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Anotace 

Diplomová práce se věnuje fotografické tvorbě mediálního umělce Andrease Müller 

Pohleho v dialogu s filosofickými úvahami teoretika Viléma Flussera. V diskursu technických 

obrazů, jak fotografii chápe Flusser, pak analyzuji podstatu a smysl kódování v Müller 

Pohleho tvorbě, coţ představuje jeden z cílů práce. Dále provedu podrobný monitoring médií 

k jiţ uspořádaným výstavám v Brně a Praze a shrnu kritické reflexe a ohlasy odborníků. Jiţ v 

průběhu bádání bychom měli být schopni formulovat podobnosti a vzájemné paralely mezi 

fotografickou praxí Andrease Müller Pohleho a filosofií fotografie Viléma Flussera. 
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1. Úvod 

Lineární písmo znamenalo pro společnost významný vynález, který svět pronásledoval 

dlouhých několik set let. Soudobá společnost, věda a kultura je jiţ zásadně ovlivněna 

termínem Technické obrazy - jak ho nazval filosof s českými kořeny Vilém Flusser. Ještě 

dříve však definoval obrazy samotné, které chápeme jako plochy s jistým významem a 

k něčemu většinou odkazují. Obrazy mají vlastnost abstrahovat svět z časoprostoru a znovu je 

do časoprostoru promítat. Takovou vlastnost Vilém Flusser chápe jako imaginace. Tímto 

termínem se budu v souvislostech zabývat častěji.  

„Imaginace je schopnost zakódovat jevy do dvojdimenzionálních symbolů a tyto 

symboly číst.“
1
(Vilém Flusser) 

Na přelomu osmdesátých let vytvořil Andreas Müller Pohle cyklus fotografií, ve 

kterém se realizoval spíše v editorské roli. V dalších sbírkách se na výsledném efektu 

fotografií podílel aţ v sekundárním procesu výroby. Müller Pohle je autorem několika cyklů 

fotografií pořízených zdánlivě náhodným principem. V jiných projektech o fotografii uvaţuje 

jako o materiálu s moţností jejich následné recyklace. Zajímavý je i kontrast mezi analogovou 

a digitální tvorbou, coţ je dalším výrazným znakem jeho tvorby. Především jeho pozdější 

fotografie však odkazují  ke globálním společenským otázkám ekologie a míru. Tvorba 

německého fotografa Andrease Müller Pohleho je však typická především podstatou kódování 

a vztahu s filosofem Vilémem Flusserem. Nelze však opomenout jeho ediční činnost v oblasti 

fotografie a především jeho teoretickou esej zvanou vizualismus: 

„[…]Chtěl bych mnohem spíše nastínit koncept způsobu vidění, který neupřednostňuje 

ani dokumentární ani konceptuální fotografii. Tomuto zvláštnímu způsobu vidění 

říkám vizualismus: zviditelnění vizuálního světa.“
2
(Andreas Müller Pohle) 

La cour du domaine du Gras je název asfaltové desky potaţené cínem, která je známá 

jako první fotografie na světě a vznikla v roce 1826 ve venkovském sídle Nicéphora Niépceho 

v Chalons-sur-Saône. Mezi lety 1995-1998 vznikal Müller Pohleho přepis tohoto prvotisku 

do digitalizované podoby alfanumerických kódů známý jako Digital Scores. Andreas Müller 

Pohle si uvědomuje důleţitost vývoje fotografie jako média a fotografií se zabývá i z 

                                                           
1
 FLUSSER VILÉM, Za filosofii fotografie. 2. vyd. Praha: Fra, 2013. 103 s. ISBN 978-80-86603-79-7. 

Technický obraz. s 11. 
2
 MÜLLER POHLE, Andreas. muellerpohle.net | Visualismus [online]. Poslední revize: 4.11.2015 [cit. 2015-04-

11].  Dostupné z: <http://www.muellerpohle.net/texts/essays/visualismus.html>. 

http://www.muellerpohle.net/texts/essays/visualismus.html
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historického hlediska. Je tedy nezbytné vsunout diplomovou práci do kontextu dějin teorie 

fotografie. Počínaje od Charlese Baudelaira a Henryho Peach Robinsona, přes konstruktivistu 

Alexandra Rodčenka, profesora Bauhausu László Moholy Nagyho nebo Waltera Benjamina.  

Na zásadní teoretické úvahy Susan Sontag a Rolanda Barthese bude navazovat kapitola 

věnovaná vizualismu. Stejně tak je ovšem nezbytné zakomponování Müller Pohleho pojetí 

vizualismu do kontextu českého kulturního prostředí a především poskytnutí podrobné 

analýzy teoretických úvah předních osobností fotografie u nás.   

„Problém současného fotografa není zobrazit to, co víme a co uţ jsme někde viděli, 

nýbrţ vytvořit obraz toho, co nevíme a co jsme ani vidět nemohli. Fotografie má 

zviditelnit neviditelné.“
3
(Bořek Sousedík) 

 Černobílé, barevné, analogové nebo digitální fotografie vţdy znázorňují skutečnost, 

která se prostřednictvím aparátu transformuje na plochu. Tyto symbolické konfigurace je 

potřeba dekódovat a předpokladem dešifrování v teoretickém diskursu fotografie je rozlišit 

záměr fotografa a záměr aparátu. Je však zřejmé, ţe v praktickém prostředí jsou tyto dva 

aspekty nutně spjaté. Pro správné uchopení fotografie ve filosofickém diskursu je důleţité 

poloţit si dvě otázky, které zároveň představují jeden z cílů práce: Nakolik se fotografovi 

zdařilo podřídit aparát svému záměru a jaké metody při tom pouţil? Druhá otázka zní přesně 

v opačném postavení, tedy nakolik se aparátu zdařilo svým programem podřídit si samotného 

fotografa?  

Dříve neţ se dostaneme k Müller Pohleho fotografické tvorbě, tak je nezbytné zmínit 

důleţité hypotézy a definovat řadu pojmů z teoretických esejí Viléma Flussera. Studium 

klíčových témat by se mělo v závěrečném vyústění zúročit ve správné uchopení diskursu 

kódování fotografie v kontextu diplomové práce. Andreas Müller Pohle se s Vilémem 

Flusserem osobně seznámili v roce 1981 na sympoziu v Düsseldorfu a ve své teoretické, 

respektive praktické rovině se do značné míry vzájemně ovlivňovali. Synonymum, které 

spojuje obě osobnosti fotografie je „kódování―: termín „kód― v sobě ukrývá samotnou 

podstatu bádání a především stanovení hlavního cíle diplomové práce: Filosofie „kódů― v 

Müller Pohleho fotografické praxi ve vztahu s Flusserovým pojetím podstaty kódování v 

technických obrazech. 

                                                           
3
 SOUSEDÍK, Bořek. Úvod do studia dějin fotografického obrazu, Ostrava: Městské kulturní středisko v Ostravě 

1982, s. 76. 
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„[…]Pod pojmem „symbol“ chápeme kaţdou skutečnost, která podle dalších 

existujících dohod znamená skutečnost jinou. Pod pojmem „kód“ zase rozumíme 

kaţdý systém, který uspořádává manipulaci symbolů.“
4
(Andreas Müller Pohle) 

Andreas Müller Pohle se u nás poprvé představil v roce 1989 a naposledy svá díla 

vystavoval v roce 2014 v Praze na výstavě zvané Coincidence. I proto se výstava stala 

sledovanou kulturní událostí, která vzbudila v médiích vlnu kritických recenzí. Kapitola o 

monitoringu médií je v podstatě abstraktem vybraných článků věnujících se této výstavě. 

Zájmem diplomové práce je nalezení vzájemných paralel mezi tvorbou fotografa a 

teoretickou tvorbou filosofa, a proto je zřejmé, ţe k objektivnímu nalezení shodných či 

neshodných znaků bude pouţita metoda komparace. Srovnání jejich tvorby bude důleţitým 

předpokladem pro dosaţení stanoveného cíle. V kapitolách zabývajících se Müller Pohleho 

fotografickou tvorbou však bude komparaci sekundovat analytický přístup zkoumání. To 

především ve smyslu rozboru fotografií a projektů, coţ by mělo vést k vyšší efektivitě jiţ 

zmíněné komparace s filosofickými názory Viléma Flussera.  

Netvrdím, ţe by vztah filosofie a fotografie Andrease Müller Pohleho nebyl dostatečně 

zpracovaným tématem. Existuje řada textů, studií a externích zdrojů zabývajících se Müller 

Pohleho fotografickou tvorbou. Dovolím si ovšem tvrdit, ţe v jakém kontextu se jeho tvorbou 

zabývám, tak se diplomová práce ocitá v jiné rovině pojetí: Kódování je nutně spjaté 

s fotografií, stejně tak jako fotografie souvisí s vizualismem. Zakladatelem vizualismu je 

Andreas Müller Pohle a mezi tímto fotografem je silné pouto s filosofem fotografie Vilémem 

Flusserem. Na základě podrobného rozboru těchto souvislostí se v závěru práce pokusím 

dospět k výsledku svého bádání a práci dovést k vyhodnocení jednotlivých cílů diplomové 

práce.  

Diplomová práce se z podstatné části opírá o materiály dostupné na Müller Pohleho 

oficiálních stránkách, na kterých je k dispozici řada článků i odborných publikací. Dalším 

zásadním zdrojem jsou knihy Viléma Flussera, především monografie O filosofii fotografie, 

kterou doplňují Komunikológia nebo Do universa technických obrazů. Významným zdrojem 

je i Müller Pohleho esej zvaná vizualismus. Zajímavým zdrojem informací je elektronický 

Flusserův archiv. Velmi prospěšné jsou materiály, které pro účely diplomové práce poskytl 

kurátor výstavy Coincidence Pavel Vančát. Všechny zdroje jsou však uvedeny v závěru práce. 

                                                           
4
 FLUSSER, Vilém. Komunikológia. Bratislava: Mediálny institut, 2002. 253 s. ISBN 8096877003. s. 53. 
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2. Andreas Müller-Pohle 

Mediální umělec působící v Berlíně se narodil v roce 1951 v německém Brunswicku. 

Vystudoval ekonomii a komunikaci na univerzitě v Hannoveru a Göttingenu. Andreas Müller 

Pohle se začal zabývat fotografií jiţ asi ve svých dvanácti letech. Začátek jeho kariéry lze 

datovat od roku 1974, kdy si pořídil svůj vlastní aparát. Od té doby začal s fotografií 

intenzivně laborovat a zabýval se i tehdejší fotografickou scénou. V roce 1977 vydal svůj 

první fotografický cyklus známý jako Konstelace. 

5
 

Obr. 1:Andreas Müller Pohle 

O dva roky později v roce 1979 zaloţil nezávislý časopis European Photography, 

který se dodnes zabývá současnou fotografií a novými médii. Svou ediční činnost sám nazývá 

„druhou stranou mince―, tedy opačným pólem fotografické tvorby.
6
 V počátcích své umělecké 

profesní dráhy se věnoval problematice fotografické percepce a později fotografickou 

recyklací. V polovině devadesátých let začal zkoumat vyuţití digitálních, genetických a 

politických kódů.  

                                                           
5
 Andreas Müller Pohle. Dostupné z:  <http://www.arielgoldberg.com/news/vilem.jpg> 

6
 Kompletní soupis bibliografie Andrease Müller Pohleho: [online]. c2015, poslední revize 25.11.2015 [2015-11-

25]. Dostupné z:  <http://www.muellerpohle.net/vita.html>. 

http://www.arielgoldberg.com/news/vilem.jpg
http://www.muellerpohle.net/vita.html
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Andreas Müller-Pohle je vydavatelem zásadního díla mediálního filozofa Viléma 

Flussera, které je dnes k dispozici v deseti svazkovém cyklu s názvem Flusser Edition
7
. Jeho 

součástí je i klíčový text Za filosofii fotografie
8
, který byl přeloţen do více neţ dvaceti 

světových jazyků. V roce 2001 Müller-Pohle získal evropskou cenu fotografie Reind M. de 

Vries Foundation.
9
 Ve svých dvou dosavadně největších projektech pod souhrnným názvem 

River Project
10

 se zaměřuje na tématiku vody. V prvním případě se jedná o projekt s názvem 

The Danube River Project, který vznikl v letech 2005-2006. Při dalším projektu zvaném Hong 

Kong Waters se v letech 2009 – 2010 přesunul k asijskému kontinentu, konkrétně k 

Jihočínskému moři na pobřeţí Hong Kongu. Andreas Müller Pohle se věnoval i pedagogické 

činnosti na Vysoké škole výtvarných umění v Antverpách. Výsledkem jeho intenzivní 

teoretické a vědecké činnosti v oblasti fotografie je směr, či koncept osmdesátých let 

dvacátého století zvaný - Vizualismus. 

Andreas Müller Pohle je české kulturní veřejnosti jiţ dobře známý zahraniční umělec, 

o kterého je u nás mimořádný zájem, coţ podtrhuje i vzájemná intelektuální vazba s Vilémem 

Flusserem. Poprvé u nás vystavoval v roce 1989 v Galerii Stará radnice v Brně a následně ve 

stejném roce představil cyklus Transformance (1979-1982) v Praze na předlistopadové 

výstavě Co je to fotografie. Událost byla uspořádána ve výstavní síni Mánes jako oslava 

stopadesátého výročí vzniku tohoto vynálezu. Dvakrát přednášel na praţském Fotograf 

Festivalu. Později v roce 2012 rovněţ v Brně na samostatné výstavě zvané Codes and Waters. 

Naposledy byla jeho retrospektiva představena v roce 2014 v praţském Domě fotografie.  

Müller-Pohle se ideově neomezuje a vytváří obrazy jak dlouhodobě promyšlené, tak 

obrazy ve formě intuitivních záblesků okamţitosti. "K focení mě přivedla vedle touhy po 

kreativitě i potřeba svobody. A také obyčejná zvědavost," uvedl Müller Pohle na vernisáţi 

Coincidence v Praze. Svobodná kreativita je základním pilířem jeho tvorby, protoţe 

důleţitým aspektem je nápad a realizace projektu. V řadě projektů tedy nezáleţí na tom, jestli 

při pořízení fotografie pouţil digitální, nebo analogový aparát, případně černobílou, nebo 

barevnou formu.  

 

                                                           
7
 Equivalence | Flusser edition [online]. Poslední revize: 29.1.2015 [cit. 2015-01-29].  Dostupné z: 

<http://www.equivalence.com/labor/lab_vf_edi.shtml>. 
8
 FLUSSER, Vilém. Za filosofii fotografie. 2. vyd. Praha: Fra, 2013. 103 s. ISBN 978-80-86603-79-7. 

