
1 
 

Bořek Sousedík, Od věcnosti k pěknému – 150 let vývoje fotografie, březen 1989 

 

OD VĚCNOSTI K PĚKNÉMU   
INTERPRETACE 150 – LETÉHO VÝVOJE FOTOGRAFIE 

 

BOŘEK SOUSEDÍK 

 

Proroci fotografie 

V roce 1839 vznikla fotografie jako způsob pravdivého, věrně živého zobrazení, jako 

způsob netvořivého, neuměleckého získávání obrazu dle přírody. Objevily se poprvé obrazy 

vznikající jaksi vlastními silami. Vznikly obrazy, které nezkresleně a bez příkras zachycovaly 

věci, zvířata a lidi kolem nás bez přičinění člověka, a tak můžeme sledovat stopadesátiletý 

vývoj fotografie jako vývoj a přerod mechanické mimesis, která je ovšem ve své koncepci 

mnohem starší. 

Snaha o mechanickou mimesis neboli o tvorbu objektivních obrazů pravdivě a 

průkazně zastupujících, a tak dokládajících vizualitu – či to, co je v běžné terminologii 

nepřesně nebo spíše metaforicky nazýváno objektivní realitou, zde stála mnohem dříve, než se 

fotografie zrodila. Už v roce 1760 se můžeme dočíst v 18. kapitole fantaskní knihy 

GIPHANTIE od Charles-Francois Tiphaigne de la Roche, o představě iluzivně realistického 

obrazu mimouměleckým způsobem. De la Roche tak anticipoval objev fotografie téměř o 

jedno století. 

„To okno, ten širý horizont, ty černé mraky a rozbouřené moře nejsou nic, než obraz… 

Víš, že paprsky světla odrážené od různých předmětů vykreslují obraz, který se odráží na 

všem lesklém; například na sítnici lidského oka, vodě nebo sklu. Elementární energové 

hledali způsob, jak zachytit tyto pomíjivé obrazy. Vynalezli k tomu velejemnou matérii, velmi 

přilnavou, rychle tvrdnoucí a schnoucí, jejíž pomocí je obraz vytvořen v mžiku oka. Pokrývají 

touto matérií kus plátna a vystavují ho před to, co chtějí zobrazit. Zprvu se plátno podobá 

veskrz zrcadlu. Člověk na něm pozoruje předměty blízké či vzdálené, jejichž obraz světlo 

dokáže přenést. Na rozdíl od zrcadla však může plátno díky přilnavé matérii to, čehož není 

zrcadlo schopno. Zrcadlo totiž představuje věci věrně, ovšem ty na něm netrvají. Naše plátno 

ukazuje věci stejně přesně, ale přitom si je všechny podrží. Obraz se otiskne okamžitě a plátno 

se ihned přenáší do temné místnosti. Za hodinu je otisk suchý a máš zde obraz o to cennější, 

že nemůže být napodoben uměním či zmařen časem.“ 

                          Charles-Amédée-Philippe van Loo: Laterna magika, 1764 
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Za jiný doklad podobné předvěsti nejen myšlenky, ale i realizace mechanické mimesis 

by mohl sloužit obraz Charles-Amédée-Philippe van Loo, Laterna magika. Tato malba o čtyři 

roky později než de la Roche, tedy v roce 1764, jasnozřivě demonstruje, že Rocheova 

vizionářská fantazie bude uskutečněna pomocí kamery obskury, která jaksi „vyjde z rámu“, 

neboli tím, že obraz sám se od rámu osvobodí, že bude trvat mimo něj jako součást 

nekonečného, objektivního celku skutečnosti. To se nakonec podařilo realizovat objevitelské 

dvojici Niépce/Daguerre před rokem 1839 a především se to podařilo mokrému kolódiu na 

základě zdokonalení Talbotovy kalotypie Frederickem Scottem Archerem v roce 1851. 

