátu zintenzívniť videnie. Fotograf má 

zároveň právo selektívneho výrezu sveta a svojej vlastnej reprezentácie okolia. Videnú 

skutočnosť si môže zaostriť alebo rozostriť, rámovať podľa vlastnej ľubovôle. Fotografický rám 

„vyznačuje dočasnou mez; její obsah odkazuje na další obsahy vně tohoto rámu; a její struktura 
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znázorňuje cosi, co nelze pojmout – fyzickou existenci.“
70

 Deje sa tak, pretože fotografia 

zobrazuje fragmenty okolia, sústreďuje sa na náhodné výjavy a teda nie je celistvá. Táto 

jednotlivosť fotografických vyobrazení podľa Kracauera spôsobuje, že fotografia vytvára dojem 

nekonečnosti.
71

 

Fotografický prístroj je zároveň od svojich počiatkov chápaný aj ako majúci schopnosť 

automaticky produkovať pespektívne a opticky dokonalé zábery.
72

 Fotografia má indexovú 

podstatu, čo znamená, že „je jakýmsi ´záznamem´ či ´otiskem´ viditelné skutečnosti“.
73

 

Z perspektívy nazerania na fotografiu ako automatický obraz vyvstáva ale polemika o tom akú 

úlohu hrá fotografova ruka v konečnom otlačku tejto reality. Tu nám Aumont poskytuje dve proti 

sebe stojace argumentácie. Na jednej strane stojí skupina umelcov (Moholy-Nagy) a teoretikov 

(Kracauer) zastávajúcich názor, že fotoaparát má slúžiť k naliezaniu nových uhľov a pespektív 

nazerania na svet; nazeranie, ktoré je maliarstvu nedostupné, napríklad mikroskopické 

zobrazovanie alebo analýza pohybu. Podľa Kracauera potom odhaľovanie skutočností, ktoré 

človek normálne nevidí - „things normally unseen“. Na strane druhej je fotografia chápaná ako 

dokončenie úsilia maliarstva; zaznamenáva javy a automaticky produkuje opticky dokonalé 

zábery, ale je zároveň schopná tieto vyobrazenia trvalo zafixovať. V argumentácii Andrého 

Bazina sa potom jedná o ´balzamovanie skutočnosti´.
74

 Na rozdiel od maliarstva je fotografia 

presvedčivou technikou schopnou zobrazenia reality, pretože akýkoľvek namaľovaný obraz je už 

zo svojej podstaty pochybný. Nie je otlačkom videného, ale subjektívnou interpretáciou 

maliarovho oka a ruky, odkázanou na jeho zručnosť. Svojím príchodom fotografia zbavila 

maliarstvo potreby zobrazovania reality a poskytla mu možnosť príklonu k estetickej osobitosti: 

„Dědičným hříchem západního malířství byla pespektiva. Niépce a Lumiére byli spasiteli od 

tohoto dědičného hříchu. Tím, že fotografie zničila barok, osvobodila výtvarné umění od 

napodobovací posedlosti. “75
 V kontexte ideologickej kritiky, ktorá presadzovala myšlienku 

dispozitívu, ktorý dával do súvislosti obraz, spôsob jeho produkcie a jeho spotreby táto 

myšlienka znamená, že vytváranie obrazu pôsobí na jeho prijatie pozorovateľom.
76

 Je nutné tu 
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poznamenať, že vytváranie obrazu chápeme ako fotografický záznam, ktorý predstavuje 

fotografiu ako stopu a fotografické stvárnenie, predstavujúce fotografické písanie. 

Povrch a hĺbka fotografického obrazu poskytuje fotografii status obrazu a objektu zároveň, 

rovnako ako aj spôsob uznania jeho významu v kontexte estetickom, kultúrnom a ideologickom. 

K téme dekódovania obsahu a významu obrazu ako objektu poukazuje Roy Ascott na dielo 

Marcela Duchampa Nevesta vyzliekaná svojimi mládemcami, dokonca (1915 – 1923). Toto dielo 

je známe aj pod stručným názvom Veľké sklo. Ascott tvrdí, že Duchamp „priniesol [...] metaforu 

skla ako okna do sveta, ktoré obátil rovnako aj na diváka, aby odhalil, čo je neviditeľné. “77
 

Dôležitou črtou Veľkého skla je to, že zahŕňa zložku prostredia ako aj odrazu pozorovateľa; 

generuje energiu a cit z napätia a interakcie medzi prírodným a umelým, mužským a ženským 

princípom a „divák tak prostredníctvom svojej participácie predznamenáva nadhodenú 

sémantickú otázku, ktorá o niečo neskôr nachádza pokračovanie v počítačovom monitore. Sklo 

ako materiál a povrch má funkciu i status, ktoré anticipujú počítačový monitor [...] je teda 

miestom interakcie a vyjednávania významu. “78
 

Podobnú analógiu s počítačom ako médiom poskytli Bolter a Gromalová v publikácii 

Windows and Mirrors: Interaction Design, Digital Art, and the Myth of Transparency, v kapitole 