9
 muellerpohle.net | Agenda. [online]. Poslední revize: 29.1.2015 [cit. 2015-01-29].  Dostupné z: 

<http://www.muellerpohle.net/>.  
10

 River project.net [online]. Poslední revize: 29.1.2015 [cit. 2015-01-29].  Dostupné z: 

<http://www.riverproject.net >. 

http://www.equivalence.com/labor/lab_vf_edi.shtml
http://www.muellerpohle.net/
http://www.riverproject.net/
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„Müller-Pohle od poloviny 90. let reflektuje i radikální změny podstaty technických 

obrazů. Otázka kódování a významu informací a jejich dialektická opozice entropii a 

náhodě zároveň ukazují vzájemný vliv fotografovy tvorby s myšlením filozofa a 

teoretika médií Viléma Flussera.“
11

 (Magdalena Juříková) 

Podstatou fotografie se Müller Pohle zabývá jiţ od sedmdesátých let minulého století, 

a i přesto do své tvorby neustále komponuje nové fotografické postupy. Jeho fotografická 

praxe je mimo jiné typická i tím, ţe do jisté míry mapuje historii fotografie jako média 

samotného, coţ sám i přiznává: „Zahrnuji do své tvorby nepřetrţitý vývoj fotografie.“  

V době obrovského rozmachu internetu publikoval v European photography snímky staţené 

výhradně z internetu. Fenomén zveřejňování fotografií na internetu komentoval slovy, ţe 

například erotický server  www.ishotmyself.com má více návštěvníků neţ Guggenheimovo 

muzeum a ukazuje víc originálních portrétů neţ Louvre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Magdalena Juříková -  ředitelka pořádající Galerie hlavního města Prahy. 

http://www.ishotmyself.com/
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3. Vilém Flusser 

Vilém Flusser se narodil roku 1920 v Praze. V roce 1938 emigroval přes Velkou 

Británii do Brazílie, kde se v rámci vysokoškolského působení věnoval filosofii věd a teorii 

komunikace. První knihu publikoval v portugalštině. Se svou manţelkou Editou se vrátil 

v roce 1972 do Evropy a usídlil se ve Francii. Následovaly přednášky po celé Evropě a 

publikace v německém jazyce. Od listopadu 1989 několikrát navštívil Československo. Po 

svém druhém veřejném vystoupení v Praze roku 1991 zahynul při těţké autohavárii.
12

 

13 

Obr. 2: Vilém Flusser 

 Vilém Flusser se po návratu do Evropy začal zabývat teorií a praxí nových médií a 

patřil k nejvýraznějším osobnostem postmoderní filosofie. Jeho vliv především pro fotografii 

byl rozpoznán nejdříve v Německu. Publikace, které psal v německém jazyce, začínaly 

v Evropě vycházet od poloviny osmdesátých let a jsou dnes přeloţeny do několika světových 

jazyků. Zcela zásadní knihy
14

 v oblasti kódování fotografie jsou především: Za filosofii 

                                                           
12

 FLUSSER, Vilém. Za filosofii fotografie. 2. vyd. Praha: Fra, 2013. 103 s. ISBN 978-80-86603-79-7. 
13

 Vilém Flusser. Dostupné z:  <http://www.arielgoldberg.com/news/vilem.jpg>. 
14

 Kompletní bibliografie Viléma Flussera: [online]. Poslední revize: 25.11.2015 [cit. 2015-25-11].  Dostupné z:  

<http://www.flusserstudies.net/vil%C3%A9m-flusser-selected-bibliography>. 

http://www.arielgoldberg.com/news/vilem.jpg
http://www.flusserstudies.net/vil%C3%A9m-flusser-selected-bibliography
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fotografie
15

, Komunikológia
16

 a Do universa technických obrazů.
17

 V posledně jmenované 

knize dokonce Flusser vloţil poděkování za to, ţe kniha vůbec mohla vzniknout:  

„[…]Bez Andrease Müller Pohla, jehoţ fotografické i teoretické práce mne silně 

ovlivnily, by tato kniha buď to nebyla napsána vůbec, nebo by byla napsána zcela 

jinak.“
18

 

V knize Do universa technických obrazů se Flusser blíţe zabývá tendencemi 

současných technických obrazů a to především fotografie i televize. Uvedené myšlenky by se 

spíše měli týkat společnosti budoucí. To znamená té současné, kterou odhadoval za 

dobrodruţnou společnost syntetizující technické obrazy. Esej je především budoucí utopií, 

která prostupuje společností. Utopií rozumí ztrátu půdy pod nohama, nepřítomnost místa na 

němţ by se bylo moţno drţet ve smyslu přímé konfrontace s bezprostřední budoucností. Text 

by neměl být čten jako futurizace fantastického, nýbrţ jako kritika současnosti. Jiţ v úvodu 

Flusser varuje, ţe nelze zpochybnit nadvládu technických obrazů nad budoucí společností a 

téměř s jistotou budou na sebe technické obrazy soustřeďovat existencionální zájmy budoucí 

společnosti.
19

   

Jiţ z titulu je patrné, ţe kniha Komunikológia pojednává o formách a způsobech lidské 

komunikace. Je rozdělena do tří kapitol. Pro účely diplomové práce bude především důleţitá 

kapitola druhá, která pojednává o kódech, jejich způsobu fungování a dešifrování. Třetí 

kapitola se věnuje technickým obrazům. Tomuto tématu se Flusser věnuje i v jiných textech, 

nicméně v tomto případě trochu z jiného úhlu pohledu. Flusser se v knize věnuje podstatě 

kódování ontologicky z několika pohledů. Pro nás je důleţitý pouze poslední kritický moment 

v historii označující nástup technických obrazů, který se datoval přibliţně k počátku 

devatenáctého století 

Flusser v roce 1983 v European photography publikoval esej „Für eine Philosophie 

der Fotografie“. Flusserova kniha Za filosofii fotografie je svým obsahem velmi důleţitá a 

s nadsázkou by se dala označit za Flusserův manifest v myšlení o fotografii. Definuje řadu 

                                                           
15

 FLUSSER, Vilém. Za filosofii fotografie. 2. vyd. Praha: Fra, 2013. 103 s. ISBN 978-80-86603-79-7 
16

 FLUSSER, Vilém. Komunikológia. Bratislava: Mediálny institut, 2002. 253 s. ISBN 8096877003 
17

 FLUSSER, Vilém. Do universa technických obrazů. 1. vyd. Praha: Občanské sdruţení pro podporu 

výtvarného umění, 2001. 162 s. ISBN 80-238-7569-8.  
18

 FLUSSER, Vilém. Do universa technických obrazů. 1. vyd. Praha: Občanské sdruţení pro podporu 

výtvarného umění, 2001. ISBN 80-238-7569-8. 
19

 FLUSSER, Vilém. Do universa technických obrazů. 1. vyd. Praha: Občanské sdruţení pro podporu 

výtvarného umění, 2001. 162 s. ISBN 80-238-7569-8. s. 8. 
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pojmů, které jsou pro Pohleho tvorbu příznačné. Tím mám na mysli především obraz - jak jiţ 

jsem nastínil v samotném úvodu. Obraz dále rozvádí v technický obraz, který chápe jako 

obraz vyrobený prostřednictvím přístrojů. Zajímavé budou kapitoly o kritice fotografie nebo 

šifrování a dekódování obrazu. Podrobněji se také budeme zabývat termíny fotograf, 

fotografie, fotoaparát, a závěrem o nutnosti filosofie fotografie. 

„[…]V uplynulých dvaceti letech byl Flusser tuzemskou fotografickou a výtvarnou 

scénou vstřebán a nynější reedice tak vrací na trh práci svého druhu jiţ klasickou.”
20

 

(Chuchma Josef) 

Text je psaný svobodným způsobem, nenajdete v něm ţádné odkazy, citace ani zdroje. 

Text povaţuji za esej s velmi osobitým přístupem k fotografii. Nachází se v ní řada 

extrémních myšlenek, které mohou existovat pouze v teoretické rovině, protoţe jsou líčené 

jako hypotézy. Flusserovi úvahy nám umoţní na fotografii nahlíţet z jiného úhlu pohledu, coţ 

je vlastně i samotným úmyslem autora knihy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

 CHUCHMA, Josef. Obrazy, kterým nelze věřit. Lidové noviny, 16.8.2014. č. 191. s. 29. 
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4. Kódy 

Obecně známý pojem zřejmého významu a stejně zřejmý význam má i pro následující 

kapitolu. Vilém Flusser se ve svých knihách a esejích podrobně zabývá podstatou kódů a na 

základě Flusserových úvah povaţuji za prioritní zájem této kapitoly vysvětlit smysl a původ 

kódování v kontextu technických obrazů. Kódování fotografie je klíčovým pojmem celé 

diplomové práce, a proto je důleţité smysl kódování chápat ve správném slova smyslu.  

„Pod pojmem „symbol“ chápeme kaţdou skutečnost, která podle dalších existujících 

dohod znamená skutečnost jinou. Pod pojmem „kód“ zase rozumíme kaţdý systém, 

který uspořádává manipulaci symbolů.“
21

 (Vilém Flusser) 

Lidská komunikace spočívá v zásadě na symbolech uspořádaných do kódů. Obecně 

lze říci, ţe kódy v zásadě existují jiţ od pradávna a stejně tak dlouho slouţí lidem ve 

společnosti jako systémy při hledání správných významů. Původ kódování se skutečně 

vztahuje hluboko do dějin lidstva. Mohou to být útvary a zkameněliny archeologických 

nálezů nebo jeskynních maleb, které slouţili pro vzájemnou komunikaci. Z novověku se jedná 

o kresby, mluvené slovo, psané texty. Kódy tedy vţdy znamenaly most mezi člověkem, 

světem a jeho existencí v něm. V zásadě lze říci, ţe pro vyjádření kaţdé skutečnosti, jevu 

nebo fenoménu existuje symbol, na kterém se lze shodnout. A ke kaţdému symbolu existuje 

mnoţství metod, prostřednictvím kterých se symboly uspořádávají do kódů. Takovým 

způsobem vzniklé symboly lze uspořádat vodorovně jako v případě textu, plošně jako 

v kresbách, více rozměrově jako v tanci a gestech, časově jako v hudbě nebo ještě 

komplexnějším způsobem, spojením různých rozměrů. Získáváním zkušeností a 

obohacováním se o znalosti symbolů se člověk uzavírá do kodifikovaného světa
22

 za účelem 

získání informací pro zjištění svého ţivotního smyslu. Velmi důleţitým předpokladem této 

kapitoly je uvědomění si následující Flusserovi myšlenky: 

„Podstatou v kodifikovaném světě není shromáţdění informací, ale to, jakým 

způsobem se shromaţďují. Důleţitější neţ to, co se řekne, je to, ţe se to řekne anglicky, 

čínsky nebo eskymácky.“
23

(Vilém Flusser) 

 

                                                           
21

 FLUSSER, Vilém. Komunikológia. Bratislava: Mediálny institut, 2002. 253 s. ISBN 8096877003. s. 53. 
22 FLUSSER, Vilém. Komunikológia. Bratislava: Mediálny institut, 2002. 253 s. ISBN 8096877003. s. 56. 
23 FLUSSER, Vilém. Komunikológia. Bratislava: Mediálny institut, 2002. 253 s. ISBN 8096877003. s. 57. 
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4.1. Technické obrazy 

 Dříve neţ vznikly technické obrazy, vznikly obrazy tradiční. Ještě dříve však vznikly 

texty. A tyto texty měli za úlohu dešifrovat symboly prostřednictvím kódů a v zásadě se lze 

shodnout na tom, ţe kaţdý fenomén je symbol a existuje nespočetné mnoţství metod 

uspořádat tyto symboly do kódů.  

Význam slova symbol i kód jsme si jiţ vysvětlili, a proto můţeme dále pokračovat 

v navazujícím výkladu dalších zmíněných pojmů, které nám usnadní pochopit uvaţování 

Viléma Flussera o fotografii. Od doby zavedení povinné školní docházky císařovnou Marií 

Terezii se po vzoru protestantského Pruska všichni učili číst a psát. Vytvářet symboly a 

obrazy jsme se učili ještě dříve neţ četbě a psaní na základní škole. Od útlého věku jsme tedy 

všichni schopní texty kódovat do obrazů a opačně obrazy dekódovat do textů. Flusser 

rozlišuje mezi dvěma druhy obrazů. Jsou jimi obrazy tradiční a obrazy technické. Flusserova 

definice tradičních obrazů zní následovně: 

„[…]Obrazy jsou plochy, které mají význam. Poukazují – většinou – na něco 

v časoprostoru „tam venku“, co nám mají jako abstrakce učinit 

představitelným.“
24

(Vilém Flusser) 

Takovou abstrakcí a schopností abstrahovat plochy z časoprostoru a naopak je do 

časoprostoru promítat Flusser nazývá - imaginace. Prostřednictvím imaginace lze tedy 

smysluplně vytvářet obrazy, které dokáţeme stejně tak smysluplným způsobem dekódovat, 

tedy číst. V případě čtení tradičních obrazů dochází k subjektivitě jejich vnímání. Typickým 

příkladem je malířství, na kterém si vysvětlíme zřejmý důvod subjektivity chápání. Vytváření 

obrazu a kódování jeho smyslu se odehrává v hlavě malíře. Následné dekódování sdělení 

obrazu můţe kaţdý recipient chápat a vnímat odlišným způsobem, protoţe se smysl vnímání 

můţe jednoduše lišit od způsobu myšlení a principů kódování malíře. Proto je důleţité se učit 

význam symbolů, které se v tradičních obrazech vyskytují. Z toho důvodu Flusser tradiční 

obrazy chápe jako symbolické. 

 Technické obrazy jiţ fungují odlišným způsobem. Pojem technický obraz vynalezl 

sám Vilém Flusser a velmi jednoduše ho definoval: „Technický obraz je obraz vyrobený 

                                                           
24

 FLUSSER, Vilém. Za filosofii fotografie. 2. vyd. Praha: Fra, 2013. 103 s. ISBN 978-80-86603-79-7. 

Technický obraz.  s. 11. 
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přístroji.“
25

 V praxi vznik technického obrazu vypadá asi takto: Fotograf si vybere scénu, 

kterou hodlá vyfotografovat. Prostřednictvím technických parametrů a uţivatelského rozhraní 

si připraví expoziční a kompoziční nastavení snímku dle svého uváţení. Následným 

stisknutím spouště pořídí prostřednictvím aparátu fotografii přesně v takové míře, jaké mu to 

technické moţnosti aparátu dovolí. Výsledná scéna zobrazená na fotografii je tedy zobrazená 

aparátem, nikoliv jak tomu je v případě tradičních obrazů. Zdánlivě by se tedy mohlo zdát, ţe 

snímek pořízený fotoaparátem nutně koresponduje se skutečnou scénou v reálném čase a 

místě pořízení. Taková úvaha svádí k mylné myšlence, ţe v případě technických obrazů není 

potřeba zobrazenou scénu dešifrovat, protoţe jejich význam se zdánlivě automaticky 

zobrazuje na povrchu obrazu. Zobrazení zachycené scény v případě technických obrazů 

vysvětluje Flusser následovně:  

„[…]Co je vidět na technických obrazech, zdánlivě tedy nejsou symboly, které by se 

musely dešifrovat, ale symptomy světa, jejichţ prostřednictvím je moţné svět, byť i 

nepřímo shlédnout.“
26

 (Vilém Flusser) 

Na základě Flusserovi definice hovoříme o obrazech symptomatických.
27

 Konečně 

tedy víme, ţe tradiční obrazy chápeme jako symbolické a obrazy technické jako 

symptomatické, coţ je nutný předpoklad pro pochopení následující podkapitoly o vnímání 

technických obrazů.  

4.2. Dekódování technických obrazů 

 Výše zmíněné nesymbolická a „objektivní― vlastnost technických obrazů nabádá 

diváky k tomu, aby se na takové obrazy nedívali jako na obrazy, ale jako na pohled skrz okno, 

za kterým lze shlédnout stejnou scénu zobrazenou na fotografii. Flusser se ve svém pojednání 

o filosofii fotografie zmiňuje i o kritickém nahlíţení na technické obrazy a tvrdí, ţe divák 

technickým obrazům důvěřuje jako vlastním očím. Proto je nekritizuje jako obrazy, ale jako 

společenské názory. Jinými slovy to lze vyjádřit tím způsobem, ţe jejich kritika není analýzou 

jejich výroby, ale analýzou světa. V té souvislosti nekritičnosti Flusser zmiňuje svou obavu:  

                                                           
25 FLUSSER, Vilém. Za filosofii fotografie. 2. vyd. Praha: Fra, 2013. 103 s. ISBN 978-80-86603-79-7. 

Fotoaparát.  s. 17. 
26

 FLUSSER, Vilém. Za filosofii fotografie. 2. vyd. Praha: Fra, 2013. 103 s. ISBN 978-80-86603-79-

7.Fotoaparát.  s. 18. 
27 FLUSSER, Vilém. Komunikológia. Bratislava: Mediálny institut, 2002. 253 s. ISBN 8096877003. s. 72. 
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„[…]Tato nekritičnost vůči technickým obrazům se v situaci, kdy technické obrazy 

vytlačují texty, stává nebezpečnou.“
28

 (Vilém Flusser) 

 Ona nebezpečnost spočívá v tom, ţe domnělá, jiţ zmíněná objektivita technických 

obrazů ve skutečnosti zásadním způsobem objektivní není. Stačí jen, kdyţ se rozhlédneme 

kolem sebe po okolním kodifikovaném světě, tak si uvědomíme, jak naivní by byla představa 

o percepční objektivitě technických obrazů. Flusser takovou úvahu nazval jako klam a ve 

svém textu Komunikológia ho demonstroval na následujícím případě:  

„Fotografie na plakátech, nebo filmové časopisy se přijímají jako objektivní obrazy 

s příznaky skutečnosti s vírou, ţe se je není třeba učit, aby se dali dešifrovat – 

podporuje odcizení způsobené takovými obrazy.“
29

 (Vilém Flusser) 

A na základě opodstatněných myšlenek doplňuje: „Samozřejmě, u technických obrazů 

nemůţe být ani řeč o nějaké objektivitě.“
30

 Je tedy více neţ zřejmé, ţe dešifrovat konvence 

obsaţené v technických obrazech je velmi obtíţné. 