 

 

Joseph Nicéphore Niépce: Dvorek statku v Gras, 1826 

Niépcův heliografický obraz vytvořený v roce 1826 bývá uváděn jako prvá fotografie na světě. To je 

nepřesné až matoucí, neboť heliografie postrádá svrchované atributy fotografie jako takové – nemá 

ikonické ani autentické vlastnosti. Nebudí dojem nezastřeného, bezprostředního pohledu na n ě c o  

existujícího jako objekt, v tomto případě dvůr Niépcovy usedlosti v Gras. Heliografie není dokladem 

zcela určité chvíle, určitého okamžiku, jak je pro každou fotografii charakteristické a jak se tím liší od 

jakýchkoliv jiných zobrazení. A ani nemohla být – expozice heliografie byla mnohahodinová. Niépce 

neznal fenomén latentního obrazu a exponoval tak dlouho, až byla expozice pouhým okem viditelná. 

 

Obraz se zrcadlivě zprůhledňuje 

V roce 1851, užitím mokrého kolódiového negativu v zobrazovacím procesu, se obraz 

plně poprvé odpoutává od svého tvůrce a nabývá kvalit, které mu předurčili takoví proroci 

fotografie jako de la Roche nebo van Loo. Obraz se zrcadlivě zprůhledňuje a ztrácí svoji 

plochu vymezenou rámem. Obraz se zrcadlivě zprůhledňuje nejen do hloubky, ale také do 

stran. Počíná se vývoj fotografie ústící do dnešní doby. Mechanická mimesis prošla v tomto 

vývoji zajímavou cestou. Je to cesta od nepochybné nekreativnosti fotografie přes snahu 

fotografii kreativně povýšit a humanizovat až k bodu, kdy původně bezesporná a navýsost 

žádoucí mechanická – a právě tím objektivní a nekreativní – mimetičnost je přehodnocena a 

jako iluze je začleněna do tvorby fotografie: obraz je opětně svázán rámem – a jak se zjišťuje, 
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jinak jej nadále ani budovat nelze. Dochází se k tomu, že děj obrazu je v jeho rámu a nikoliv 

ve zdánlivém prostoru za ním a kolem něho. 

 

Louis-Jacques-Mandé Daguerre: Paris Boulevard, 1839 

Prvý, komu se podařilo vysněné překonání zrcadlivé bariéry, byl J.L.M. Daguerre, a to jaksi doslovně, 

neboť daguerrotypie jsou vskutku realizovány na stříbrném zrcadle pomocí specifického chemického 

postupu zviditelnění latentního (utajeného) obrazu, který Daguerre náhodou objevil. Jak snil Tiphagne 

de la Roche, nemáme při pohledu na obraz daguerrotypie zážitek pohledu na daguerrotypii samu o 

sobě, nýbrž na něco za ní objektivně existujícího. Obraz zde poprvé nabývá autenticko-ikonických 

vlastností a stává se tak fotografií. Tímto faktem objevil fotografii Louis-Jacques-Mandé Daguerre, a 

to přesto, že ji jako takovou nepojmenoval. Daguerre byl prvým tvůrcem fotografem, který v oblasti 

obrazů netvořil, ale jen řídil zobrazovací proces probíhající mimo něj. Realizoval koncepci mechanické 

mimesis, jak se formulovala historickým vývojem od renesance k osvícenectví 18. století. 

Je to vývoj od zárodečných zobrazení daguerrotypie a kalotypie (1839-1851) přes 

„zlaté období“ ikonicky dokumentární, tj. na statický vzhled zaměřené portrétní a 

topografické fotografie (1851-1890), dále pak přes kreativní reakce piktorialismu (1880-1930) 

a moderní autenticky zaměřené, to znamená momentně dokumentární fotografie (1890-1960) 

– až k post-modernímu dnešku (1989). 

Jmenovitě se fotografie historicky objevuje na scéně v roce 1839. Směřování k ní je 

však mnohem delší. Delší než by vyplývalo i z citované de la Rocheovy Giphantie či van 

Loovy malby. Není snad přehnané říci, že celá moderní doba, renesancí počínaje, k fotografii 

osudově, ve smyslu stále se prohlubující tendence „realismu“, směřuje. Samozřejmě: nejen 

výtvarného realismu, ale odtud je tento termín přiléhavě vypůjčen. 
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Anonym: část erotické stereodaguerrotypie, kolem roku 1850 

Jelikož daguerrotypie již měla všechny podstatné vlastnosti fotografie – za předpokladu, že se objekt 

nepohyboval – byla využita s úspěchem k tomu, k čemu se dnes ještě s daleko větším úspěchem 

využívá „absolutně“ průhledné (a pokud je provedena na diapozitivu, tak tedy i doslovně) barevné 

fotografie. Objevem daguerrotypie se započal věk voajérismu, který trvá; i když častěji než na pěkné, 

máme dojem, že se díváme na indiferentní či úplně ošklivé. 