Text Rain. The Digital Experience. Tvrdia, že digitálne interfejsy fungujú ako zrkadlá v zmysle, 

že reflektujú užívateľa v určitom kontexte, či už fyzickom alebo v širšom merítku kultúrnom 

alebo jazykovom. Analógia s fyzickým zrkadlom tu funguje na základe, že ak sa pozeráme do 

zrkadla, vidíme sami seba rovnako ako aj svoje okolie, to znamená seba v určitom kontexte. 

„Každý digitálny dizajn funguje zároveň ako okno aj ako zrkadlo“
79

, pretože v posledných 

dekádach je digitálnom prostedí každý interfejs zároveň oknom a zrkadlom, či už sa jedná o 

hudbu, film alebo televízne shows.  

 

2.3. Sprítomnenie minulosti prostredníctvom fotografie: Fotografia a jej 

referent 

 

Význam digitálnych obrazov, ktoré sa dnes vyznačujú neobmedzeným množstvom kópií už 

nespočíva v ich jedinečnosti ako originálu, ale v ich estetickej, kultúrnej a spoločenskej 
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hodnote.
80

 V ďaľšom bádaní nás bude zaujímať práve spoločenská a kultúrna hodnota 

fotografického zobrazovania, pretože tieto hodnoty stelesňujú rozmer nostalgie po minulom, 

ktorý je fotografické médium schopné vďaka svojmu realistickému stvárneniu objektu priradiť 

rovnako ako aj referent, ktorý je vlastný každej fotografii. 

Roland Barthes sa vo svojej kľúčovej knihe na téma fotografie Světlá komora (1994) vyznáva 

z hnevu a z nedostatku prameňov, ktoré by pojednávali o referente fotografického obrazu a nielen 

o fotografii. Fotografii ako súboru pravidiel ako zaostriť, pravidiel zaoberajúcich sa kompozíciou 

fotografického vyobrazenia. Tento referent fotografie akoby s fotografiou splýval a Barthes 

nevidí Fotografiu, ale práve tento referent, „vytoužený předmět či drahé tělo.“
81

 Médium sa pre 

Barthesa stáva transparentným a jeho záujem sa upiera k referentu obrazu, k jeho objektu, ktorý 

existoval v mieste a čase. 

K pochopeniu nazerania Rolanda Barthesa je potrebné pochopiť jeho vnímanie fotografie ako 

niečoho, čo reprezentuje niečo, čo predtým existovalo: „ […] onen nenapodobitelný rys 

Fotografie (její noema) záleží v tomto: někdo viděl referent (a to i tehdy, jde-li o „předmět“) 

v jeho tělesné, osobní přítomnosti.“
82

 Na inom mieste sa k fotografovaniu vyjadruje metaforicky 

ako ku kamere, ktorá umožňuje jeho existenciu.
83

 Obraz a referent akoby vždy zostávali spolu; 

fotografia nosí svoj referent neustále so sebou a snímok a to, čo on sám reprezentuje sa nelíšia. 

Referent tesne prilína k fotografii a z tohoto dôvodu je veľmi problematické zaostriť na 

fotografiu ako takú. Termín ´noema´fotografie mal Barthesovi slúžiť k vyjadreniu jedinečnej 

podobnosti fotografie s realitou. Prítomnosť fotografa, snímaného objektu a fotoaparátu v 

určitom (rovnakom) čase na určitom (rovnakom) mieste je ďalej podľa Barthesa (1994) zárukou 

toho, že sa niečo skutočne stalo, čo nazýva jedinečnou vlastnosťou fotografie, ktorá odlišuje 

médium fotografie od kresby alebo maľby.
84

 

Fotografické médium je schopné zachytiť akýkoľvek zlomok času, ktorý kedysi existoval. 