 Postupným definováním souvisejících pojmů se závěrem kapitoly dostáváme k  

rozuzlení problematiky kódů, která spočívá v dekódování obrazů a tedy správném vnímání 

technických obrazů. Vilém Flusser označil nekritičnost vůči technickým obrazům za 

nebezpečnou. Nebezpečnou proto, ţe „objektivita― technických obrazů je klam. Úsudek z 

eseje věnované filosofii fotografie onen klam vysvětluje tak, ţe technické obrazy znázorňují 

ještě abstraktnější komplexy symptomů neţ tradiční obrazy a nezobrazují „venkovní svět―, ale 

texty.
31

 Proces abstrahování symbolů, chcete-li imaginace je schopna překódovat tyto pojmy 

z textů do obrazů. Tímto způsobem šifrované pojmy potom zobrazují právě „venkovní svět.― 

Flusser dále přibliţuje implicitní proces imaginace a chápe ho tím způsobem, ţe významy 

pojmů na jedné straně vstupují, aby následně na straně druhé vystoupili. Samotný průběh 

toho, co se odehrává uvnitř, zůstává skryt uvnitř aparátu. Nyní jiţ lze zcela bez pochyby říci, 

ţe technické obrazy nejsou objektivními okny, ale zase jen subjektivnímu obrazy, a ještě 

mnohem komplexnějšími.  

  

                                                           
28

 FLUSSER, Vilém. Za filosofii fotografie. 2. vyd. Praha: Fra, 2013. 103 s. ISBN 978-80-86603-79-7.  

Fotoaparát. 18. 
29

 FLUSSER, Vilém. Komunikológia. Bratislava: Mediálny institut, 2002. 253 s. ISBN 8096877003. s. 96. 
30

FLUSSER, Vilém. Komunikológia. Bratislava: Mediálny institut, 2002. 253 s. ISBN 8096877003. s. 96. 
31

 FLUSSER, Vilém. Za filosofii fotografie. 2. vyd. Praha: Fra, 2013. 103 s. ISBN 978-80-86603-79-7.  

Technický obraz. s. 11. 
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Pro vysvětlení jinými slovy lze pouţít termín Viléma Flussera, který proces převedení 

textů do obrazů označuje za „magický―, tak jako tomu bylo jiţ v případě tradičních obrazů. 

Flusser však správně upozorňuje na rozlišnost předešlé magie historické a té dnešní magie 

post-historické, kterou jinak nazývá magií „druhého stupně―. V souvislosti s magií obrazů 

Flusser zmiňuje zajímavost, co se týče doby jejího původního smyslu:   

„Texty byly vynalezeny ve druhém tisíciletí př. Kr., aby odmagičtěly obrazy, i kdyţ si 

toho jejich vynálezci sotva byli vědomi. Fotografie, jako první technický obraz, byla 

vynalezena v 19. Století, aby texty učinila opět magickými, i kdyţ si toho její vynálezci 

byli sotva vědomi.“
32

 (Vilém Flusser) 

Vynález fotografie je tedy stejně tak zásadní historickou událostí, jako byl své doby 

vynález písma. Úplným závěrem kapitoly jen připomeneme, ţe ve skutečnosti technické 

obrazy fungují diametrálně odlišně, neţ se v úvodu kapitoly mohlo zdát. Technické obrazy 

neobnovují vlastnosti tradičních obrazů, ale jsou reprodukcemi tradičních obrazů, které je 

nahrazují tím způsobem, ţe je transformují na technické obrazy. Citací Jany Horáková o 

pravdivosti soudobé fotografii odkazující právě k termínu technických obrazů uzavírám 

podkapitolu věnované technickému obrazu. 

„V dnešní době převládl názor, ţe fotografie nejsou o nic méně výsledkem lidského 

výběru, selektivní kompozice a manipulace neţ ostatní formy znázorňování. Pravdivost 

fotografického znázornění je předmětem debat, které se opět vystupňovaly  rozšířením 

digitálních zobrazovacích technik - viz postfotografie a technický obraz.“
33

 (Horáková 

Jana) 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32

 FLUSSER, Vilém. Za filosofii fotografie. 2. vyd. Praha: Fra, 2013. 103 s. ISBN 978-80-86603-79-7. 

Fotoaparát. s. 20. 
33

 HORÁKOVÁ Jana, Umělecké dílo v době své digitální reprodukovatelnosti | Filozofická fakulta [online]. 

Poslední revize: 4.11.2015 [cit. 2015-04-11]. Dostupné z: 

<http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/ff/ps10/dilo/web/pages/heslar.html>. 

http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/ff/ps10/dilo/web/pages/heslar.html?pojem=Postfotografie
http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/ff/ps10/dilo/web/pages/heslar.html?pojem=Technick%C3%BD+obraz
http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/ff/ps10/dilo/web/pages/heslar.html


15 
 

4.3. Fotograf/fotoaparát 

Je nezbytné, abych ještě jednou stručně zopakoval jednoduchou rovnici 

z předchozí kapitoly: Kaţdý z nás se naučil šifrovat význam slov do textů a opačně 

dešifrovat význam z těchto textů = tomu říkáme dovednost číst a psát. Podstatnější je to, 

ţe ještě dříve jsme se všichni a moţná někdy nevědomky naučili šifrovat význam do 

obrazů, které chápeme jako obrazy tradiční. Na základě vizuálních kódů jsme schopni 

tyto obrazy dešifrovat a rozpoznat tak jejich význam.
34

 V této rovině lze logicky odvodit 

způsob vzniku tradičních obrazů: Autor vnímá scénu, kterou hodlá zobrazit 

prostřednictvím kódů, čímţ dosáhne interpretace scény ve svém podání. Úlohou 

recipienta je poté zobrazenou scénu rozpoznat a dle jeho schopností dešifrovat 

zakódované symboly.  

V případě technických obrazů je tomu však jinak. S čistým svědomím lze tvrdit, 

ţe téměř nikdo z nás nedokáţe šifrovat scénu prostřednictvím aparátu a následně 

zobrazenou scénu technického obrazu zpětně dešifrovat. Kaţdého jistě napadne 

argumentace, ţe vizuálně přece lze rozpoznat význam scény zobrazené na fotografii. 

S tím tvrzením musíme samozřejmě souhlasit, nicméně s tím, ţe samotná scéna a scéna 

zprostředkována pořízenou fotografií je totoţná, souhlasit jiţ nelze. Takovou myšlenku 

lze označit za fikci. Pro správný způsob dešifrování nestačí pochopit význam, ale 

především způsob kódování. Podle Viléma Flussera lze tento vztah popsat jednoduše a 

výstiţně slovy, ţe technický obraz je přímým následkem scény.
35

 

Vilém Flusser se vztahem kódování fotografie věnuje v několika svých teoretických 

textech a esejích. Především jsou to knihy Do universa technických obrazů, komunikológie, 

Za Filosofii fotografie. Pro účely této kapitoly věnované vztahu fotografie a fotografa se mi 

jeví jako nejplatnější druhá kapitola knihy Komunikológie, a to především podkapitola 

věnovaná technickým obrazům. V eseji Za filosofii fotografie povaţuju za důleţitou kapitolu s 

názvem Fotografie. V této kapitole jsem se zaměřil na důleţité informace ohledně práce 

fotografa s fotoaparátem, z čehoţ by měla v závěru jasně vyplynout paralelní souvztaţnost s 

fotografickou praxí Andrease Müller Pohleho.  

 

                                                           
34

 FLUSSER, Vilém. Za filosofii fotografie. 2. vyd. Praha: Fra, 2013. 103 s. ISBN 978-80-86603-79-7.  

Fotografie. s. 36. 
35

 FLUSSER, Vilém. Komunikológia. Bratislava: Mediálny institut, 2002. 253 s. ISBN 8096877003. s. 96 
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“ […]Stále se vracející otázka významu informací a jejich kódování ve vztahu k 

náhodě, entropii a svobodě ukazuje vzájemný vliv tvorby Müller Pohleho s myšlením 

filosofa a teoretika médií českého původu Viléma Flussera.”
36

 

V případě tradičních obrazů existuje komplex zvaný „autor/scéna―. To znamená, ţe 

způsob interpretace se zrodil přímo v hlavě autora a poté ho osobně svým pojetím předal na 

papír. V případě technických obrazů existuje komplex: „fotograf/aparát/scéna―. Prakticky 

tento komplex nelze rozdělit a logicky je při pořízení fotografie nutné sloţení takového 

komplexu zachovat. Teoreticky ho rozdělit lze, coţ i Vilém Flusser pro účely fotografické 

kritiky učinil.
37

 Prioritním účelem diplomové práce však není pouze zájem o kritiku 

fotografie, a proto jsem záměrně rozbor v některých bodech upravil: komplex fotograf/scéna a 

druhý komplex fotoaparát/scéna. 

Zjednodušeně řečeno tato selekce v prvním případě fotograf/scéna znamená záměr fotografa:  

1. Zakódovat vnímání fotografa do obrazů.  

2. Pouţít přitom aparát.  

3. Obrazy prezentovat a na základě zpětné vazby zdokonalovat své dovednosti.  

Obecně to znamená, ţe záměrem fotografa je osobitým způsobem vnímání pořídit a 

prezentovat fotografii a své dovednosti dále zdokonalovat.  

V případě druhém fotoaparát/scéna usiluje fotoaparát o následující:  

1. Vyuţít programových moţností fotoaparátu k pořízení obrazu.  

2. Vyuţít k tomu fotografa.  

3. Na základě zpětné vazby pořízených fotografií zdokonalovat technické moţnosti.  

Obecně to znamená, ţe záměrem fotoaparátu je vyuţít své programově technické 

moţnosti a své moţnosti dále zdokonalovat.  

                                                           
36

 Andreas Müller-Pohle Koincidence. Výběrová retrospektiva. Foto Video, srpen 2014, č. 8. s. 42 
37

 Vilém Flusser se přesněji vztahem „fotograf/aparát― zabývá v kapitole s názvem „Fotografie―: FLUSSER, 

Vilém. Za filosofii fotografie. 2. vyd. Praha: Fra, 2013. 103 s. ISBN 978-80-86603-79-7.  Fotografie. s. 34 - 40. 
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„[…]Kaţdá jednotlivá fotografie je výsledkem jak spolupráce, tak soupeření mezi 

aparátem a fotografem. Fotografii, tedy můţeme povaţovat za dešifrovanou, jestliţe se 

podařilo zjistit jaký je v ní vztah spolupráce a soupeření.“
38

(Vilém Flusser) 

Ze srovnání záměrů fotografa a fotoaparátu je patrné, ţe se shodují v prvním a třetím 

případě, to znamená na efektivním vyuţití svých schopností, respektive moţností k pořízení a 

následné prezentaci obrazů a na základě zpětné vazby usilují o vlastní zdokonalování svých 

schopností, respektive moţností. Rozcházejí se ovšem logicky v bodě druhém. Konflikt 

fotografa a fotoaparátu lze chápat jako snahu fotografa podřídit si svými schopnostmi 

fotoaparát a naopak snahu fotoaparátu podřídit si svými moţnostmi fotografa. Na základě 

analýzy jednotlivých vztahů fotografa a fotoaparátu dospěl Flusser k názoru důleţitému 

z hlediska dekódování fotografie:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38

 FLUSSER, Vilém. Za filosofii fotografie. 2. vyd. Praha: Fra, 2013. 103 s. ISBN 978-80-86603-79-7.  

Fotografie. s. 39. 
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5. Kritika fotografie podle Flussera 

Konflikt uvedený v závěru předchozí kapitoly by měl být podle Flussera zásadním 

kritériem pro kritiku fotografie. Zmíněná úvaha se vede ve dvou rovinách, i kdyţ v praxi 

nelze fotografa distancovat od aparátu a naopak. Bez fotografa by byl fotoaparát zbytečný, 

stejně jako fotograf by nebyl bez fotoaparátu. Nicméně Flusser při svých úvahách o fotografii 

uvaţoval správně, kdyţ tyto dva prakticky neoddělitelné celky rozdělil, čímţ dosáhl nového 

diskursu v oblasti fotografie.
39

  

V úvodu diplomové práce jsme si poloţili dvě otázky, ke kterým by se měla kritika 

fotografie upínat: Jakou měrou se fotografovi zdařilo fotoaparát podřídit svému záměru při 

pořízení fotografie a jakým metodologickým způsobem dosáhl výsledného vzhledu pořízené 

fotografie?
40

 A v opačném negativně vymezeném smyslu: Jakým způsobem a do jaké míry se 

zdařilo fotoaparátu prosadit své programové moţnosti?  

Jsou fotografie, ve kterých lidská kreativita převládá nad technikou aparátu. Z důvodu 

rozvoje fotografické techniky, lze čím dál častěji sledovat, jak se aparátům stále lépe daří 

obracet lidské záměry ve funkce aparátu. Pro fotografickou kritiku by tedy měl být důleţitý 

následující aspekt: Jakou měrou se fotografovi zdařilo překonat programové moţnosti 

fotoaparátu ve prospěch svého záměru? Na základě takto zadaných parametrů lze obecně říci, 

ţe existují případy fotografie, ve kterých se fotografovi zdařilo podřídit si aparát. Stejně tak 

ale platí, ţe existují fotografie, ve kterých se fotograf podřídil aparátu. Ještě jednou proto 

zdůrazním, ţe fotografická kritika by měla uvaţovat z obou úhlů pohledu stejně. To znamená 

nevěnovat pozornost pouze záměru fotografa, ale stejně tak i záměru fotoaparátu.  

„Kaţdá fotografická kritika by měla ukazovat, jak se člověk snaţí ovládnout aparát a 

jak na druhé straně aparáty směřují k tomu, aby záměry člověka vstřebaly.“41     

(Vilém Flusser) 

 

 

                                                           
39

 FLUSSER, Vilém. Za filosofii fotografie. 2. vyd. Praha: Fra, 2013. 103 s. ISBN 978-80-86603-79-7. 

Fotografie.  s. 39. 
40

 FLUSSER, Vilém. Za filosofii fotografie. 2. vyd. Praha: Fra, 2013. 103 s. ISBN 978-80-86603-79-7. 

Fotografie. s. 40. 
41

 Kritická úvaha o fotografii Viléma Flussera. Kritice fotografie se podrobněji zabývá v knize: Za filosofii 

fotografie. Vilém Flusser. 2. vyd. Praha: Fra, 2013. 103 s. ISBN 978-80-86603-79-7. Obraz. s 53 
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5.1. Vývoj fotografické kritiky 

Fotografie není pouze technologie – aplikovaná fotografie se neobejde bez teorie 

fotografie stejně jako naopak. Fotografie je obor nutně související s řadou jiných disciplín. 

Fotografie je neustále se rozvíjející obor opírající se o svou historii vyţadující i znalosti dějin 

výtvarného umění a estetiky. Podstatou fotografie se zabývají i uměnovědné obory včetně 

teorie interaktivních médií. Pro fotografii jsou důleţité i humanitní studia jako sociologie a 

psychologie. A tato diplomová práce zdůrazňuje i skutečnost, ţe pro fotografii je filosofické a 

kritické myšlení nezbytné.  