 

Je to napřed přesné rozlišení hranic individuality a objektivity, pak stále přesnější a 

podrobnější propracovávání vztahu jednotlivce k okolnímu, jej obklopujícímu světu, který je 

stále více závislý na prostředkující funkci nástrojů. Vztah jednotlivce k okolí je 

zprostředkován instrumenty, které mají zajistit pravdivost jeho vztahu. V oblasti vizuální je 

takovým nástrojem kamera obskura, jejíž užívání je během staletí stále širší a pronikavější, až 

v 18. století je již běžnou a z hlediska pravdivosti nezbytnou pomůckou vztahu k viděnému. 

Tehdy formuluje de la Roche svou vizi a van Loo maluje svůj obraz. Bylo už jen třeba obraz 

„osamostatnit“ – udělat jej tak, aby se jej ruka tvůrce – vlastně jen čistého nahližitele 

nedotýkala. Aby obraz vznikl samovolně jako spontánní otisk objektivity samé. Východisko 

se našlo v chemii. Poprvé na myšlenku chemické a tím objektivní fixace obrazu kamery 

obskury přišel Thomas Wedgwood roku 1802, ale realizoval ji až Niépce/Daguerre v roce 

1839. Tím byla objevena fotografie. 
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Henry Fox Talbot: Žebřík, Lacock Abbey, duben 1844 

Současně s existencí daguerrotypie se vyvíjela do roku 1851 kalotypie či talbotypie. Hledal se proces 

fotografického zobrazení, který by byl finančně i jinak snadno dostupný. Kalotypie byla oproti 

exkluzívní a jen v jednom exempláři existují daguerrotypii podstatně lacinější – zhotovovala se na 

běžném papíru. Nebudila ovšem oproti daguerrotypii neproblematické zdání objektivní existence 

zobrazeného. Nebyla jaksi dost průhledná (sic) – papír bylo pořád dost vidět. S kalotypií se díváme na 

něco skrze papír. Kalotypie nejsou dost průzračné, a tak - i když je zobrazovací médium lehce na dosah 

- fenomén erotických kalotypií je neznámý. 
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Vývoj fotografického obrazu začíná v roce 1851 

V daguerrotypii se obraz sice „osamostatnil v ideji“ nikoliv však „v materiálu“ – měl 

exoticky výlučnou podobu. Byl zhotovován na kovové, to je měděné, stříbrem potažené desce 

a jednalo se vždy o nerozmnožitelný originál. Obraz byl kromě toho stranově převrácený. Až 

Talbot se svým levným procesem negativ/pozitiv vytvořil podmínky pro konečné 

„osamostatnění“ obrazu, neboť kalotypie vedla již přímo k zmíněnému procesu fotografie na 

mokrém kolódiu, a ta ke skutečnému počátku vývoje fotografického obrazu po roce 1851, kdy 

se vskutku poprvé objevuje „průhledné zrcadlo“, kdy se poprvé objevuje „průhledný obraz 

bez omezujícího rámu“. Poprvé v historii se objevuje obraz, u něhož stojíme před problémem 

určení, na jakém vlastně materiálu vznikl. Poprvé dochází k problému originálu a reprodukce 

a jejich záměny. A konečně: je zde poprvé obraz, který se stává populární pro svou láci a 

snadnou pochopitelnost – danou jeho oko šidící realističností, která stírá rozdíl mezi 

působením věci samé a obrazem téže věci. 