Snímok samotný potom umožňuje návrat do minulosti a táto minulosť môže byť chápaná s 

rovnakou istotou ako prítomnosť. Sontagová vo svojom teoretickom diskurze na téma fotografie 

O Fotografii (2002) v tejto súvislosti použila termín ´kolonizácia´ v súvislosti s turistami, ktorí 

fotografujú určitý objekt a následne sa pohnú ďalej. Fotografie minulosti podľa nej vypĺňajú 
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mentálne medzery v chápaní minulosti a súčasnosti, ale len to, čo rozpráva je schopné vysvetliť 

minulý čas a teda dopomôcť k porozumeniu, tohoto ale fotografia nie je schopná.
85

   

Fotografie už nenáležia súčasnosti, ale budúcnosti, v ktorej budú prezerané, napriek tomu ešte 

vždy legalizujú skúsenosť samotnú. Divák tu bude hľadať tú konkrétnosť a realitu, ktorej mal byť 

obraz v minulosti otiskom, bude veriť vo videnú historickú skutočnosť vyvolávajúcu nostalgiu 

produkovanú termínom minulej reality a v obrázku bude cítiť nutkanie hľadať „maličkou 

jiskřičku náhody, Tady a Teď, jimž skutečnost jako by prohloubila obrazný charakter; objevit 

nepartné místo, ve kterém, v plné konkrétnosti oné dávno uplynulé minuty, ještě dnes a tak 

výmluvně hnízdí budoucí, takže to hledíce zpět dokážeme odhalit. “86
  

Barthes analyzuje subjekt, ktorý sa aktom fotografického stvárňovania stáva objektom ako aj 

teóriu, že určitý snímok môže byť objektom trojitej intencie, teda konania, trpenia a pozerania, 

nasledovne: 

„´Operátor´ je Fotograf. ´Spectator´(divák) je každý z nás, kdo v časopisech, knihách, 

albumech, archivech prohlíží kolekce snímků. Ten, kdo je fotografován, anebo to, co je 

fotografováno, je cíl, referent, jakési malé simulakrum, ´eidolon´ vysílané předmětem, což bych 

označil jako ´Spectrum´, tedy pozorované, ale také přízračná vidina, neboť ve slově “spectrum” 

je prostřednictvím jeho kořene uchován vztah k dívání (´spectare´), jemuž se však dostává 

poněkud hrozivého nádechu; toho, který má každá fotografie jakožto navracení mrtvého. “
87

  

Pri prezeraní fotiek z povstania v Nicarague na Barthesa zapôsobili dva prvky, ktoré podľa 

jeho názoru spôsobili jeho záujem o tieto snímky – studium a punctum. Studium znamenajúce 

“pozornost k něčemu, náklonnost pro někoho, jakýsi všeobecný zájem, který je sice starostlivý, 

ale nikterak akutní“
88

, snímky chápe „jako politická svědectví, anebo v nich mám zalíbení jako 

v dobrých historických podobiznách: moje účast na postavách, tvářích, gestech, dekoracích a 

jednáních je kulturní povahy.“
89

 Druhý prvok, punctum, prelamuje studium. Je súčasťou scény 

a je synonymom bodnutia alebo šípu, ktorý recipienta zasahuje. Punctum je „také bodnutí, malá 

trhlina, malá skvrna, malý řez – a znamená též hod kostkou. Punctum nějakého snímku, toť ona 

náhoda, která mne v něm zasahuje (zasazuje mi rány, probodává mne).“
90

 Studium je chápaný 
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v kultúrnom kontexte, ako zmluva medzi fotografom a recipientom, kedy recipient má 

fotografiám vždy porozumieť, aj keď s nimi nemusí nutne súhlasiť, pretože sú kultúrne 

podmienené. Studium je vždy kódované, punctum nie je. Punctum môže byť aj detail, ktorý 

diváka zaujme, ktorý na neho pôsobí, kľudne aj s neskorením, keď obraz už zmizne z dohľadu. 

Barthesova publikácia Světlá komora (1994) pojednáva v prvom rade o jednej fotografii, a to 

fotografii jeho matky. Barthes bol vyzvaný k napísaniu tejto knihy v čase, keď žialil po smrti 

svojej matky, ktorej bol oddaný a s ktorou žil. Pomedzi všetkými fotografiami svojej matky, 

ktoré vznikli počas jej života a ktoré mal k dispozícii sa snažil nájsť práve takú fotografiu, ktorá 

by predstavovala podstatu jeho matky, skutočnú ju. Asi bolo nevyhnutné, aby sa Barthes počas 

preberania sa týmito starými obrázkami zaoberal aj spojitosťou medzi časom, smrťou a obrazmi. 

Prehrabávanie sa starými obrázkami a fotografiami po smrti blízkeho je neoddeliteľnou súčasťou 

smútku a žiaľu, takisto ako vyrovnávania sa so skutočnosťou smrti samotnej. 

 K objaveniu jeho matky došlo už na fotografiách, ktoré publikoval skôr, kde sa jeho matka 

prechádza ako mladá na pláži v Landes. Tu matku „´znovu nalezl´ její chůzi, její zdraví, její 

zářivost – ale nikoli její obličej, který je tu příliš vzdálený.“
91

 V snahe po jej znovunájdení v 

minulosti, keď existovala Barthes nachádzal jej časti, podľa ktorých ju poznával, ale v tejto jeho 

snahe mu šlo predovšetkým o nájdenie jej rysov, jej podstaty. Nakoniec našiel snímok dievčaťa 

z roku 1898, v ktorom našiel svoju matku ako päťročnú. Bola to fotografia sépiovej farby, na 

ktorej stojí jeho matka so svojím bratom, ktorý mal v tom čase sedem rokov, na konci dreveného 

mostíka v zasklenom pavilóne. 