Kritika fotografie se zabývá hodnocením samotné fotografie i fotografického aparátu. 

Na médium fotografie nahlíţí v kontextu historie a technologického vývoje. Kritika zkoumá 

způsoby vzniku fotografie a procesy samotného fotografování. Hodnotí fotografii z hlediska 

estetického, stejně tak jako hodnotí záměr fotografa a účinky fotografie. To znamená vliv 

fotografie na společnost a naopak vliv společnosti na další vývoj tohoto média. Kritika 

fotografie je tedy zcela nezbytná pro vývoj fotografie. 

Fotografická kritika ve své podstatě vznikla zároveň se vznikem tohoto média, tedy 

v první polovině devatenáctého století. Z počátku bylo hlavním zájmem fotografické kritiky 

správné pochopení nového média a kategorizace fotografie v oblasti médií a umění. Na 

uspořádání současného diskursu fotografické kritiky se podílel například Charles Baudelaire, 

Alexandr Rodčenko, Lászlo Moholy-Nagy, Walter Benjamin, Henri Cartier Bresson, André 

Kertész, Susan Sontag, Roland Barthes a Vilém Flusser. Dnes je fotografická kritika 

samostatným a nezávislým oborem uměnovědných studií. 
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6. O teorii fotografie v letech 

Fotografie je obor s velmi bohatou historií, který pamatuje řadu významných mezníků 

a fotografů. Podstatou kapitoly však není podrobná analýza veškerých důleţitých pojmů a 

osobností datujících se k počátkům vynálezu samotné fotografie. Vzhledem k tomu, ţe práce 

je především teoretickým pojednáním o vztahu filosofie a fotografie, tak jsem se rozhodl 

zmínit pouze několik zásadních osobností fotografie. Kapitola je sestavena v chronologickém 

sledu a zcela záměrně v ní uvedu řadu citací: Předloţit na tomto místě názory a teze, které 

jsou součástí zásadních textů v kontextu vývoje fotografie totiţ povaţuji za více neţ příhodné. 

6.1. Druhá polovina 19. století: Ch. Baudelaire, H.P. Robinson 

Citátem prokletého básníka Charlese Baudelaira (1821-1867) zahájím kapitolu 

věnující se dějinám teorii fotografie, který v originálním znění publikoval jiţ v polovině 

devatenáctého století v Le public moderne et la photograhie:  

„Jako jeden jediný Narcis vrhl se hnusný svět na pozorování svého triviálního obrazu, 

zachyceného na kov. Všechny nové obdivovatele slunce zachvátilo šílenství a zvláštní 

fanatismus … Poněvadţ fotografický průmysl se stal úkrytem všech nepovedených 

malířů, příliš málo nadaných nebo příliš lenivých, aby dokončili svá studia, neslo toto 

všeobecné zaujetí nejenom rysy zaslepení, nýbrţ také zabarvení pomsty … Jsem 

přesvědčen, ţe nesprávně pouţitý vývoj fotografie hodně přispěl, jako ostatně všechen 

hmotný vývoj vůbec, k ochuzení francouzského uměleckého génia, uţ tak dosti 

vzácného. Poesie a pokrok jsou davem ctiţádostivců, kteří se nenávidí instinktivní 

nenávistí … Ať se fotografie stane sluţkou věd a umění, avšak sluţkou velmi pokornou, 

tak jako tisk nebo těsnopis, které ani netvoří ani nenahrazují literaturu. Bude-li jí 

dovoleno … zachvátit všechno co má hodnotu tím, ţe tomu člověk vdechuje duši, pak 

běda nám.“
42

(Charles Baudelaire, 1859) 

Významným fotografem druhé poloviny devatenáctého století byl Henry Peach 

Robinson (1830-1901). Patřil k průkopníkům piktorialismu
43

 a byl známý výtvarnou 

technikou pracující s kompozicí obrazů. Spojoval snímky a vytvářel fotografické koláţe, čímţ 

                                                           
42

 BAUDELAIRE, Charles. Úvahy o některých současnících. Ilustroval: Eugene Delacroix, Theodore Rousseau. 

1. Vyd. Praha: Odeon, 1968. 
43

 Piktorialismus je fotografický směr,  který usiloval o výtvarné pojetí fotografie. Objevil se kolem roku 1885 a 

ustupovat začal v roce 1914 v souvislosti s nástupem modernismu. Název tohoto uměleckého směru je odvozen 

myšlenek H.P. Robinsona v jeho práci Pictorial Effect in Photography (1869) 
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se zařadil k předchůdcům fotomontáţe. V osmdesátých letech postupně upustil od koláţí 

fotografie, ale přesto se stále zajímal o nové fotografické techniky, coţ dokazuje i jeho 

teoretická plodnost v oblasti fotografie:  

„[…]Kaţdý grif, kaţdý trik a kaţdý kouzelnický kousek smí fotograf vyuţít. Povinnost 

mu nařizuje vyhýbat se obvyklému, holému a ošklivému, a místo toho objekty svých 

fotografií pozdvihnout, neohrabané odstranit a nemalebné opravit.“
44

 

(H.P.Robinson, 1869) 

Henry Peach Robinson uvaţoval o fotografii jako o médiu schopném nepravdy a lhaní. 

Připustil, ţe fotografie, stejně tak jako jiná média mají svá omezení a fotografii chápal jako 

dosti těsnou. Proto je k vytvoření těch nejlepších lţí zapotřebí pozoruhodné dovednosti, coţ 

dokáţou jen prvotřídní fotografové. Podle Robinsona by bylo hrubým podceněním nahlíţet na 

fotografii jako neschopnou lhaní: 

„[…]Přestoţe je fotografie jen nicotným lhářem, není tak bezelstně nevinná a dovede 

natolik lhát, aby směla zapsat své jméno mezi vznešená umění. Fotografie nám 

poskytuje prostředky napodobit přírodu věrněji neţ kterékoli jiné umění, a přesto je 

dost pruţná, aby odhalila řídící mysl; je tedy uměním nejdokonalejším.“
45

 

(H.P.Robinson, 1892) 

6.2. První polovina 20. století: Rodčenko, Nagy, Benjamin 

Fotograf první poloviny dvacátého století podněcující k experimentálnímu přístupu 

s aparátem byl Alexandr Michajlovič Rodčenko (1891-1956). Sovětský novinářský fotograf a 

především představitel konstruktivismu, na který v cyklu Konstelace poukazuje právě Müller 

Pohle. Rodčenko obvykle vyuţíval různě netradiční kompozice a úhel pořízení fotografie 

především shora nebo zdola. Podobně jako Robinson experimentoval s kompozicí a zabýval 

se fotomontáţí. Rodčenko spolupracoval se sovětským časopisem Nový Lef, ve kterém v roce 

1928 publikoval článek s názvem Výstraha. Fotografie se stala novým médiem a v kontextu 

výtvarného umění se o něm začalo intenzivně diskutovat. To je případ i Alexandra Rodčenka:  

                                                           
44

BAATZ Wilfried, Malá encyklopedie: Fotografie. Překlad: Hana Kalabišková. 1. Vyd. Praha: Computer Press. 

2004. 192 s. ISBN 80-251-0210-6. 
45

 KUNEŠ, A. POSPĚCH, T.  Čítanka z teorie fotografie. 1. Vyd. Opava: Slezská univerzita. 2003.  ISBN 80-

7248-135-5. 
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„[…]Bojujeme proti malířství ne proto, ţe je estétské, ale proto, ţe je nesoučasné, ţe 

je těţkopádné, unikátní, a nemůţe slouţit masám. Ostatně nebojujeme ani tak proti malířství, 

ale proti fotografii, která je „jako obraz", která napodobuje olej, grafiku, rytinu, kresbu, 

akvarel.“
46

(A. Rodčenko, 1928) 

Sovětský časopis Nový Lef se podílel na popularizaci Konstruktivismu, respektive 

zásad konstruktivismu jako osobitého fotografického stylu prezentující ostré kontrasty a 

abstraktní význam světelného zdroje. Konstruktivistické teorie rozvíjel stejně jako Alexandr 

Rodčenko i avantgardní umělec a profesor školy Bauhaus László Moholy Nagy (1895-1946)..  

Významnou osobností fotografie v období první poloviny dvacátého století byl právě 

László Moholy Nagy. Patřil mezi teoretiky fotografie, kteří se zabývali adaptací tohoto 

nového média v oblasti výtvarného umění, a proto se v jeho esejích objevovala konfrontace 

malířství právě s fotografií. Moholy Nagy tvrdil, ţe malíře konstruktivismu, kteří pracovali se 

světelnými reflexy, lze povaţovat za předchůdce nové optické tvorby, která bude pouţívat jen 

mechanicko-technické prostředky. Malířství však nesrovnával pouze s fotografií, ale i 

s filmem:  

„[…]futuristické (statické) malířství přišlo s přesně formulovanou problematikou 

simultánnosti pohybu, tvorby časového úseku; a to v době, kdy film uţ byl znám, ale 

dávno ještě ne dost pochopen.“(L. M. Nagy, 1925)
47

 

V brněnském vydání mezinárodního časopisu pro vizuální kulturu Telehor zveřejnil 

Nagy osm způsobů fotografického vidění. Tvrdil, ţe fotografie poskytuje vystupňované 

vidění, případně v čase a prostoru. Rozdělení všech způsobů vidění provedl na základě 

specifických fotografických, nikoliv uměleckých, ale ryze technických prvků.  

Osm způsobů fotografického vidění:
48

 

1. Abstraktní vidění přímo světelnou tvorbou - jako nejjemnější odstupňování 

světelných hodnot (světlo - tma po případě barva).  

2. Přesné vidění normální fixací skutečnosti, reportáţ.  
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3. Rychlé vidění fixací pohybů v nejkratší době - momentka (snímek časosběrný).  

4. Pomalé vidění fixací pohybů v delším časovém trvání, například světelné stopy 

vozů, projíţdějících za noci (snímek časorozptylný).  

5. Vystupňované vidění  

a) mikrofotografiií,  

b) filtrofotografií, tím ţe chemické vlastnosti citlivé vrstvy se mění a tak se 

získává vystupňování výkonů, například vyjasnění velmi vzdálených, v mlze 

nebo parách leţících krajin, aţ k fotografování i v naprosté tmě (infračervená 

fotografie).  

6. Vícevidění panorámovou kamerou, röntgenovou fotografií.  

7. Simultánní vidění přecloněním, sem náleţí budoucí způsob „automatické" 

fotomontáţe.  

8. Jinakvidění, optický vtip, který se dá vytvořit automaticky:  

a) při snímku objektivem, případně hranolem, zrcadlením,  

b) po snímku mechanickým a chemickým porušením citlivé fotografické vrstvy.  

Smyslem tohoto přehledu je ponaučení, ţe ve fotografii jsou stále skryté neobyčejné 

moţnosti pro kreativní tvorbu fotografických obrazů. Kaţdý z bodů je odkazem k osobitému 

uţití fotografie. Smyslem přehledu je ponaučení, ale smyslem samotné fotografie je podle 

Moholy Nagyho – nové vidění. 

 Pro všechny předcházející teoretiky je typický jeden zájem: Polemizují, jakým 

způsobem se fotografie adaptovala do prostředí výtvarného umění a jakou měrou ovlivnila 

umění. Zcela zásadním způsobem se specifické komparaci tradičního výtvarného umění s 

fotografií zabýval Walter Benjamin (1892-1940) v eseji Umělecké dílo ve věku své technické 

reprodukovatelnosti. Stěţejním tématem eseje Waltera Benjamina je upozornit na specifika 

reprodukovatelnosti umělecké tvorby, ke kterým docházelo na přelomu a začátku dvacátého 

století prostřednictvím nových technologií. Reprodukcí uměleckého díla v pravém slova 

smyslu rozumíme: 
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„Kopie originálního díla nebo jeho (technicky podpořená) produkce. Na rozdíl od 

repliky, jiného obrazu namalovaného tak, aby se co nejvíce podobal svému vzoru, 

reprodukce poukazuje k všeobecnému rozšíření technik mechanické reprodukce. 

Walter Benjamin uţívá tento pojem v souvislosti s reprodukováním obrazů 

technickými nástroji. Klade při tom důraz na důleţitost role kopie (technické 

reprodukce) při proměně významu a funkce původního uměleckého díla.“
49

        

(Jana Horáková) 

Onou specifickou vlastností reprodukovatelnosti uměleckého díla myslel Walter 

Benjamin především zmizení „aury― uměleckého díla. V případě technické reprodukce ztrácí 

umělecké dílo svou originalitu - slovy Waltera Benjamina odpadá „zde a nyní―. Do té doby 

disponovalo kaţdé umělecké dílo originalitou – důkazem jedinečné existence. Benjamin v 

eseji definuje pojem aury skrz následující přirovnání: 

„[…]Pokusíme se onen zmíněný pojem aury, dříve jiţ navrţený pro historické objekty, 

ilustrovat na pojmu aury přírodních předmětů. Poslední zmiňovanou definujeme jako 

jedinečné zjevení dálky, byť by byla sebe blíţ. Člověk odpočívající za letního 

odpoledne sleduje obrysy hor na obzoru nebo větev, která na něj vrhá stín – tento 

člověk vdechuje auru těchto hor, této větve.“
50

 (Walter Benjamin.) 

 Logicky se nabízí argument, ţe technicky reprodukovatelná kopie pouze nahradila 

reprodukci manuální, jejichţ produktem je napodobenina či falzifikace. V případě manuální 

reprodukce si však originál svou auru uchovává, protoţe originálem zůstává a víceméně 

napodobenina se stává dalším originálem. V případě technické reprodukce to však neplatí ze 

dvou důvodů:
51

  

1. Technická reprodukce vykazuje ve vztahu k originálu větší samostatnost: 

Prostřednictvím fotografie lze například zdůraznit vidění originálu Prostřednictvím  

určitých postupů, jako zvětšení či zpomalení, lze rovněţ zachytit obrazy, které jsou 

pro běţnou optiku zcela nedostupné. 
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2. S kopií originálu lze provádět to, co by se s originálem dělat nemohlo: 

To znamená, ţe se vychází vstříc recipientovi, coţ Walter Benjamin prezentuje na 

příkladu: „Katedrála opouští své místo, aby našla umístění v pracovně milovníka 

umění; sborové dílo, provedené v sále či pod otevřeným nebem, lze poslouchat v 

pokoji.“
52

 

6.3. Druhá polovina 20. století: S. Sontag, R. Barthes 

 Kniha s jednoznačným názvem O Fotografii byla vydána v roce 1977. Na stránkách 

sedmi kapitol se objevují texty pojednávající o historii fotografického aparátu od doby 

daguerrotypie aţ k šíření fotografie sdělovacími prostředky. Dále se kniha zabývá úlohou 

fotografie ve společnosti, jakou v ní hraje roli a zanechává stopu. Coţ tedy představuje názor 

Susan Sontag (1933-2004) o samotné podstatě fotografie v období druhé poloviny dvacátého 

století:  

„[…]Fotografické obrazy jsou opravdu schopné zmocnit se reality, protoţe fotografie 

není jen pouhým zobrazením (jako malířský obraz); není jen interpretací skutečnosti, 

ale je také jejím otiskem, tak jako šlápota nebo posmrtná maska. Zatímco malířský 

obraz, i kdyţ je téměř fotograficky přesným přepisem reality, není nikdy víc, neţ 

pouhou interpretací, fotografie je vţdycky zachycením světelných vln přímo 

odráţených předměty - hmotnou stopou po předmětu, kterou ţádná malba být 

nemůţe.“
53

 (Sussan Sontag) 

V úvodu kapitoly své tvrzení Susan Sontag doplňuje hypotetickou úvahou:  

„[…]Kdyby Holbein mladší ţil tak dlouho, aby mohl namalovat Shakespeara, a kdyby 

byl prototyp fotoaparátu vynalezen tak brzy, tak aby mohl Shakespeara vyfotografovat, 

většina Shakespearových obdivovatelů by dala přednost fotografii.“
54

 (Sussan Sontag) 

Susan Sontag tvrdila, ţe fotografie jsou obrazy, které mají ve společnosti neomezenou 

autoritu. Rozsah této autority vyplývá z vlastností, které jsou pro fotografii typické. Jednou 
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z vlastností je i ta výše uvedená – schopnost zmocnit se reality. Dalšími vlastnostmi díky 

kterým fotografický proces působí aţ magickým dojmem jsou:  

„Malířský obraz není nikým povaţován za součást toho, co zpodobuje. Malířský obraz 

objekt pouze reprezentuje nebo na něj odkazuje. Avšak fotografie není svému objektu 

jen podobná a nevzdává mu jen hold. Je jeho součástí. Je prodlouţením      jeho 

existence a je také mocným prostředkem k jeho získání a ovládnutí.
55

                 

(Sussan Sontag) 

Záměrně uzavřu tuto část věnované teoretičce Susan Sontag myšlenkou ze samotného 

úvodu knihy O Fotografii, ve kterém srovnává vztah člověka k fotografii s Platónovou 

jeskyní, v niţ jsou lidé obklopeni pouhými odrazy věcí - Fotografie však není pasivním 

odrazem. Fotografie nás naopak vzdělává v nových vizuálních kódech a rozšiřuje naše 

myšlení o vizuálním světě. 