 

Nadar: Pierrot, 1854-55 

Objevem mokrého kolódiového procesu v roce 1851 byla kalotypie zdokonalena, tedy její průhlednost 

zvýšena natolik, že ztratilo smysl mluvit o ní jako takové – nemá v historii fotografie již nadále smysl, 

aby se uváděla technika zobrazení. Mokrý kolódiový proces fotografie konečně uskutečňuje kýženou 

mechanickou mimesis. Dovršuje se iluze obrazové nekreativnosti. Od této chvíle se začínají 

fotografické obrazy dělit na umělecké a dokumentární. Vzniká f o t o g r a f i e  se vším, jak ji 

známe a jak ji dodnes využíváme – až na snadnost jejího pořízení. Zhotovení kolódiového negativu 

bylo totiž velmi komplikované. Ale právě tato nesnadnost zaručovala jistou „výtvarnou“ úroveň 

fotografie – nemohl ji dělat každý, ale jen ten, kdo měl o obraz hlubší zájem. Byl to zlatý věk 

fotografie a ta své triumfy slavila především v oblasti žánru krajiny a portrétu. Fotograf portrétista se 

těšil vážnosti, jaká je nám již těžko představitelná. 
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Začíná zlatý věk mechanické mimesis, který se projevuje bezprecedentním množstvím 

topografických, ale především portrétních fotografií či spíše vizitek. Nejedná se o statisíce, 

jde o milióny. Začíná utlačující, výlučná nadvláda mechanicky, nekreativně zhotovovaných 

obrazů. Kdo viděl smysl malířství v mimesis, kdo chápal malování jako pravdivé 

napodobování přírody, ten se domníval, že malířství zaniklo (Paul Delaroche). Přirozeně – 

objevuje se tím i pohyb opačný: snaha fotografický obraz zosobnit a dosáhnout tak jaksi vyšší 

uměleckosti. Reakce napřed ojedinělé a nesmělé; ale jak se původní energie naivity „zlatého 

věku“ vyčerpává, protipohyb sílí a objevuje se všeobecně známý jev piktorialismu. To již 

původní, tak ceněná mechaničnost portrétní a zeměpisné fotografie upadá a objevuje se na 

scéně nový činitel. 

 

Schéma průmyslově vyráběného fotografického přístroje  

Ke konci devatenáctého století se fotografie stává průmyslovou záležitostí. Zhotovení fotografického 

obrazu je velmi snadné. Kodak zpřístupňuje fotografii komukoliv. „You press the button, we do the 

rest.“ Fotografický obraz celkově upadá. Ve „zlatém období“ fotografické historie mohla ještě 

fotografie a vize existovat pospolu. Ke konci devatenáctého století to již není možné. Tvorba a 

fotografie se navzájem vylučuje. Fotografie se dělí na fotografii o sobě (někdy nazývanou 

dokumentární) a fotografii výtvarnou či uměleckou. Štěpí se na fotografii běžnou a exkluzívní – 

fotografii každému dostupnou a fotografii záměrně nesnadnou. 

 

Zrod moderní fotografie 

Byla-li přibližně do roku 1880 mechanická mimesis chápána jen ve smyslu statické 

formy, pak po roce 1880 se fotografie dynamizuje. Fotografie do roku 1880 „dokumentovala“ 

mimo čas, mimo změnu. Po roce 1880 se začíná objevovat dokument, jak mu rozumíme dnes, 

tj. jako dokument vystihující právě časovou změnu – a to jako proměnu formy téže (sic) 

vizuální skutečnosti. Připravuje se od roku 1880 do symbolického roku 1914 – přechod od 

jaksi klasické fotografie k fotografii moderní. 
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Edward Steichen: Autoportrét, 1903 

Umělecká fotografie je reakcí na úpadek fotografie, kterou po industrializaci fotografického procesu 

nebylo nadále možné považovat za tvůrčí činnost. Umělecká fotografie chtěla uchovat, respektive 

vrátit fotografii prestiž záměrnou tvorbou či spíše záměrnou komplikací zhotovení fotografického 

obrazu, jehož vzhled měl konformovat vzhledu tradičních, ručně malovaných obrazů. Vrchol umělecké 

fotografie, zvané  p i k t o r i a l i s m e m , byl ve zvolání: „No, to tedy vůbec nevypadá jako 

fotografie. To je jako namalované!“ 

 