„Zřetelnost její tváře, naivní poloha jejích rukou, místo, které poslušně zaujímala, aniž by se 

ukazovala anebo skrývala, a nakonec její výraz [...] to všechno dávalo dohromady obraz 

svrchované nevinnosti, to všechno  proměnilo fotografickou pózu v neudržitelný paradox, v nemž 

matka nicméně setrvávala celý život: rázné prosazování jemnosti. [...] Fotografický snímek mi v 

tomto případě dal pocit stejně přesný jako vzpomínka, to, co jednou zažil Proust, když se skláněl, 

aby si zul boty, a náhle mu v paměti vytanula pravá tvář jeho babičky.“
92

 

Fotografiu svojej matky, v ktorej ju našiel ako päťročnú ale Barthes odmieta ukazovať, 

pretože nikto iný by nevidel to, čo na tej fotografii vidí on. Tvrdí, že on vidí punctum, zatiaľčo iní 

by videli len studium, a teda by táto fotografia nikoho iného nezasiahla tak ako jeho. 

V úvode svojej knihy sa Barthes vyjadruje o tom, že akýkoľvek fotografický snímok je 

rovnakej prirodzenosti ako jeho referent. Takýto referent neprináleží maľbe, pretože tá je schopná 

skutočnosť predstierať. Fotografia ale sníma to, čo sa pred aparátom v čase stlačenia spúšte 
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skutočne nachádzalo, čo pre Barthesa nevyhnutne znamená, že tá vec tu skutočne existovala a 

bola pred objektívom fotoaparátu v čase fotografovania. Odkazujúc sa na existenciu referenta, 

fotografia spĺňa kritérium minulosti aj prítomnosti.
93

 V kontexte súčasného trendu digitálnych 

technických obrazov, ktoré sú manipulované, je nevyhnutné výlučnosť výskytu referenta v 

momente fotografovania poprieť. Poprieť túto výlučnosť ďalej znamená aj poprieť povahu 

fotografie, toho génia, na ktorého sa odvolával Barthes, keď tvrdí: „následkem nové zkušenosti 

[...] jsem vyvodil pravdu obrazu, realitu jeho původu; v jedinečné emoci jsem ztotožnil pravdu a 

skutečnost [...] Fotografie, protože žádný namalovaný portrét , pokud by se mi jevil jako 

´pravdivý´, není s to přesvědčit mě o tom, že jeho referent reálně existoval.“
94

 Fotografia nemôže 

slúžiť ako kritérium pravdy, pretože výskyt referenta fotografie nie je zaručený. Fotografický 

otisk je napriek tomu nositeľom určitej referencie videného a teda je schopný produkcie nostalgie 

po minulosti. 
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3. Fotografia a umieranie 

 

Douglas Crimp, teoretik a historik umenia, začína jednu zo svojich publikácií Melanchólia a 

moralizmus – eseje na téma AIDS a queer politiky (Melancholia and Moralism - Essays on AIDS 

and Queer Politics, 2002) ukážkou z úvodu medzinárodnej konferencie AIDS z júla 2000, ktorej 

ústrednou témou sa stala do očí bijúca nespravodlivosť faktu, že niektorí si môžu kúpiť zdravie, 

zatiaľ čo iní umierajú na AIDS. Edwin Cameron, sám AIDS pozitívny a gay, ktorý túto 

myšlienku adresoval nielen navštevníkom konferencie, tu vzniesol morálnu dilemu keď pokladá 

otázku „ako môžeme tolerovať situáciu, v ktorej sú naše životy a prosperita zaplatené smrťou 

mnohých miliónov iných na celom svete? “95
. Crimp sa v článku snaží vysvetliť rozsiahlu 

psychologickú odozvu na pretrvávajúcu krízu AIDS ako aj pochopiť morálku, ktorú si osvojili 

chorobou AIDS najviac postihnutí, a to gay muži: „Inými slovami, obávam sa zvláštneho vzťahu 

medzi devastáciou a seba-ponížením, melanchóliou a moralizmom, odvrátenia sa od AIDS a 

priklonenia sa ku konzervatívnej gay politike“
96

. V priebehu diskurzu vedie autor fiktívny dialóg 

s Andrew Sullivanom, takisto HIV pozitívnym a gay mužom a analyzuje tu jeho reakcie na slová 

Edwina Camerona, ktoré zazneli počas vyššie zmienenej konferencie. Poukazuje na to, že 

Sullivan pokútne obviňuje najprv homofóbiu z toho, že ublížila jeho generácii gay mužov, 

zároveň však obviňuje svoju generáciu gay mužov. Toto obviňovanie sa deje na pozadí choroby 

AIDS a jej súvislosti s gay mužmi. 