„[…]Nejvelkolepějším výsledkem fotografické činnosti je fakt, ţe nám dává pocit 

moţnosti uchopit celý svět do svých rukou - jako soubor obrazů."
56

(Sussan Sontag) 

Francouzský kritik, sémiotik a teoretik fotografie Roland Barthes (1915-1980) se 

mimo jiné intenzivně zabýval strukturalismem a výjimečným způsobem se podílel na rozvoji 

sémiologie. V oblasti fotografie napsal text, který přesahuje sémiotický diskurs svých 

vlastních děl – fenomén fotografie ho přivedl ke komplexnějším filosofickým úvahám. Kniha 

Světlá komora s příznačným podtitulem Vysvětlivka k fotografii znamenala v osmdesátých 

letech dvacátého století významnou studii o teorii fotografie. 

Roland Barthes se ve větší míře zabýval fotografií v kontextu účasti fotografa při 

příleţitosti snímané události a místě pořízení snímku – tedy v kontextu místa a času. Barthes 

tvrdil, ţe kaţdá fotografie je certifikátem přítomnosti: Do doby vynálezu fotografie byla 

společnost odkázána důvěřovat dějinám pouze na základě mýtů. Fotografie však s tímto 

mýtem skoncovala – minulost je jiţ právě stejně tak jistá jako přítomnost. Roland Barthes 

nadřazuje důleţitost časové příslušnosti nad polemiku o kódování fotografie:  
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„[…]Ptát se, je-li fotografie analogická či kódovaná, není dobrá cesta analýzy. 

Důleţité je totiţ to, ţe fotografický snímek má schopnost konstatovat a ţe se toto 

konstatování netýká předmětu, nýbrţ času.“
57

 

Roland Barthes svou studii pojednávající o časové nezbytností fotografie ve své knize 

o teorii fotografie rozšiřuje a definuje dva termíny, kterými jsou studium a punctum: 

„[…]Měl jsem za to, ţe dokáţu odlišit pole kulturního zájmu (studium) od onoho 

nečekaného prokmitnutí, jeţ toto pole někdy rozvlní a jeţ jsem nazval punctum. Teď jiţ 

vím, ţe tu je jiné punctum (jiné „stigma"), neţ je „detail". Toto nové punctum, které 

nesouvisí s formou, nýbrţ s intenzitou, je Čas, rozryvná emfáze noematu („toto bylo"), 

jeho čistá reprezentace.„
58

 

Jako příklad pro vysvětlení uvádí konkrétní fotografii, respektive situaci: V roce 1865 

se Lewise Payne pokusil zavraţdit amerického státního sekretáře W. H. Stewarda. Alexander 

Gardner ho vyfotografoval v cele před oběšením.  Roland Barthes fotku hodnotí takto:  

„[…]Snímek je pěkný, mladík rovněţ: to je studium. Ale je tu punctum: zemře. 

Současně tu tedy čtu: toto bude a toto bylo; s hrůzou pozoruji předbudoucí čas, v němţ 

jde o smrt. Co mne zasahuje, je právě objev této ekvivalence.“
59

 

6.4. Druhá polovina 20. Století: V. Flusser, A. Müller Pohle 

Kaţdý z výše uvedených teoretiků o fotografii přemýšlel experimentálním způsobem 

s potencionálem inovativní formy vyjádření. Charles Baudelaire a Henry Peach Robinson se 

víceméně zabývali opodstatněním fotografie především z hlediska její adaptace a kategorizace 

jako nového média. Müller Pohle se v době své rané tvorby inspiroval především charakterem 

ruského konstruktivismu, jehoţ představitelem byl především Alexandr Rodčenko. V první 

polovině dvacátého století začal László Moholy Nagy na fotografii nahlíţet jako na médium 

se schopností kreativního způsobu vidění, respektive vyjádření. Susan Sontag a Roland 

Barthes se jiţ začali zajímat spíše o formu a obsah sdělení samotné fotografie. Susan Sontag 

nazvala podobně jako Vilém Flusser fotografický proces za „magický―, v čemţ spatřuju 

zajímavou názorovou shodu.  
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Kapitola poslouţila jako stručná studie několika klíčových teoretiků fotografie své 

doby, počínaje úvahou Charlese Baudelaira jiţ v první polovině devatenáctého století, přes 

avantgardní fotografii aţ ke generaci teoretiků druhé poloviny dvacátého století. Účelem však 

nebylo srovnávat myšlenky té či oné osobnosti s názory Viléma Flussera, nebo Müller 

Pohleho fotografickou tvorbou.  Záměrem bylo alespoň částečně vsunout téma diplomové 

práce do kontextu z hlediska historie fotografické teorie.  

Fotografie je disciplína, která je nutně závislá na technologickém vývoji fotografické 

techniky, coţ koresponduje s vývojem fotografické tvorby. Nelze tedy zpochybnit ani to, ţe i 

Andreas Müller Pohle byl samozřejmě ovlivněný tvorbou fotografů a teoretiků předchozích 

generací. Za nejdůleţitější bod kapitoly však povaţuji skutečnost, ţe zásadního ovlivnění a 

inspirativního zdroje se mu však bezpochyby dostalo právě od filosofa fotografie Viléma 

Flussera, respektive jeho filosofické názory o kódování fotografie. Tímto konstatováním 

odkazuji zpět na jiţ probrané téma čtvrté kapitole, která je podrobnou studií podstaty 

kódování technických obrazů. 

Jen úplným závěrem předešlu pár slov k navazující kapitole. Andreas Müller Pohle je 

především fotografem, nicméně jak jiţ bylo řečeno, věnuje se intenzivně i ediční a teoretické 

činnosti v oblasti fotografie. Mezi jeho nejznámější teoretickou aktivitu beze sporu patří esej 

o vizualismu. A právě vizualismus bude předmětem zájmu v následující kapitole. 
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7. Visualismus 

Andreas Müller Pohle v roce 1980 v European Photography publikoval 

sedmistránkový dokument s názvem „Visualismus―, ve kterém se pokusil vymezit fotografii 

vůči konceptuální fotografii a fotografii dokumentární. V sedmdesátých letech se několik 

konceptuálních fotografů začalo systematicky a intenzivně zabývat fotoaparátem jako médiem 

samotným. Müller Pohle jiţ v samotném úvodu čtenáře upozornil, ţe jeho výklad bychom 

neměli chápat jako pokus vyzdvihovat nějaký fotografický směr nebo hnutí:  

„[…]Chtěl bych mnohem spíše nastínit koncept způsobu vidění, který neupřednostňuje 

ani dokumentární ani konceptuální fotografii. Tomuto zvláštnímu způsobu vidění 

říkám vizualismus: zviditelnění vizuálního světa.“
60

 (Andreas Müller Pohle) 

 Fotografický vizualismus lze datovat od dvacátých let, tedy od doby, kdy 

prostřednictvím fotografie došlo k objektivnímu obsaţení viditelného světa. V souvislostech 

dějin fotografie ho lze vymezit od začátků perspektivního odcizení Alexise Mazourina. 

Andreas Müller Pohle označil ve své studii za programového zakladatele Alexandra 

Rodčenka
61

 a Laszla Moholy-Nagyho
62

. Po druhé světové válce začal vizualismus opět 

zpracovávat Otto Steinert(1915-1978) a následně fotografický vizualismus reprezentovalo 

mnoho dalších fotografů. Mezi nejvýraznější lze jmenovat Antonina Bragaglia (1890-1960), 

André Kertesze (1894-1985), Raoula Hausmana (1886-1971). Tito autoři a mnoho dalších 

fotografických vrstevníků se v počátcích vizualismu pokoušeli prosadit to „své tíţené tvůrčí― 

avantgardní či experimentální především skrze technologickou vybavenost aparátu, čili 

modernismus. Od počátku padesátých let se však začal více prosazovat „vnitřní― pojem 

subjektivity. Andreas Müller-Pohle od té doby víceméně vše, co se zcela jednoznačně nedá 

klasifikovat jako dokumentární nebo konceptuální fotografie označuje jako „fotografii 

subjektivní―, včetně té vizualistické. Müller Pohle zároveň upozorňuje na problém vizualismu 
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jako programově míněného pojmu, který se osamostatnil a stal se teoretickou kategorií, aniţ 

by se mu podařilo vymezit proti opaku „objektivní fotografii.― 

 Problematika synonymů „objektivní― a „subjektivní― však jiţ od pradávna patří 

k základním otázkám filosofie v mnoha oborech a stejně tak tomu je i ve fotografii. Ve 

výtvarném umění se protichůdným vizuálním pohledům věnoval například John Berger 

(1926), který rozlišuje dvě skupiny umělců: „Umělci, kteří se identifikují s lidem ( Van Gogh 

nebo Gaugin) a umělce, kteří nalézají témata sami v sobě (například Seurat nebo Cézanne) a 

usilují vytvoření metody vidění novým tématem svých obrazů.“
63

 V prostředí fotografického 

vizualismu je tomu podobně jako v případě Bergerova soudu. S tou výjimkou, ţe nalézání 

témat malířů je nutné zaměnit za nalézání konceptů reality fotografů. Lépe řečeno to pro 

vizualistickou fotografii znamená skutečnost, kterou fotografové povaţují za relevantní, 

protoţe zájem u fotografie vizualistické je odlišný neţ je tomu u fotografie dokumentární. A 

právě z tohoto důvodu se Andreas Müller-Pohle, rozhodl vymezit vizualistickou fotografii od 

té dokumentární:  

„Podnětem ke vzniku dokumentární fotografie je snaha vytvořit vizuální záznam světa 

tak, jako existuje: podnětem ke vzniku vizualistické fotografie je prozkoumání 

vizuálního světa. Je to koncept reality, který vše, co je fotografickému pohledu 

přístupné, zachycuje bez omezení – bez zavazujících kategorií, bez donucujících 

definicí, bez povinných významových určení.[…]“
64

Müller Pohle svou myšlenku 

uzavírá výstiţně slovy malíře Howarda Kanovitze (1929-2009): „Je to mnohem spíše 

svět, ve kterém má vše význam a zároveň je vše bezvýznamné.“
65

 (Andreas Müller 

Pohle) 

7.1. Vymezení vizualistické fotografie 

Andreas Müller Pohle ve své studii tvrdí, ţe vizualistická fotografie pracuje na úrovní 

syntaktického odcizení, zatímco surrealistická fotografie na úrovni sémantického odcizení. 

Jinými slovy to znamená, ţe významová (sémantická) realita fotografie se snaţí o 

zprostředkování nových skutečností zobrazené reality. Zatímco vizualistická fotografie usiluje 

o přímé zobrazení reality v jejím syntaktickém sledu viditelných skutečností a inspiraci čerpá 
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přímým pohledem viditelného. Vizualistická fotografie má tedy ambice zakrýt významové 

konvence a naopak surrealistická fotografie se snaţí porušovat zřejmý viditelný pohled.
66

 

K těmto dvěma skupinám fotografů lze pro úplnost přiřadit i jakési modernisty, kteří se pro 

změnu přikláněli k zobrazování vynálezů moderního světa.   

Vizualismus jako způsob a nahlíţení na fotografickou praxi se od konceptuální 

fotografie liší především tím, ţe v případě vizualismu není záměrně předem známý výsledek, 

respektive účinek fotografie, neboť v případě vizualismu je známá nejdříve oblast zkoumání, 

coţ můţe aţ následně vést k výsledku a účinku.  

Vizualistickou fotografii je potřeba ještě vymezit vůči jiţ zmíněné fotografii 

dokumentární, pro kterou je prioritou zájem věcný a objektivní, proti vizualistické fotografii, 

která má v zájmu estetické vnímání objektu. Viditelný svět tedy není pro vizualistickou 

fotografii účelem, nýbrţ prostředkem.
67

 

7.2. Český vizualismus 

Průkopníkem, který se postaral o zavedení pojmu vizualismu v českém prostředí, je 

především Antonín Dufek
68

. Později pojem vizualismus uţívali také Petr Balajka, Petr 

Klimpl, Michal Janata a Josef Moucha. Na české představitelé vizualismu se soustředila 

výstava s názvem Nové Pohledy v Galerii 4 v Praze, kterou organizoval právě Josef Moucha 

(1956). Antonín Dufek se ve svých publikacích zabýval vizualismem a tvorbou českých 

fotografů, kteří se přeorientovávali z tradiční dokumentární fotografie ke spíše 

subjektivnějšímu pojetí autorské fotografie. Ve svém textu v katalogu výstavy Aktuální 

fotografie II. Okamţik
69

 komentoval Antonín Dufek dokumentární ţurnalistiku:  

„[…]Zdá se, ţe momentní fotografie musela do tohoto stádia zákonitě dospět, a to 

právě v době deklinace fotoţurnalismu, kdy se médium muselo zabývat samo sebou a 

hledat si nové společenské uplatnění.“
70

 (Antonín Dufek) 
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 Českým vizualismem se zabýval kurátor Tomáš Pospěch
71

 ve svém textu Vizualismus 

a jeho pojetí fotografie jako fotografie.
72

 Lépe řečeno se jedná o studii, kterou vypracoval 

k výstavě pořádané v roce 2011 v Galerii Školská 28.
73

 Tématem výstavy byl český 

vizualismus s odkazem na Müller Pohleho koncept Vizualismu. Pospěch se ve studii vrací 

k Antonínu Dufkovi, který usiloval o vymezení pojmu vizualismus v prostředí české 

fotografické scény. Zmiňuje dva základní znaky charakteristické pro tvorbu českých 

vizualistů, kterými jsou „momentnost― a tedy zdůraznění okamţiku, včetně snímků se 

statickými motivy a „nekonvenčnost― fragmentární kompozice, protoţe fotografovaná 

skutečnost je vţdy výsečí z časoprostorového celku, v němţ je běţně vnímána v reálném čase 

a místě. Antonín Dufek povaţoval Müller Pohleho termín za příliš obsáhlý a označil ho 

dokonce za „konfůzní―.
74

 Tvorba fotografů byla v té době v českém prostředí velmi 

rozmanitá, coţ Antonína Dufka přimělo termín konkretizovat a vizualismus tedy záměrně 

vztahoval výhradně k momentní fotografii.  Později však definici termínu nahrazuje pojmem 

„fragmentární momentky―.
75

  

Dufkovo spojení vizualismu s výrazně autorskou dokumentární fotografií je 

momentem, který český vizualismus nejvíce odklání od Müller Pohleho původní formulace, 

protoţe dokumentární fotografie má primárně věcný a na objekty orientovaný zájem a 

vizualistická fotografie se zase primárně orientuje na estetické vnímání objektu. Viditelný 

svět pro ni není účelem, nýbrţ prostředkem a fotografický obraz pro ni není prostředek, nýbrţ 

účel. Místo vidění nových věcí se do popředí dostalo nové vidění věcí.
76

  

Vladimír Birgus (1954) a Jan Mlčoch (1953) v knize Česká fotografie 20. Století 

termín vizualismus nepouţívají, vizualistická specifika nerozlišují, a takto formulovaný okruh 

tvorby zahrnují pod co nejširší pojetí výrazu subjektivní dokument. Jen opatrně připouští, ţe 

určitá skupina autorů sledovala jiné cíle, neţ cíle dokumentu. 
77

 

Fotografickou autorskou tvorbou a koncepcí české fotografie se ve svých teoretických 

programových studiích zabýval fotograf a teoretik fotografie Bořek Sousedík (1946). Ve 
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svých teoretických studiích prosazoval samostatnost momentní fotografie a subjekt autora. To 

znamená, ţe pro fotografii je role autora klíčová a rozhoduje výběr situací a aktuální nálada 

fotografa. Bořek Sousedík volil často všední banální situace, například rodinné momentky, 

které vypovídají o stavu myšlení. Pro obsah jeho tvorby je charakteristické, ţe není literární, 

ale vizuální.  