Jacques-Henri Lartigue: Bois de Boulogne, Paříž, 1911 

Fotografii určují dva aspekty: i k o n i c i t a  (zdání objektivní existence předmětů zobrazení či reálné 

existence syžetu) a a u t e n t i c i t a  (zdání časové vymezenosti existence syžetu). Industrializace 

fotografie sice na jedné straně způsobila úpadek fotografické tvorby, ale na straně druhé otevřela 

možnost plně uplatnit druhý určující aspekt fotografie - autenticitu. Zprůmyslněná fotografie 

umožňovala momentní zobrazení, a pokud etablované struktury toho nedokázaly využít, nýbrž ji 

podlehly a byly jí rozdrceny, pak ji dokázali využít někteří „vytříbeností“ nezatíženi tvůrci k tvorbě 

živých, svou bezprostředností okouzlujících obrazů, jejichž paralelu v dosavadní historii obrazů nikde 

nenacházíme. Tvorba mladistvého Jacques-Henri Lartiguea je toho nejlepším příkladem. 
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Moderní fotografie obohacuje původně statickou mechaniku mimetického zobrazení o 

změnu. „Klasickou“ fotografii, kterou její tvůrci chápali jako vizuální náhražku trvalého 

charakteru, dynamizuje částečnou individualizací fotografické objektivity. Moderní fotografie 

se vrací k původnímu určení fotografie, o němž se domnívá, že upadlo – na nové úrovni. 

Původně měl stát tvůrce zcela mimo obraz. Obraz měl být přímým, neměnně pravdivým, 

nerelativním otiskem vizuality. V moderní fotografii má být otisk zhodnocen osobitým 

zřením. Objektivita fotografického obrazu je relativizována – postavena do časově 

vývojových relací – tvůrcem obrazu, fotografem. Objektivita moderní fotografie není 

„absolutní“, nýbrž je podmíněna „rozhodujícím okamžikem“. Moderní fotografie je 

charakterizována pevnou formální výstavbou momentálních struktur viděného. Fotografie 

v tzv. moderní době je ovládána tvarem momentky. Jejím exponentem je reportážně 

dokumentární fotografie a nejvýraznějším mluvčím je H. Cartier-Bresson. 

 

Henry Cartier-Bresson: Alicante, Španělsko, 1932 

Nástupem tzv. moderní (tak zvané, neboť dnes již nemoderní) fotografie po roce 1914 se do běžné 

tvorby, kromě již od počátku ceněného ikonického, také prosazuje autentický aspekt fotografie. 

Moderní fotografie se prosazuje jako fotografie dokumentární čí zpravodajská. Prosazuje se jako 

zpravodajské médium a prestiž některých fotožurnalistů je srovnatelná s prestiží krajinářských a 

portrétních fotografů zlatého období historie fotografie. Fotografie se tak vřazuje do věku 

zpravodajských médií, který změní svět v MacLuhanovu vesnici. Někdo dokonce řekne, že mezi 

fotografií a sdělením není rozdílu. Moderní fotografie směřuje k obrazům symbolizujícím svou formou 

vrchol zdánlivého děje mimo tyto obrazy. Jedná se o tak zvané r o z h o d u j í c í  o k a m ž i k y  

v terminologii suveréna tohoto typu fotografické tvorby, Henri Cartier-Bressona. 
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Kenneth Jospehson: Los Angeles, 1982 

Fotografie měla původně dokazovat objektivitu vidění. Fotografie měla učinit vidění nezávislým na 

nazírajícím individuu. Vidění mělo fotografií nabýt platnosti vědy. Vidění nemělo být poznamenáno 

individualitou výrazu, nýbrž mělo být viděním všeobecně platným. Fotografie byla oceňována (a stále 

v mnohých kruzích i je) jako nástroj objektivního poznání a vše estetické s ní spojované bylo 

tolerováno jen jako průvodní znak její zásadně kognitivní funkce. K narušení hegemonie takto 

chápané fotografie dochází ke konci 60-tých let minulého století, kdy fotografům přestává jít o to, c o  

na fotografii je, nýbrž jde jim o to, j a k  fotografie vypadá. Nejde jim o obecný jev či věc; jde jim o 

individuální výraz. Fotografové se již odmítají zabývat tím, je-li fotografie ikonicky přesná či 

autentická. Přestávají usilovat o dokumentárně přesnou výpověď o něčem mimo fotografii. Usilují o 

to, aby fotografie vypovídala sama sebou – usilují nikoliv o zobrazení, ale o  p o d o b u . Fotografie 

doposud chápána jako mechanické napodobení je narušena vpádem individuality tvůrce, jenž 

fotografii nepoměřuje prostorovými vztahy objektů, ale podřizuje ji dynamice dvojdimenzionální 

obrazové plochy. 