V Amerike osemdesiatych rokov dvadsiateho storočia sa epidémia AIDS stala určujúcim 

faktorom gay komunity. Táto sa musela vysporiadať so smrťou blízkych, ale aj známych 

osobností, dostala sa pod tlak alebo bola príliš spojovaná s chorobami a smrťou
97

. Táto kríza 

podnietila v polovici osemdesiatych rokov množstvo umeleckých reakcií, z ktorých najznámejšia 

je pravdepodobne Names Project Quilt, fotograficky stvárňujúca jedincov, ktorí umreli na 

ochorenie AIDS.
98

 Skupiny aktivistov ako napríklad ACT UP sa snažili o zviditeľnenie jedincov 

postihnutých touto chorobou. Vznikali fotografie vychudnutých ľudí fotografmi ako bol 

napríklad Nicholas Nixon
99

, ale aj fotografie takto chorých, ktoré boli používané v reklamných 

                                                 

95 CRIMP, Douglas. Melancholia and Moralism - Essays on AIDS and Queer Politics. Cambridge, Mass: MIT Press, 

2002, s.3 „how can we tolerate a situation in which our lives and prosperity are purchased at the price of the deaths 

of many millions of others throughout the world?“ 

96 Ibid., s.7 „I am concerned, in other words, with a particular relation between devastation and self-abasement, 

between melancholia and moralism, between the turn away from AIDS and the turn toward conservative gay 

politics“ 

97 Donald Moffett, Call the White House, viď Obrazová príloha č. 6 

98 MARIENOVÁ, Mary Warner. Photography: A Cultural History. Op. cit., s.480 

99 Nicholas Nixon, Tom Moran, Boston, viď Obrazová príloha č. 11 
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kampaniach. Zároveň boli snahy o zachytenie chorých AIDS pacientov, ktorí vyzerali zdravo a 

pri sile. Obrázky mali poslúžiť pre účely reklamných kampaní ako aj kampaní podniecujúcich 

potrebu boja s touto chorobou a nutnú prevenciu pred ňou alebo boli vystavené v galerijných 

priestoroch.  

O desaťročie neskôr, v devädesiatych rokoch dvadsiateho storočia sa významné svetové 

značky ujali série reklamných kampaní namierených na aktuálne svetové spoločenské problémy. 

Bola to predovšetkým módna značka United Colors of Benetton, ktorá v tomto období začala 

poukazovať na problémy haitských utečencov či ľudí nakazených vírusom HIV
100

. V roku 2006 

to potom bola reklama módnej značky GAP, ktorá svojou kampaňou (PRODUCT)RED World 

AIDS Day
101

, založenou spevákom U2 Bonom, získavala finančné prostriedky pre Medzinárodný 

fond pre boj s AIDS, tuberkulózou a maláriou.
102

  

Kampane, ktoré priviedli spoločenské a kultúrne problémy prostredníctvom fotografií pred 

oči širokej verejnosti iste napomohli záujmu o nastolené problémy. Napriek tomu bola doba 

osemdesiatych rokov dvadsiateho storočia dobou žiaľu nad stratou blízkych a kamarátov 

asociovaná so stratou a nádejou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

100 Fotografia aktivistu AIDS Davida Kirbyho (kampaň Benettonu Pieta), viď Obrazová príloha č. 5 

101 Kampaň firmy GAP, (PRODUCT)RED World AIDS Day, viď Obrazová príloha č. 10 

102 STURKEN, Marita – CARTWRIGHT, Lisa. Studia vizuální kultury. 1. vyd. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-

7367-556-1, s.301 



32 

 

4. Fotografia ako metafora choroby a smrti 

 

Vo svojej eseji O Fotografii (2002) Sontagová definuje fotografiu ako otlačok reality, ako jej 

posmrtnú masku a zároveň vyvracia funkciu fotografie ako niečoho, čo realitu len znázorňuje 

alebo interpretuje. Historicky je možné vrátiť sa až do obdobia, keď metóda mumifikácie živej 

bytosti slúžila ako otlačok a zachovanie fyzickej podoby mŕtveho. Čo sa fotografie a vizuálneho 

stvárňovania modelu vôbec týka, portrét nám napomáha rozpomenúť sa na model a tým ho 

zachrániť pred druhou – duševnou smrťou
103

. Fotografický aparát v rukách fotografov ako 

turistov snažiacich sa zachytávať veci spotreby okolo seba, ako Sontagová nazvala 

fotografujúcich Američanov, „stojí truchlivá vize zmaru. Působivost fotografického svědectví 

zmaru spočívá v neochvějném rozmnožování běžné ikonografie tajemství, smrti a pomíjivosti. 