78
   79 

  Obr. 3: Bořek Sousedík, Konfúze. Ostrava, 1984 

                                                                Obr. 4: Bořek Sousedík, Ostrava, 1986 

                  

Teoretik fotografie Bořek Sousedík ve svých studiích místo pojmu vizualismus 

pouţívá termín imanentní exprese
80

 nebo opsognomie
81

. Ke svému novotvaru opsognomie se 

vyjádřil Bořek Sousedík následovně:  

„Význam opsognomie je dán ideově-plastickým, neopakovatelným, nezaměnitelným 

proţitkem individuálního oka a myšlenky – odtud název (opsis = vidění, gnómé = 

kritická úvaha). Z takového vymezení fotografie jako opsognomie                           

plyne, ţe svou tvorbu stavíme na nevěcnosti (1), vizuální spontánnosti (2),                               

obrazové nevyhnutelnosti (3).“
82

 (Bořek Sousedík) 
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Všechny tři výše zmíněné charakteristické znaky jsou pro opsognomii nezbytné a pro 

správné pochopení opsognomie je tedy důleţité nevěcnost, vizuální spontánnost a obrazovou 

nevyhnutelnost blíţe představit. Bořek Sousedík se vysvětlením vzájemných souvztaţností 

podrobněji věnoval v katalogu praţské výstavy fotografií jeho studentů. Vzhledem k tomu, ţe 

se jedná spíše o definici samotného pojmu „opsognomie―, tak povaţuji za vhodné, část z jeho 

textu citovat:  

„Soudíme, ţe (1) nevěcnost je základním a jedině plodným přístupem k fotografické 

tvorbě. Nechceme fotografovat věci známé ani neznámé. Chceme jen fotografovat a 

tvořit obrazy vypovídající o nepovrchních aspektech nás i jiných. Závislost těchto 

obrazů na předloze je nám vedlejší. (2) Vizuální spontánnost znamená, ţe máme 

svrchovanou úctu a respekt před spontánním vizuálním proţitkem. Věříme, ţe konečná 

podoba fotografie vzniká a je ezultátem nevylučitelné přítomnosti fotografa v 

okamţiku stisku spouště, a nikoliv toho, jak obraz myslí nebo myslil. Bezprostředním 

korelativem a popudem pro stisk spouště je (3) obrazová nevyhnutelnost. Je to pocit 

váţící se k vizuální spontánnosti, a to pocit, ţe to, co vidím v hledáčku, je za daných 

okolností nevyhnutelně významné, a ţe tedy dám příkaz k fotografickému záznamu. 

Absence tohoto pocitu znamená nedostatečný opsognomický význam, a tedy 

fotografování v daném okamţiku ztrácí význam. Obrazová nevyhnutelnost je jistotou 

jednoty a harmonie. Pro vznik věcné fotografie stačí zprostředkovaná jistota existence 

věcí. Pro vznik opsognomie je nezbytná bezprostřední jistota pramenící z obrazové 

nevyhnutelnosti.“83(Bořek Sousedík) 

I přesto je Sousedíkovo koncepční myšlení o fotografii velmi blízké k Müller Pohleho 

pojetí vizualismu, přestoţe Pohleho text necituje a pouţívá jiné termíny. Sousedík se svou 

koncepcí fotografie přichází v roce 1980, tedy mnohem dříve neţ v českém prostředí zavedl 

pojem vizualismus Antonín Dufek. Jako své informační myšlenkové zdroje uvádí knihu 

Američané od Roberta Franka, subjektivní fotografie Otto Steinerta, teorii pokorného 

automatismu tvorby Harryho Callahana a texty Edwarda Lucie-Smithe.
84
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Teoretické úvahy Bořka Sousedíka lze tedy shrnout tak, ţe fotografii chápal jako 

neopakovatelný moment v závislosti na individuální myšlení a aktuální vnímání kaţdého 

fotografa. Vlastními slovy se k fotografii vyjádřil Sousedík:  

„Problém současného fotografa není zobrazit to, co víme a co uţ jsme někde viděli, 

nýbrţ vytvořit obraz toho, co nevíme a co jsme ani vidět nemohli. Fotografie má 

zviditelnit neviditelné.“
85

 (Bořek Sousedík) 

Koncem osmdesátých let dvacátého století se Bořek Sousedík obrací i k úvahám 

Viléma Flussera především o problematizaci fotografie. Střetávají se především v názoru, ţe 

většina pozorovatelů fotografie je jako takové nepozoruje a unikají jejich pozornosti. 

Fotografie jsou pro většinu diváků průhledné. Vnímání fotografií je tedy velmi 

neproblematické a snadné, ţe vůbec ztrácíme kontakt s fotografií jako materiálem, ţe se nám 

ztrácí před očima. Asi proto, ţe je dokonale známá a neklade identifikační problém. Při 

vnímání fotografie vidíme to, co jsme viděli mnohokrát předtím, čímţ stvrzuje naši 

obeznámenost.
86

 V podstatě se jedná o stejnou myšlenku jako v případě Müller Pohleho pojetí 

vizualismu:  

„Realita významů překrývá vizuální realitu věcí, vsazuje je do klišé, redukuje je na 

jednoduché vzorce. Prolomit tento formalismus obyčejného vnímání a zviditelnit 

vizuální svět v jeho vhodném sledu souvislostí je úkolem vizuálního umění; ve 

fotografii to je především úkol vizualismu.“
87

 (Bořek Sousedík) 

 Z čehoţ tedy logicky vyplývá závěrečné resumé kapitoly věnované vizualismu: 

Souvztaţnosti a podobné charakteristické znaky mezi vizualismem Andrease Müller-Pohleho, 

českým pojetím vizualistické fotografie a teoretickými studiemi Viléma Flussera jsou zřejmé 

a neoddiskutovatelné bez ohledu na to, zda vůbec, případně jakým způsobem a do jaké míry 

se vzájemně ovlivnily. V zásadě to však dokazuje, jakou tendencí disponovala fotografická 

scéna osmdesátých a devadesátých let dvacátého století. 

 V úvodu této kapitoly jsme za autory vizualistické fotografie jmenovali Antonína 

Dufka, Petra Klimpla, Petra Balajku, Michala Janatu a Josefa Mouchu. Dále k nim můţeme 
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řadit Štěpána Grygara, Karla Kameníka, Romana Muselíka, Martina Smékala, Jaroslava 

Rajzíka
88

 a samozřejmě Bořka Sousedíka. Dále se s vizualismem někdy spojovali i autoři 

spíše subjektivně dokumentární fotografie jako Vladimír Birgus, Antonín Braný, Josef Husák, 

Petr Klimpl, Michal Kolář, Václav Podestát, Marcel Ryšánek, Jan Rauner, Petr Šimr, Jiří 

Vašků nebo Luděk Vojtěchovský. Tvorba českých fotografů od osmdesátých let vycházela 

z rozvoje fotografické společnosti jako celku v závislosti na globální fotografické dění u nás i 

v zahraničí.  Z toho důvodu tedy nelze všechny autory označit za etablované umělce 

vizualismu dle koncepce Andrease Müller Pohleho. Nicméně v jednom čísle „European 

photography― věnované vizualismu Andreas Müller Pohle publikoval fotografie českého 

autora Jaroslava Rajzíka. 
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 Obr. 5: Štěpán GRYGAR, Bez názvu, 1981 

Obr. 6: Josef MOUCHA, Rychnov, 1988 

                        

I přesto, ţe jsme v této kapitole narazili na pár odlišností, tak lze s jistotou konstatovat, 

ţe všechny autory vzájemně spojuje snaha v dosaţení specifického vidění reality dosaţené 

fragmentální selekcí objektů. Autoři záměrně narušovali přirozenou kompozici obrazu, čímţ 

zároveň narušovali i důleţitost motivu fotografie a naopak usilovali o pořízení nezaměnitelné 

momentální fotografie zcela vytrţené z časoprostorového kontextu.  
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fotografie českého autora Jaroslava Rajzíka.  
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8. Müller Pohle - výstavy pořádané v České republice 

Andreas Müller Pohle v České republice v minulosti představil svá díla jiţ na dvou 

samostatných výstavách. Nejdříve v roce 2012 v Brně pod názvem Codes and Waters a 

podruhé v roce 2014 v Praze na výstavě zvané Coincidence. Jednalo se vţdy o výstavy 

retrospektivní, na kterých představil jak svou ranou tvorbu tak i tu současnou. Müller Pohle se 

v oblasti fotografie pohybuje od doby analogové fotografie a v současné době pracuje 

samozřejmě s technologiemi digitální fotografie. Výstavy tak zastupují obě tato období, ale 

zároveň taky období na pomezí analogie a digitalizace. Veškerá jeho tvorba, ať jiţ ta 

analogová nebo současná však odhaluje moţnosti kódování a následného dekódování. 

Projekty a fotografie zveřejněné na uvedených výstavách si nyní krátce představíme.  

8.1. Codes and Waters 

Brněnskou výstavu v Domě umění uspořádala kurátorka Jana Vránová v roce 2012. 

Představeny byly dva poměrně rozsáhlé projekty The Danube River Project (2005 -2006) a 

Hong Kong Waters (2009 – 2010). Tyto dvě díla jsou velmi podobné svým způsobem 

zpracování. První projekt zachycuje tok řeky Dunaje a druhý projekt odhaluje Hong Kong 

rovněţ z profilu hladiny řeky. V případě The Danube River Project autor pracuje s metodou 

dekódování chemického sloţení vody a jejich nečistot. Vzorky následně nechal podrobit 

analýze a výsledné hodnoty sloţení vody zakomponoval přímo do fotografie. Pro obě díla 

projektu souhrnně zvaného The River Project je důleţitá i skutečnost spočívající v uvědomění 

si proměnlivosti prostředí jako plynoucí vody. Další díla byla poměrně staršího data vzniku. 

V prvním z nich Digitální partitury (1996 – 1998) editoval fotografii Výhled z okna v Le Gras 

od Nicéphora Niépceho, kterou převedl do soustavy alfanumerických kódů, čímţ se stala 

fotografie vizuálně nečitelná, přestoţe se jednalo o totoţný přepis binárních kódů fotografie. 

Projekt Face Codes prezentuje video portréty Japonců, ve kterých rovněţ pracuje s převodem 

alfanumerického kódování příslušného portrétu, který transformuje zpět do japonských kódů. 

Posledním projektem výstavy byla jiţ zmíněná Entropia, která byla představena i na 

předchozí výstavě v Brně. 
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8.2. Coincidence 

Výběrová retrospektiva fotografií reflektujících změny podstaty technických obrazů. 

Výstava prezentuje osmnáct cyklů a projektů. Představuje ranou tvorbu fotografa s názvem 

Konstelace (1976 – 1979), na kterém je zřejmě patrný jeho vztah k Bauhausu a ruské 

avantgardě. Následoval cyklus Transformance (1979 – 1982) a dále přes projekt 

s postprodukčními tendencemi s názvem Dacapo (1988-1991) aţ po multimediální tvorbu 

ilustrující různosti analogového a digitálního kódování. A samozřejmě i nové obsáhlé 

projekty zabývající se současnou civilizací. Retrospektiva jeho tvorby v praţském Domě 

fotografie je zároveň i přehledem vývoje tohoto média v druhé polovině dvacátého století. 

 Výstava se uskutečnila v Domě fotografie Galerie hlavního města Prahy ve dnech od 

22. 7. 2014 do 26. 10. 2014. Kurátor Pavel Vančát (1976) rozdělil Müller – Pohleho tvorbu do 

dvou částí. V první části jsou fotografie s mechanickými zásahy do negativů i samotných 

fotografií. Jedná se o snímky, které osobně přetrhl a následně opět sloţil, čímţ vytvořil jistou 

diskontinuitu. V sérii Cyklogramů (1991-1994) esteticky zhodnotil foto odpad. V projektu 

Entropia (1996) průmyslovou drtičkou zničil jedenáct tisíc fotografií, jehoţ výsledným dílem 

byl fyzický předmět nesoucí název Entropické válce (1996). Za zlomový moment v rámci 

výstavy lze povaţovat projekty Digital Scores (1995 – 1998) a Blind Genes (2002), ve 

kterých jiţ pracoval s přepisováním digitálních kódů. Rozsáhlý cyklus The Danube River 

Project (2005 – 2006) jiţ představil na své první výstavě v Brně.
91

   

 Kurátor  Pavel Vančát výstavu umístil do dvou pater a kaţdé patro rozčlenil s ohledem 

na Müller Pohleho tvorbu. V dolním patře se výstava věnuje Pohleho analogové a predigitální 

tvorbě, zatímco druhá část výstavy o patro výše se věnuje digitální fotografii a multimediální 

tvorbě.   

„Nové vydání překladu německy psaného eseje Za filosofii fotografie v Praze 

narozeného myslitele Viléma Flussera (1920-1991) a nynější praţská retrospektiva 

německého tvůrce Andrease Müllera-Pohleho (1951) se dobře potkaly. Ani jeden z 

těchto muţů by totiţ nebyl bez toho druhého tím, kým byl, respektive je.”
92

            

(Josef Chuchma) 
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9.1. Andreas Müller Pohle - Analogová tvorba včetně 

„první fotografie“ 

Andreas Müller Pohle se začal zabývat fotografií jiţ asi ve svých dvanácti letech. 

Začátek jeho kariéry lze datovat od roku 1974, kdy si pořídil svůj vlastní aparát. Od té doby 

začal s fotografií intenzivně laborovat a zabýval se i tehdejší fotografickou scénou. Jako 

fotograf nové generace byl fascinován zástupcem nadcházející generace Ralphem Gibsonem, 

který usiloval o syntézu mezi konstruktivismem a metafyzikou.  Ke své první fotografické 

tvorbě se vyjádřil takto:  

„Myslím, ţe existuje spousta prvních obrázků: První vůbec, první dobrý, první osobitý 

atd.“
93

 Ve svých vzpomínkách se vrací k Nietzscheho slovům, který řekl: „[…]Právě 

jsem četl Schopenhauera a teď se od něj musím osvobodit.“
94

 (Andreas Müller Pohle) 

Aby byl schopný se stejně tak osvobodit od Gibsona, tak se rozhodl, ţe se zúčastní 

semináře fotografické kritiky na vysoké škole v Salcburku v roce 1977. Tou dobou jiţ ale 

vznikal jeho první cyklus fotografií Konstelace a o dva roky později začal pracovat na 

projektu s nepředvídatelnými důsledky fotografického procesu s názvem Transformace.  