 

Postmoderní fotografie – fotografie niterného výrazu 

Koncem 60. let se koncept moderní fotografie vyčerpává, tak jak se vyčerpává 

modernost jako taková. Začíná období post-modernismu a fotografie hledá nové cesty. 

Dochází k dalšímu prohlubování individualizace objektivity fotografického obrazu – až 

k mezi, kdy je jeho „objektivita“ shledána omylem bránícím dalšímu rozvoji nyní již nikoliv 

napodobivého, ale kreativního prostředku. Fotografie se osvobozuje od závislosti na 

„vizualitě bez hranic“, „spoutává se“ opět rámem a objevuje se fotografie niterného výrazu. 
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Osobnost tvůrce se již nedává svázat a omezit „objektivitou“ vizuality, ale iluze objektivity je 

užito jako aspektu tvorby specifických obrazů. 

Fotografie se tím vrací tam, kam vlastně vždy patřila, totiž do oblasti tvorby tvaru – 

formy; odvrací se tak od „literatury beze slov“, s níž byla často násilně spojována. Sdělné 

funkce ustupují jako nesourodé. Přestává být naléhavé využívání fotografie k utilitárním a 

reformním cílům. To přebírá pohyblivý a ozvučený obraz televize. Tím se rozbíjí doposud 

platná posloupnost fotografických činností a organizačních struktur. Fotografie nabývá 

nových přirozenějších hodnot ve společenském dění. Není již zprávou, ale uměním, a to 

nikoliv proklamovaným a předstíraným, jak tomu bylo často doposud, ale je jím prostě proto, 

že již nemusí řešit problém vztahu k objektivní pravdivosti. Zachází s iluzí objektivity a 

nikoliv s objektivitou, kterou přenechává jiným, a je tak v mezích umění, neboť „umění je říší 

zdání“ (Immanuel Kant). 

 

Emmet Gowin: Edith, Danville, Virginie, 1971 

Nemůže-li se současný fotograf již spolehnout na objektivitu, tedy nemůže-li se již nadále řídit ve své 

tvorbě kritériem mechanické nápodoby, je nucen se spolehnout na individuální ráz svého pohledu. 

Jinak řečeno, musí se spolehnout na své city při tvorbě a nikoliv na své znalosti o tom, co zobrazuje. 

Fotograf již neprojektuje objekty a události, ale f o t o g r a f  p r o j e k t u j e  s e b e  s a m é h o  a 

vrací tak fotografii do přirozené oblasti tvůrčí činnosti a krásy, odkud byla kdysi vypuzena snahou o 

věcnost a objektivní přesnost. Fotografie začíná promlouvat svou podobou, svým výrazem a nikoliv 

často ošklivostí zrcadlivé průhlednosti předmětů a dějů, které dobře známe odjinud. Fotografie 

nedokládá známé a nalezené, ale odráží tajemno existence. Voajér zoufale hledající „něco“ nemá 

šanci. Šanci má jen citlivý divák. 
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Postmoderní fotografie již není závislá na literárním doprovodu. Není závislá na 

textové interpretaci. Nepotřebuje již výkladu, nevyžaduje exegety, ale vyžaduje o to 

naléhavěji nezaujatost pohledu a citlivé oko. Nejedná se o to, co by na fotografii mělo být, o 

to, co si tam ten či onen promítá ze svých zkušeností, nýbrž o to, co je na ní vskutku. Jedná se 

o to, jak fotografie vypadá, jak působí svou imanentní skutečností. 

Stála-li u zrodu fotografie de la Rocheova představa mechanického – a tedy 

neestetického – otisku skutečnosti s tím, že šlo o ideál, pak stopadesátiletý postup fotografie 

ústí do poznání, že šlo o ideál falešný. Oproti běžnému a zažitému je vše převráceno, ale 

otvírá se tím cesta skutečné fotografické tvorby a nikoliv tvorby „skutečnost“ trpně sledující 

fotografie. Pochopitelně se všemi úskalími, která s tím souvisí. Nelze se totiž již při tvorbě a 

kritice odvolávat na objektivní danosti nebo objektivní potíže. 