[...] Oproti romantismu spojeného s minulostí [...] nabízí fotografie bezprostřední romantismus iv 

e vztahu k přítomnosti. “104
 Američania už nevlastnia predmety melanchólie ako generácie pred 

nimi, ale ich papierové napodobeniny.  

Pokiaľ by aj maľba dokázala takmer fotograficky presne zachytiť skutočnosť, aj tak by bola 

len jej púhou interpretáciou, pričom „fotografie je vždycky zachycením světelných vln přímo 

odrážených předměty – hmotnou stopou po předmětu, kterou žádná malba být nemůže.“
105

 Ďalej 

dodáva, že fotografia na rozdiel od maľby nikdy nemôže byť len zobrazením predmetu, pretože 

je jeho súčasťou a predĺžením. Spočiatku sa stala predĺžením oka príslušníka strednej triedy a jej 

hlavným záujmom bolo fotografovanie dvoch protichodných stavov spoločnosti – 

najchudobnejšej spodiny a spoločenskej špičky. Prístup k chudobe a záujem o ňu bol historicky 

vždy silnejší, pretože jej obraz poskytoval fotografovi skrytú skutočnosť nachádzajúcu sa za 

fasádou mešťanského života
106

. 

Fotografie demonštrujú svoju schopnosť byť predĺžením reality zároveň aj tým, že sú 

prostriedkom k tomu, aby sa niečo, čo sa neodohráva priamo pred očami recipienta mohlo stať 

skutočnosťou. Predmety a javy odohrávajúce sa ďaleko majú prostredníctvom fotografií možnosť 

stať sa skutočnejšími a teda reálnymi a vnímanými. Túto skutočnosť demonštruje Sontagová na 

príklade vojen, ktoré ničia a vysídľujú svet – Kábul, Sarajevo, Groznyj a podobne a upozorňuje, 

že fotografie, ktoré vidíme nás nesmú rozptyľovať do takej miery, aby sme neboli schopní „se 

                                                 

103 BAZIN, André. Ontologie fotografického obrazu. In CÍSAŘ, Karel (ed.). Co je to fotografie? Praha: Herrmann & 

synové, 2004, s.21 

104 SONTAGOVÁ, Susan. O Fotografii. Op. cit., s.66 

105 Ibid., s.138 

106 Ibid., s.55 
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ptát, jaké fotografie – čí krutost a čí smrt – nám noviny neukazují.“
107

 Autorka vo svojej 

publikácii S bolestí druhých před očima (2011) ešte dodáva, že fotografie vojny ešte aj dnes 

pôsobia exoticky a neodolateľne a túžba ľudí po obrazoch tiel zničených vojnou je takmer 

rovnako silná ako túžba po obrazoch znázorňujúcich nahotu.  

Fotografie mŕtvych a spustošených tiel z vojnou zamorených území však neboli vždy 

publikované v časopisoch a novinách. Zábery mŕtvych z Vietnamu boli jednými z prvých 

vojnových fotografií, ktoré sa dostali na hlavné stránky novín. Bolo to teda až koncom 

šestdesiatych a začiatkom sedemdesiatych rokov dvadsiateho storočia, keď sa na stránky dennej 

tlače začali dostávať snímky, ktoré boli dovtedy považované za príliš šokujúce a znepokojujúce. 

Zčasti bola táto zmena spôsobená faktom, že ľudia už boli oboznámení s bolestivou pravdou 

vojny a chceli vidieť pravdu
108

. Berger sa ale pýta: Čo v nás spôsobujú takéto fotografie? Prečo 

ich chceme vidieť? „Takéto fotografie, dá sa namietať, sú uchované na čiernom závese, z ktorého 

potom máme na výber na čo chceme zabudnúť alebo čo odmietneme vedieť.“
109

 Podobne ako 

Sontagová aj on pátra po správe, ktorú nám tieto desivé obrazy skutočnosti majú predať, po 

otázkach a činoch, ktoré v nás majú vzbudzovať. 

Pocit márnivosti a presýtenosti správami, moderný život nútaci nás venovať pozornosť 

prílišnému množstvu vecí a informácií, ktoré vyúsťujú v odvracanie sa od obrazov, ktoré sú nám 

nepríjemné
110

 – kritika presýtenosti, ktorej sa nám z médií dostáva z pera Sontagovej nás núti k 

zamysleniu nad obrazmi každodenného života, ktoré sa dostávajú pred naše oči. Obrazy mŕtvych 

z konfliktov a vojen postihnutých zemí takisto ako obrazy choroby, ktoré nás neustále obklopujú 

sa stali jedným z hlavných záujmov výskumu a kritiky úlohy fotografie u Sontagovej. 