9.1.1.  Konstelace (1976 – 1979) 

Pohlédneme-li na snímky ze série Konstelace, ihned kaţdého zaujme detailní 

zachycení objektů v souladu s kompozičním řešením fotografie. Objekty zachycené na 

fotografiích mohou na recipienta působit jako výraz grafické abstrakce: Zábradlí lodí, 

horizont moře, prázdná obloha, lodní stoţár, rám okna, část vlajky nebo části architektury, 

nábytku a zase prázdná obloha a moře.  

Zvláštní přitaţlivost fotografie spočívá v kompoziční přísnosti fotografie a tedy 

nezbytné koncentraci při jejich vnímání. Andreas Müller – Pohle se rozhodl prozkoumat 

způsob, jímţ se přirozené vidění překládá fotochemickými procesy do technické konstrukce 
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obrazu. Záměrem byla decentralizace objektů na periferii fotografie. V celé sérii pracoval se 

strategiemi inscenace objektu a inscenace aparátu.
95

 

96 97 

Obr. 7: Konstelace, 1978 

                                Obr. 8: Konstelace, 1978   

 

První sbírka německého fotografa prozrazuje ryze estetický zájem. Zároveň poukazuje 

na odkaz svých předchůdců – ruských konstruktivistů a činovníků německého Bauhausu, 

kterými jsou Alexandr Rodčenko
98

, László Moholy–Nagy
99

 nebo Raoul Hausmann
100

. Do 

tohoto pionýrského období, datovaného lety 1976-79, spadá téţ zaloţení European 

Photography.― 

9.1.2.  Transformamce (1979 – 1982) 

Esej psaná Vilémem Flusserem se zabývá problematikou koordinace fotoaparátu. 

Klade si otázku, zda při fotografování dané scény fotograf vnímá scénu v přítomném čase, 

nebo vidí budoucí fotografii, která vznikne stisknutím spouště a uvolněním závěrky. 

Fotografování tedy předpokládá synchronizace vidění a uvolnění závěrky v určitém pořadí. 

Co by se tedy stalo, kdyby takové předpokládané pořadí nerespektoval. Co se stane, kdyţ 

proces fotografování se provede v opačném neţ předpokládaném pořadí?  

Takový způsob obrácení procesu pořízení fotografie pouţil v projektu Transformance 

Andres Müller Pohle, který pořídil fotografie jak se říká „naslepo z volné ruky―. Za běţných 

okolností chce kaţdý fotograf správným způsobem pořídit co moţná nejzdařilejší snímek. 
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Pohle se však rozhodl, ţe se pokusí o nejzdařilejší snímek aţ následným kritickým výběrem 

z mnoha tisíců náhodně vzniklých fotografií.
101

 

Logicky lze tedy uvaţovat, ţe kaţdý fotograf si na základě svých kritérií vybere z řady 

pořízených fotografií jednu, která se nejvíce podobá jeho představě, kterou měl při zmáčknutí 

spouště. Müller Pohle vyzkoušel jinou strategii. Z mnoţství pořízených fotografií vybírá 

nečekané a překvapující vzniklé překvapující a nečekané objekty a scény. Kdyţ se podíváme 

na fotografie z této série, spatříme především spontánnost fotografova jednání.  

102 103 

 Obr. 9: Transformance 3590, 1980 

            Obr. 10: Transformance 8366, 1982 

 

Fotoaparát je zařízení, které je schopné vyrábět obrovské mnoţství fotografií, včetně 

fotografií pořízených principem náhody v závislosti pouze na ruce fotografa. Z toho lze 

snadnou usuzovat, ţe schopnosti a zkušenosti takového fotografa mohou být mizivé, čemuţ 

bude odpovídat výsledný produkt. Müller Pohle se do takové role dostal sám a dobrovolně. 

Jinak je tomu u protřele známé esteticky krásné fotografie, která se snaţí o dokonalé ztvárnění 

svých parametrů ostrosti, kresby, věrnosti, expresivnosti. Záměrem Flusserova textu je 

zdůraznění důleţitosti takto kritického myšlení o fotografii a pochopení rozdílu mezi prvním 

krokem pořízení fotografie a následným krokem schopnosti kritického nahlíţení na pořízené 

fotografie, zdůraznění důleţitosti takto kritického myšlení o fotografii. Vilém Flusser 

komentoval cyklus Transformance slovy: „ Svět sám je estetické kritérium jako takové.―
104
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V této sérii jiţ pracoval s problematikou inscenace samotného obrazu. Konkrétně 

s náhodnými snímky, které vytvořil poměrně náhodným intuitivním focením objektů a to 

třeba i v pohybu. Fotografie jsou tedy odtrţeny z kontextu autorské role. Autorská role nastala 

aţ při sekundárním procesu zpracování, a to při selekci vzniklých fotografií, kterých bylo 

původně aţ deset tisíc. Zásah do tvorby aţ v této druhotné fázi byla záměrem pro volbu 

kritérií výběru publikovaných fotografií.  

9.1.3.  Albufera (1985) 

105 106 

 Obr. 11 Albufera I, 1985 

                    Obr. 12 Albufera II, 1985 

 

Projekt vznikl roku 1985 a řadí se tak k rané tvorbě Andrease Müller Pohleho. Název 

dostal podle oblasti nedaleko Valencie, kde fotografie vznikly. V této sérii fotograf stále ještě 

pracuje s analogovou fotografií, konkrétně s mechanickým narušením fyzické fotografie. 

Jedná se o poškození ve smyslu roztrţení negativu a následného sloţení jiţ samotné 

fotografie. Cílem fotografa bylo vytvořit umělou diskontinuitu analogu a času. Mechanické 

poškození fotografií bylo v tomto tvůrčím období poměrně častým aktem. Pohle tím 

způsobem vyjadřoval svou účast na pořízení fotografie jiným neţ obvyklým způsobem, který 

byl pro vznik fotografie typický. Pohle usiloval o netradiční pojetí fotografie, ať uţ při 

samotném pořízení prostřednictvím aparátu, nebo následném chemickém zpracování 

fotografie, či neobvyklou manipulací s fotografií. V konečném důsledku však nešlo o 

netradiční pojetí fotografie, které by mohlo být označováno za modernismus. Správná úvaha 

se ubírá opačným směrem, protoţe Müller Pohle se naopak v tomto případě snaţil poukázat 

na rozdíl mezi reálnou scénou a zachyceným obrazem na fotografii, respektive autorský zásah 

do výsledného obrazu fotografie.  
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9.1.4. Signa (1989) 

Symbolem Paříţe je Eiffelova věţ, to samé znamená Akropolis pro Atény a Zeď nářků 

pro Jeruzalém nebo Prater pro Vídeň. Symboly, které svým významem přitahují pozornost a 

identifikace. Symboly kolektivního vnímání Andreas Müller Pohle ztvárnil způsobem, který 

je zcela nečitelný a památky pohledem nezřetelné. Pohledem na fotografie série Signa nelze 

ze zachycených reprezentativních objektů vyčíst téměř nic. Pohle manipulací s fotografií 

navazoval na předchozí projekty Dacapo nebo Albufera. Zásadním způsobem nerespektoval 

reprodukovatelnost reality prostřednictvím vizuálního média fotografie. Při pořízení fotografií 

zcela vědomě nerespektoval předepsaný čas jedné minuty pro ponechání snímků v polaroidu a 

učinil tak aţ při příchodu do ateliéru. Prodlouţením chemického reakčního času fotografie 

došlo k nečitelnosti zachycených objektů při pořízení fotografie. Carl Aigner ve svém textu 

s názvem Signa, The Zero level o perception v souvislosti s tímto postupem odkazuje na 

kulturního teoretika Paula Virilia (1932), který se mimo jiné zabýval právě i post percepčním 

procesem.  

107 108 

Obr. 13: Parlament v Haagu, 1994. 

          Obr. 14: Velké kolo - Prater ve Vídni, 1992 

 V takovém případě lze hovořit o anestetizaci fotografie ve smyslu 

zhmotněného zmizení památek na snímcích Polaroidu. Zároveň však došlo k novému způsobu 

estetického vnímání a vizualizace objektů prostřednictvím fotografie. Názvy a popis fotografií 

tedy do značné míry nekorespondují s vizuálním vnímáním obrazů. Percepce fotografií je tedy 

závislá na představivosti kaţdého jedince, coţ vedlo k rozlišnému vnímání jednotlivých 

diváků. Vilém Flusser takový způsob pořízení fotografie chápal jako nezvratné jednání při 

pořízení fotografie s úmyslem vědomé manipulace s fotografickým materiálem, za účelem 
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 Obr. 13: Dostupné z: <http://www.muellerpohle.net/projects/signa.html>. 
108

 Obr. 14: Tamtéţ. 
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jinak neţádoucího efektu výsledného snímku. Pro tento proces pouţil termín: „Rubicon of 

image-making―
109

  

Ve sbírce jsou zařazeny fotografie skutečně z celého světa, například: Vesmírná 

výzkumná stanice v Houstonu, Braniborská brána v Berlíně, Corcovado nad městem Rio de 

Janeiro, Milánský Dóm, Praţský hrad a Karlův most, Golden Gate v San Franciscu, Socha 

svobody v New Yorku, Pláţ Las Canteras na Kanárských ostrovech, Atomový dóm 

v Hirošimě, Le Casino Monte Carlo a mnoho dalších.
110

  

9.1.5.  Dacapo I, II (1988 - 1991) 

Znovu, od začátku, neboli „da capo―. Muzikologický termín k opakování části hudební 

skladby od začátku. Přesně tak postupuje v této sbírce fotografií Müller Pohle. Oba cykly se 

zabývají podstatou kýče v jeho pravděpodobně nejobvyklejší podobě své doby a sice 

pohlednicemi.  Spíše neţ autorská role fotografa, je v projektech Dacapo zřejmá role editorská 

s postprodukčními tendencemi. Základem obou projektů je manipulace s negativními snímky. 

V cyklu Dacapo I. pouţívá metodu koláţe a montáţe k dosaţení subverzivního narušení 

fotografie. V cyklu Dacapo II zase poškozuje samotný negativ fotografie ještě před vyvoláním 

snímku. I v tomto případě se jedná o postprodukční tendence zásahu do fotografie a je v celku 

jedno, zda toho Müller Pohle dosáhl prostřednictvím koláţí jako v případě prvního cyklu, 

nebo mechanickým narušením jako v případě druhém. Podstatou je, ţe tímto způsobem 

recyklace, dosáhl autor, nebo-li editor posunutí významu obrazu. Pohlednice jako klišé tedy 

byla odtrţena od kontextu kýče a spíše se jedná o deterministický odraz reality.  
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   Obr. 15: Dacapo I. India Kamayurá, 1988 

Obr. 16: Dacapo II. Asklepieion, 1989           

                       

Kurátor výstavy Coincidence Pavel Vančát záměr fotografa v cyklu Dacapo I. popsal 

výstiţně:„Izolováním a zesílením motivu pomocí negativní transpozice dosiluje Müller‑Pohle 

efektu halucinogenního zcizení.“
113

 

9.1.6.  Perlasca Pictures (1992) 

Film podle skutečné události z období druhé světové války. Giorgio Perlasca byl 

původně obchodník z Padovy, ale jeho ţivot se v průběhu války diametrálně otočil. V období 

španělské občanské války se téměř stal fašistou a shodou okolností se roku 1944 ocitl 

v Budapešti a byl svědkem pronásledování ţidů. Díky své odvaze a nasazení vlastního ţivota 

zachránil přes pět set ţidů v Budapešti před deportací do koncentračních táborů, a proto byl 

nazván italským Schindlerem. Po skončení války se za doprovodu právě zachráněných ţidů 

vrací zpět do Padovy.
114

 

Série Perlasca pictures byla vytvořena v roce 1992 ve spolupráci s reţisérkou Ninou 

Gladitz a zahrnuje přes dvě stovky fotografií, které byly pořízeny v Berlíně, Budapešti, 

Toledu a Madridu při příleţitosti natáčení filmu Perlasca (1993), nikoliv jako jeho součást
115
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 Obr. 15: Dostupné z: <http://www.muellerpohle.net/projects/dacapoi.html>. 
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 Obr. 16: Dostupné z: <http://www.muellerpohle.net/projects/dacapoii.html>. 
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Obr. 17: Perlasca Pictures (Balgow/Berlin) 1992 

Obr. 18: Perlasca Pictures (Madrid) 1992 

 

 

 Forma snímků aţ nápadně připomíná cyklus Transformance. Fotografie jsou 

rozostřené a působí tak dynamickým dojmem, coţ je základní charakteristickou vlastností 

pohyblivých obrazů filmu. Zároveň lze u některých snímků spatřit podobné narušení 

kompozice obrazu, jako to bylo v případě avantgardní série Konstelace. Perlasca pictures tak 

na první pohled mohou působit jako náhodně pořízené snímky, i kdyţ pravdou je, ţe odkazují 

k avantgardní fotografii, navazují na předchozí Müller Pohleho tvorbu, v neposlední řadě 

spojují různá média a zároveň prohlubují narativní význam fotografie.  

 

9.1.7. Cyclograms (1994) 

Vedle projektů Entropia a Dacapo jsou Cyclogramy další sbírkou zabývající se 

tématikou recyklace fotografií, lépe řečeno fotografií jako recyklovatelného materiálu. 

Podobně jako v Entropii pouţil jiţ vyvolané snímky, u kterých nebyla podstatná zobrazená 

scéna na snímku, ale fotografie jako materiál samotný.  

Müller Pohle snímky nařezal na prouţky nebo konfety a následně je vhodil do vodního 

roztoku chemických sloučenin ke zviditelnění latentního obrazu s novým fotografickým 

papírem, čímţ fotografie recykloval. Müller Pohle reprodukcí fotografie dospěl ke genezi 

nových fotografických procesů. 
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 Obr. 17: Dostupné z: <http://www.muellerpohle.net/projects/perlasca.html>. 
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 Obr. 18: Tamtéţ. 
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Obr. 19: Cyclogram 5.2.1994 

Obr. 20: Cyclogram 5.2.1994 

Obr. 21: Cyclogram 5.2.1994 

       

9.2. Andreas Müller Pohle - Na pomezí digitální fotografie 

Významným mezníkem v Müller Pohleho fotografické praxi je bezesporu přechod 

mezi analogovou a digitální fotografií na přelomu osmdesátých a devadesátých let. Müller 

Pohle poukazoval na radikální proměnu fotografie způsobenou digitalizací obrazu. 

Fotografická společnost té doby se ptala, zda se jedná stále o fotografii? Do té doby byl 

součástí fotografie analogový proces, jehoţ smyslem byl fyzický zápis informace, coţ u 

variabilní digitální fotografie stoprocentně neplatí.  

"Zásadní otázka budoucnosti nezní, jak se bude fotografie vytvářet, ale jak budeme s 

fotografickými produkty zacházet. Ţijeme v době obrovské obrazové nadprodukce a 

sami nestíháme vnímat, co se na nás valí - nikdy v historii se nefotilo tak často a všude 

jako dnes."
121

 (Andreas Müller Pohle) 
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 Obr. 19: Dostupné z: <http://www.muellerpohle.net/projects/cyclograms.html>. 
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 Obr. 20: Tamtéţ. 
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 Obr. 21: Tamtéţ. 
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9.2.1. Entropic Cylinders (1996) 

Entropické válce jsou výsledkem projektu s názvem Entropia (1996). Respektive 

výsledkem průmyslové drtičky, kterou nechal zničit jedenáct tisíc kusů nepotřebných 

fotografií, které vyčlenil při úklidu svého ateliéru. Entropické válce se tedy vystavují ve formě 

estetického lisovaného foto odpadu.
122

 Hlavní roli zde sehrála fotografie jako materiál, nikoliv 

fotografie jako technický obraz, u kterého je prioritním zájmem obsah sdělení, protoţe 

obsahem sdělení v pravém slova smyslu je samotný fotografický materiál. Proto tedy není 

podstatné, zda fotografie byla pořízena analogovým či digitálním aparátem. Smyslem 

projektu je tedy kódování fotografie, byť trochu neobvyklým ale zároveň transparentním 

způsobem. 