Postmoderní fotografická tvorba přerůstá možnosti kritiky fotografie založené na 

tradici pojmového aparátu zbudovaného na objektivitě a žánrovosti, totiž na srovnávání 

vizuality a obrazu, respektive na srovnání obrazu a jeho příbuznosti k vymezenému žánru. 

Prvé je běžnější u tzv. dokumentárních fotografií, druhé u fotografií tak zvaně výtvarných. 

Postmoderní fotografie je však za hranicí takto založené kritiky. Zde je třeba uplatnit 

taxonomii založenou nikoliv na objektálně žánrové souhlasnosti fotografického obrazu, nýbrž 

na zkoumání výrazu fotografie samé, fotografie o sobě. 

 

Je třeba zkoumat kvalitu konkrétní fotografie a nikoliv to, jak je fotografie podřízena 

konceptu vizuální objektivity a na ní založené mechanické mimesis. Tato se v oblasti 

statického obrazu přežila: napodobivě zobrazivé funkce fotografie, a tím zacházení 

s objektivním obrazem bez hranic, již z velké části převzaly film, video a televize. 

Fotografie má takto volné pole rozvoje, podobně jako jej získalo malířství v minulém 

století, kdy právě objevem fotografie bylo zbaveno povinnosti „realisticky“ zobrazovat a 

mohlo volně tvořit. Jinak řečeno, fotografie se jaksi „estetizovala“ a cestu její estetizace, a 

tedy cestu přerodu od mechaniky trpného zobrazení k samostatnosti nesubvencované tvorby, 

určuje děj jejího stopadesátiletého vývoje. 

 

(Původně psáno v březnu 1989 pro katalog výstavy ke stopadesátiletému výročí objevu fotografie. Výstava se 

uskutečnila ve Slezském museu v roce 1989, ale text byl odmítnut.) 

 

Poznámky: 

 

Giphantia or a view of what has passed, what is now passing, and, during the present century, what 

will pass, in the world. Translated from the original French, with... 

Uniform title: Giphantie. English 

by Tiphaigne de la Roche, Charles-Francois, 1722-1774 

London : printed for Robert Horsfield, 1760-61 

Giphantie, Babylone, 1760 - the French title is the perfect anagram of Tiphaigne. ... Charles-François 

Tiphaigne de la Roche 

 

http://catalogue.nla.gov.au/Record/1334111?lookfor=author:%22Tiphaigne%20de%20la%20Roche,%20Charles%20Francois,%201722-1774%22&offset=4&max=8
http://catalogue.nla.gov.au/Record/1334111?lookfor=author:%22Tiphaigne%20de%20la%20Roche,%20Charles%20Francois,%201722-1774%22&offset=4&max=8
http://catalogue.nla.gov.au/Search/Home?lookfor=author:%22Tiphaigne%20de%20la%20Roche,%20Charles-Francois,%201722-1774%22&iknowwhatimean=1
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The Magic Lantern, 1764 

Charles-Amédée-Philippe van Loo (25 August 1719 – 15 November 1795)  

was a French painter of allegorical scenes and portraits.  

He studied under his father, the painter Jean-Baptiste van Loo, at Turin and Rome, where in 1738 he 

won the Prix de Rome, then at Aix-en-Provence, before returning to Paris in 1745. He was invited to 

join the Académie Royale de Peinture et de Sculpture in 1747, and that year he married his cousin 

Marie-Marguerite Lebrun, daughter of the painter Michel Lebrun (died 1753).Among his brothers 

were the painters François van Loo (1708–1732) and Louis-Michel van Loo (1707–1771). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Allegory
http://en.wikipedia.org/wiki/Portrait
http://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_van_Loo
http://en.wikipedia.org/wiki/Turin
http://en.wikipedia.org/wiki/Prix_de_Rome
http://en.wikipedia.org/wiki/Aix-en-Provence
http://en.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_Royale_de_Peinture_et_de_Sculpture
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Michel_Lebrun&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Louis-Michel_van_Loo