„´Mor´je hlavnou metaforou používanou pre epidémiu AIDS. A vďaka AIDS je na ústupe 

obľúbené nesprávne označenie rakoviny ako epidémie, či dokonca moru: AIDS banalizoval 

rakovinu“
111

 píše v publikácii Choroba ako metafora a AIDS a jej metafory (Illness as Metaphor 

and AIDS and Its Metaphors, 1990) kritička fotografie Susan Sontagová, ktorá v dobe, keď písala 

prvú časť knihy Choroba ako metafora (Illness as Metaphor, 1978) sama trpela ochorením 

                                                 

107 SONTAGOVÁ, Susan. S bolestí druhých před očima. Op.cit., s.18 

108 BERGER, John. Photographs of Agony. In WELLS, Liz. The Photography Reader. London: Routledge, 2004. 

ISBN 0-415-24660-1, s.288 

109 Ibid., s.289 „Such photographs, they might go on to say, are printed on the black curtain which is drawn across 

what we choose to forget or refuse to know.” 

110 SONTAGOVÁ, Susan. S bolestí druhých před očima. Op.cit., s.102 - 103 

111 SONTAG, Susan. Illness as Metaphor and AIDS and Its Metaphors . New York: Doubleday, 1990, s.132 

„´Plague´ is the principal metaphor by which the AIDS epidemic is understood. And because of AIDS, the popular 

misidentification of cancer as an epidemic, even a plague, seems to be receding: AIDS has banalized cancer” 
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rakoviny. Poukazuje tu na to ako mýty a metafory rôznych chorôb, v tomto prípade rakoviny, 

pacientom ešte viac ubližujú a rakovinu tu vysvetľuje ako niečo, čo v skutočnosti je: choroba. 

V roku 1989 potom vydala akési rozšírenie pojednania o predchádzajúcej téme v knihe pod 

názvom AIDS a jej metafory (AIDS and Its Metaphors), ktorá pojednávala o podobných 

problémoch tentokrát zameraných na ochorenie AIDS. Sama Sontagová bola na srteľnom lôžku 

zachytená objektívom fotoaparátu fotografky Annie Leibovitz, keď v decembri roku 2004 umrela 

na rakovinu
112

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

112 Annie Leibovitz, Susan Sontag, viď Obrazová príloha č. 4 



35 

 

Záver 

 

Poslaním fotografie bolo vždy zachytávať realitu ako dôkaz niečoho, čo sa v skutočnosti 

stalo a preto videť umeleckú alebo nepravdivú fotografiu bolo pre recipientov obdobia polovice 

devätnásteho storočia šokujúce. Verejnosť schvaľovala, ak maliari zobrazovali na svojich 

plátnach témy smrti a zármutku a nazývali to umením, nebolo ale prípustné a prirodzené, aby 

pravdivé médium fotografie zobrazovalo tieto témy a prezentovalo svoje diela ako umenie.  

Je nutné poznamenať, že vo svojich počiatkoch čelila fotografia aj smrti seba samej v 

zmysle pomíjivosti práve vytvoreného snímku fotografickým aparátom. V tejto súvislosti Henry 

Talbot vo svojej knihe Some Account of the Art of Photogenic Drawing (1839) vysvetľuje svoju 

túžbu prepojenia pomíjivosti a stálosti, prchavého a večného ako aj snahu o trvanlivosť a 

viditeľnosť svojich snímkov, ktorú nazval ´umenie ako zafixovať tieň´
113

: 

„Tu nejpomíjivější věc, stín, příslovečný symbol všeho, co je přelétavé a chvilkové, lze 

spoutat zaklínáním naší ´přirozené magie´a navždy zachytit v pozici, kterou měl zaujímat pouhý 

okamžik [...] Taková je pravda: jsme schopni přijmout přelétavý stín na papír, zachytit ho zde a 

za pouhou minutu ho spoutat tak pevně, že už nepřipouští změny.“
114

 

Cieľom tejto práce bolo priblížiť a zanalyzovať v nej zmienené pojmy v tradícii vizuálnych 

motívov a pri tejto analýze sme vychádzali z predpokladu, že v dobe digitálnych technických 

obrazov médium fotografie u niektorých umelcov a teoretikov umenia stelesňuje nostalgiu po 

minulom a smútok z pomíjivosti. Na základe bádania a štúdia literatúry, o ktorú sa táto práca 

opiera by sa dalo namietať, že rozmer nostalgie môže byť v súčasnej dobe otriasaný, pretože 

obrazu sa už neverí ako vyobrazeniu skutočnosti a pochopili sme teda, že ani fotografia nebola 

otlačkom reality. Práci sa podarilo definovať a nastoliť teórie niektorých teoretikov a umelcov 

súčasnosti a minulosti, ktorí sa témou smrti a pomíjivosti a jej vyobrazením prostredníctvom 

fotografie zaoberali. Zistili sme, že kritérium pravosti diela a teda aj následnej nostalgie, ktorú 

produkuje spočíva v existencii originálneho objektu na mieste a hlavne v čase, keď samotný 

proces otlačenia reality prebiehal. Na základe tohto zistenia je možné tvrdiť, že digitálne obrazy, 

ktoré sa už dávno nepovažujú za otlačok reality a nie sú závislé na konkrétnom modeli, ktorý by 

pred objektívom fotoaparátu pózoval, autentická výpoveď “toto sa stalo“ je teda otriasaná, by 

kritérium nostalgie u mnohých spĺňať nemuseli. Ostatne je zrejmé, že ani posun média fotografie 

                                                 

113 BATCHEN, Geoffrey. Ektoplasma. In CÍSAŘ, Karel (ed.). Co je to fotografie? Praha: Herrmann & synové, 2004, 

s.343 

114 NEWHALL, Beaumont, ed. Photography: Essays and Images, s. 25, cit. podľa BATCHEN, Geoffrey. 

Ektoplasma. In CÍSAŘ, Karel (ed.). Co je to fotografie? Praha: Herrmann & synové, 2004, s.344 
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od analógu k digitálnym technickým obrazom neznamená nutne, že analógová fotografia bola 

zárukou fotografickej pravdy alebo otlačkom reality. Som ale presvedčená, že analógová 

fotografia nemusí byť merítkom skutočnosti alebo reality a tým rivalom digitálneho technického 

obrazu, ak naše spomienky, obrazy minulého a nostalgia sú založené na skutočných obrazoch 

videného. 

V súčasnej dobe  digitálnych technických obrazov sa ich schopnosť evokovať melanchóliu a 

nostalgiu svojou indexikálnou povahou a autoritou výpovede “toto sa stalo” oslabuje. Technické 

obrazy sú často skôr výsledkom práce grafika s kódmi ako fotografa s aparátom. Nastáva teda 

problém definície fotografického obrazu ako referenta k minulosti, ktorý môže znamenať tak 

stratu historického povedomia ako aj zvýšenie pocitu nostalgie po minulom, ktoré je nenávratne 

pre nás stratené, čo ale už nie je témou tejto bakalárskej práce. 
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Resumé 

 

Bakalárska práca Reflexia prchavosti a pominuteľnosti optikou média fotografie sa snaží 

nastoliť problém vzťahu média fotografie k obrazom samotným, zobrazujúcim prchavosť, 

pominuteľnosť či smrť a tohoto sa snaží dosiahnuť prostredníctvom konceptu transparentnosti. 

Prvá kapitola je stručným zhrnutím vzniku média fotografie, jeho definícia a história ako aj 

citované komentáre niektorých teoretikov umenia a umelcov. Dostávame sa v nej k významu 

fotografického obrazu, jej vzťahu k času a miestu a k formám jej reprezentácie. Náväzná kapitola 

ďalej spracováva tému pominuteľnosti a smrti a schopnosť fotografického média tieto témy 

zachytiť a vizuálne reprezentovať. Pokračovaním práce sú teoretické diskurzy, komentáre a 

referencie k ukážkam obrazov a projektov z umeleckej praxe kritikov a teoretikov umenia ako aj 

umelcov k vybraným konceptom fotografického stvárnenia. V závere sa práca venuje obsiahlejšie 

téme AIDS a smrti v dielach teoretika umenia Douglasa Crimpa a kritičky Susan Sontagovej. 

 

Summary 

 

Bachelor thesis Reflection of transience and impermanence through the optics of 

photographic media seeks to address issues related to the relationship between the medium of 

photography and the image itself, reflecting the volatility, transience and death and seeks to 

achieve this through the concept of transparency. The first chapter is a brief summary of the 

photographic medium, its definition and history as well as the comments cited by some theorists 

of art and artists. We get the best of the importance of the photographic image, its relationship to 

the time and place as well as the forms of its representation. Assemble chapter further processes 

the theme of transience and death and the ability of the photographic medium to capture these 

issues and to visually represent them. The work further continues with theoretical discourses, 

comments and references to illustrations of paintings and projects of artistic practice of critics 

and theorists of art and artists to selected concepts of photographic rendering. In the conclusion  

the work looks into the topics AIDS and death in more detail referencing the works of art theorist 

Douglas Crimp and critic Susan Sontag. 
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