 

123 

Obr. 22: Entropické válce, 1966 

 

―Pro někoho budou Entropické válce úţasnou sochou, pro jiného briketou dobrou 

maximálně na podpal.‖
124

 (Helena Kardová) 
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9.2.2. Digital scores (1995 – 1998) 

Osmidílný přepis prvotisku do alfanumerického kódování. Hovoříme o fotografii 

pořízené na asfaltové desce potaţené cínem z roku 1826. Pohled z kanceláře Nicéphora 

Niépceho v jeho venkovském sídle v Le Gras Chalons-sur-Saône.  

125 126 127 

  Obr. 23: Digital scores I, 1995 

Obr. 24: Digital scores IV, 1995 

Obr. 25: Digital scores III,  1995 

 

Dílo digitální partitury znamená významný mezník v Pohleho tvorbě. Digital scores 

lze označit jako přelom mezi analogovou a digitální fotografií. Zcela netransparentně 

prezentuje převedení analogové fotografie od Nicéphora Níepceho z roku 1826 do osmi 

panelů zapsaných v alfanumerických kódech ve třech moţných kombinacích kódování. 

Přestoţe je přepis naprosto totoţný, tak výsledná vizualizace je zcela nečitelná a svým 

obsahem nevypovídající. Obraz tím dostal pouze informační hodnotu, coţ v případě 

analogového ztvárnění neplatilo. V případě tohoto díla se tedy jedná spíše o literární dílo, 

respektive digitální partituru nejstarší dochované fotografie. Andreas Müller-Pohle se ke 

smyslu digitalizace analogových fotografií vyjádřil takto:  

„Digitalizace fotografie připravuje analogovou fotografii o svou samostatnost a 

dosavadní privilegia. Ocitá se v digitálním víru a ztrácí se v něm.“ 128               

(Andreas Müller Pohle) 
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 Obr. 24: Tamtéţ. 
127

 Obr. 25: Tamtéţ. 
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Při percepci tohoto uměleckého díla bych doporučil paralelně studovat Flusserovu 

knihu Za filosofií fotografie. A to z důvodu, ţe mimo jiné i v tomto cyklu Digital scores se 

výrazně střetávají teoretické úvahy Viléma Flussera s Müller Pohleho fotografickou praxí. 

V případě, znalostí Flusserových témat o kódování fotografie a zároveň znalostí fotografické 

tvorby Andrease Müller Pohleho, lze správně chápat Müller Pohleho fotografie a naopak 

Flusserovi úvahy o kódování fotografie. 

9.2.3. Sojourner II (1999) 

Americký elektromobil Sojourner byl prvním vozidlem na Marsu. Byl vynalezen 

v Kalifornské Pasadaně v laboratoři proudového pohonu (JPL – Jet Propulsion Laboratory) 

společnosti NASA. Sojourner slouţil ke komplexnímu dokumentování povrchu planety. 

129 130 

Obr. 26: Sojourner II 1050, 1999 

          Obr. 27: Sojourner II 1131, 1999 

 

Cyklus fotografií Sojourner II tedy odkazuje na vesmírný projekt především 

v podstatě obrazové dokumentace pořízené ze speciálního automobilu. Digitální video kamera 

instalována na auto na dálkové ovládání pro děti. Projekt byl uskutečněn v obci Marsdorf 

poblíţ Dráţďan. Fotografie jsou výsledkem sekvenčního snímání během pěti aţ deseti 

sekund. Snímky kontinuálního snímání jsou vrstveny do jednoho obrazu, čímţ Müller Pohle 

dosáhl výsledného dojmu, ţe zobrazené scény zdánlivě působí jako vesmírný terén planety 

Mars.
131
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 Obr. 27: Tamtéţ. 
131

 ADAMIK, Lajos. muellerpohle.net | Leben auf dem Mars. [online]. c2015, poslední revize 23.4.2015 [2015-

04-05]. Dostupné z: <http://www.muellerpohle.net/texts/project_texts/adamik.html>. 

http://www.muellerpohle.net/projects/sojourner.html
http://www.muellerpohle.net/texts/project_texts/adamik.html


51 
 

Záměrem fotografa bylo upozornit na zdánlivou relevantnost fotografie. Snímky byly 

pořízeny na „Mars―dorfu a skutečně působí jako z jiné planety. Pravda však zůstává na této 

planetě! Müller Pohle však dosáhl svého záměru ve smyslu nepravděpodobnosti obrazu. 

9.2.4. Guagua Trips (1999) 

Cyklus fotografií s názvem Guagua trips vznikl v okolí města Las Palmas na ostrově 

Gran Canaria. Za účelem vytvoření sbírky vztahující se k místní oblasti Las Palmas byl 

fotograf Müller Pohle do města pozván kurátorkou galerie CAAM
132

 Rosalindou Williams.   

133 134 

 Obr. 28: Guagua trips: 1-274709, 16  August 1999 

              Obr. 29: Guagua trips 2-002120, 17 August, 1999 
 

Las Palmas je největší město španělského autonomního společenství Kanárských 

ostrovů. Pro zmapování města se Müller Pohle rozhodl vyuţít hustou síť městských autobusů 

zvaných „Guaguas―. Postupně prozkoumal pobřeţí regionů, strmé útesy hor i obydlené 

oblasti.  Při projíţďkách autobusem a pozorování večerní krajiny si vybíral místa, kde 

vystoupil a pořídil sérii snímků. Dlouhým expozičním časem fotografie nápadně připomínají 

sbírku Transformance nebo Perlasca Pictures. Fotografoval vţdy ve večerních hodinách, coţ 

lze z výsledného efektu rozpoznat: pořizoval záběry uměle osvětlených míst, odrazů světel a 

různě zbarveného pozadí, téměř vţdy s rozostřeným objektem. Cyklus tedy tvoří fotografie 

různé barevnosti v závislosti na rozmanitých odstínech ve večerních ulicích Las Palmas.  
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 Obr. 31: Dostupné z: <http://www.muellerpohle.net/projects/guagua.html>. 
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 Obr. 32: Tamtéţ. 
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9.2.5.  Photo box (2001) 

Instalace fotografického odpadu v plexiskleněném boxu je jedním ze zásadních  

Müller Pohleho projektů na pomezí analogové a digitální fotografie. Photo Box 

transparentním způsobem upozorňuje na rozpad analogové fotografie: V průhledné krabici o 

velikosti 30 x 45 x 15 cm jsou tisíce rozdrcených fotografií. 

135 

Obr. 30: Photo Box, 2001 

 

9.3. Multimediální tvorba 

Andreas Müller Pohle má široké pole působnosti a fotografie pořizuje ve všech 

moţných koutech světa - od Argentiny, přes Evropu aţ k Hong Kongu. Stejně tak se striktně 

nedrţí jen fotografování, i kdyţ pro něj znamená jasnou prioritu. Zároveň však pracuje i 

s jinými audiovizuálními médii. Součástí výstav jsou kromě sbírek fotografií i instalace 

v podobě trojrozměrných objektů nebo multimediální video instalace. Typickým příkladem 

můţe být The River Project, kde pořizoval samotné fotografie, samotné zvukové nahrávky a 

zároveň i audiovizuální nahrávky. Müller Pohle tedy usiluje o informování a upoutání 

recipientů více neţ vizuálním způsobem. Zároveň si uvědomuje důleţitost pohyblivých 

obrazů, stejně jako nezbytností vnímání zvuku. Coţ dokazují nahrávky řeky Dunaje, nebo 

video nahrávka projektu Hiroshima 29/3/01. V mnoha případech však lze na první pohled 

spatřit zřejmé souvislosti s fotografickou tvorbou - mnohdy jsou videonahrávky tak statické, 

ţe spíše působí jako fotografie. Tím naráţím především na projekt Yumiko a Face Codes, i 

kdyţ kaţdý z multimediálních instalací má své specifika a opodstatnění.  
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 Obr. 33: Dostupné z: <http://www.muellerpohle.net/projects/photobox.html>. 
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9.3.1.  Entropia (1996) 

Historik umění Bernd Busch
136

 se ve svém teoretickém textu věnoval Pohleho 

projektu Entropia, který se zabýval způsobem recyklace fotografií a foto odpadu. Na úvod své 

práce projekt Enrtopii popisuje následovně: „Pohyb obrábějících se hřídelí neustále pohlcuje 

fotografie, dokud se jejich částice nerozptýlí ve víru drtiče.―
137

 Tato radikální analýza nazvaná 

Entropia, však není jen o zničení snímků, ale především o jejich transformaci do jiného stavu. 

Nabízelo by se říct, ţe transformací se myslí přeměna ve foto odpad, coţ je svým způsobem 

pravda. Nicméně pravdou je i to, ţe fotografie se transformují v jiný fotografický materiál, 

který je vhodný i k následnému vyuţití. Projekt Entropia je jiţ stejně jako předchozí dílo 

Digital scores na pomezí analogické a digitální tvorby. Výstava Coincidence je rozdělena do 

dvou pater podle Müller Pohleho tvůrčího období. Entropia je právě tím posledním projektem 

v patře, kde se objevuje nedigitální fotografická tvorba.  

9.3.2. Face Codes (1998-1999) 

Projekt Face Codes byl prvním projektem, ve kterém Andreas Müller Pohle pracoval 

s kompozicí textu, respektive kódů v obrazech. Portréty osob nebyly zachyceny fotograficky, 

ale zaznamenány na video, coţ znamená, ţe byl zachycen relativně dynamický proces. To 

však nic nemění na tom, ţe kamera nebo fotoaparát tak zprostředkovává dialog mezi 

kameramanem, respektive fotografem a portrétovanou osobou.
138
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139 140 141 

Obr. 31: Codes 2096, Kyoto 

Obr. 32: Face Codes 3172, Tokyo 

Obr. 33: Face Codes 2138, Kyoto 
          

Vyjadřovací forma ve vztahu: obraz – text, kterou ve svém díle Face Codes pouţil 

Andreas Müller Pohle byla pouţita poměrně netradičním způsobem. Video nahrávky portrétů 

osob pořízených v Kjótu a Tokiu byly prostřednictvím kódovací tabulky zvané ASCII
142

 

přeloţeny do textu anglické abecedy. Tímto způsobem generovaný formát zobrazení převedl 

do znakového systému Kandţi
143

, který se pouţívá pro zápis textů do japonštiny.
144

 Přepis 

následně umístil do spodní části video nahrávky. Výsledkem projektu je zobrazení kódu 

obrazu a generování obrazu do textu.  

Kódováním snímaného obrazu a následným převedením získaných kódů do textu 

dochází k vyvlastnění obrazu. Proces vyvlastnění obrazu komentoval Christiane Paul: 

„Transformace tváří jednotlivých osob do podoby digitálního obrazu, ve kterém je 

kaţdá vizuální informace převedena prostřednictvím definovaného systému do kódů. 

pojetí lidské tváře jako součtu dat je dále posílen o „titulky“, které prezentují syntézu 

dat znakového systému.“
145

 (Christiane Paul) 
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 Obr. 28: Dostupné z: <http://www.muellerpohle.net/projects/facecodes.html>. 
140

 Obr. 29: Tamtéţ. 
141

 Obr. 30: Tamtéţ. 
142

 ASCII je anglická zkratka pro American Standard Code for Information Interchange („americký standardní 

kód pro výměnu informací―). 
143

  Kandţi je znakový systém pouţívaný pro zápis japonštiny. Vyvinul se z čínských znaků, které přišly 

do Japonska společně s buddhistickými texty. V současné japonštině se pouţívá v kombinaci 

s hiraganou akatakanou. 
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9.3.3. Hiroshima 29/3/01 (2001) 

Atomový dóm známý téţ jako Hirošimský památník míru je torzo budovy ve městě 

Hirošima. Budova byla dokončena v dubnu roku 1915 a pojmenována Hirošimský 

prefekturální palác pro výstavy produktů. 6. srpna 1945 vybuchla blízko budovy atomová 

bomba „Little Boy― s epicentrem ve vzdálenosti asi sto šedesát metrů. Atomový dóm byl 

jedinou stavbou v blízkosti epicentra, která zůstala stát. Atomový Dóm je zapsán na seznamu 

světového dědictví UNESCO a dodnes je udrţován ve stejném stavu jako po explozi. Slouţí 

jako symbol naděje pro světový mír bez nukleárních zbraní.  

146 

Obr. 34: Hiroshima, 2002, film: Super 8, 15min 

 

Andreas Müller Pohle natočil roku 2001 Atomový dóm na starou filmovou kameru 

formátu super8, který byl vynalezen jiţ v roce 1965 firmou Eastman Kodak. Z toho důvodu  

video vypadá jako archaický záznam Atomového Dómu krátce po explozi, coţ se současně 

pořízeným zvukem rojících se turistů v okolí Atomového dómu působí vysoce kontrastně.
147
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 Obr. 34: Audiovizuální záznam dostupný z: <http://www.muellerpohle.net/projects/hiroshima.html>. 
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9.3.4. Atomic Laughter (2002) 

„Atomový smích― navazuje na předcházející multimediální projekt Hiroshima 29/3/01 

Cyklus jedenácti fotografií zachycuje prezidenta Spojených států amerických Harryho S. 

Trumana před rozhlasovým oznámením o svrţení atomové bomby, který se smíchem pronesl 

tuto větu: „Utratili jsme přes dvě miliardy dolarů na největší vědecký hazard v dějinách a 

vyhráli jsme.“
148

  

 

149 

Obr. 35: Atomic Laughter, 2002 

 

Během čtyř měsíců zemřelo v Hirošimě odhadem přes sto tisíc lidí, především 

civilního obyvatelstva. O tři dny později následovalo svrţení atomové bomby „Fat Man― na 

město Nagasaki.  

9.3.5. Yumiko (2002) 

Klidně soustředěná japonská tanečnice Yumiko intenzivně upíná svůj pohled do 

kamery po dobu čtyř minut. Výsledný obraz je zpomalené video trvající osm minut, ve kterém 

pohyby očních víček určují tempo znaků běţících podél spodního okraje obrazu. Znaky 

představují kompletní přepis video záznamu do binární soustavy alfanumrických kódů.  
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 Obr. 35: Dostupné z: <http://www.muellerpohle.net/projects/laughter.html>. 
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150 

Obr. 36: Yumiko, 2002, 8min 

 

Obraz v obraze - synchronizace pohybu očí s tokem informací v kódech. Video 

záznam nám tedy představuje propojení dvou rovin vnímání: Zobrazení tváře Yumiko 

v analogovém rozhraní a jeho přepis do číselných kódů. Tento proces Vilém Flusser nazval 

jako „putování skrz obrazové plochy―.
151

 Müller Pohle spatřoval smysl projektu Yumiko v 

pochopení videa jako lineárním shluku informací.
152

  

 

9.3.6.  Analog – Digital Mirror (2004) 

 Srovnání analogií s digitalizací nebyl pro Müller Pohleho fotografickou tvorbu 

rozhodně vyjímečným jevem. Jak jiţ bylo řečeno, Müller Pohle se nezajímal pouze o 

fotografii, ale zároveň i o celkový vývoj fotografického aparátu. Jeho zájem o komparaci 

analogu a digitalizace v multimediálních projektech byl patrný jiţ v díle Yumiko, i kdyţ jeho 

dosavadním vrcholem je bez diskuse interaktivní projekt s výstiţným názvem Analog Digital 

Mirror. 
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 Obr. 36: Video záznam dostupný z: <http://www.muellerpohle.net/projects/yumiko.html>. 
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 Vilém Flusser: "wandering over the pictorial surface" 
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153 

Obr. 37: Analog – Digital Mirror, 2004 (Kulturforum, Berlín, 2004) 

 

Analogově digitální zrrcadlo ukazuje, jak se analogový portrét  odpovídající 

základním smyslovým zkušenostem vnímání) transformuje do digitální podoby. Za projekcí je 

umístěna integrovaná kamera, která snímá pohyb návštěvníků výstavy přímo před projekčním 

plátnem. V případě, ţe se osoba před zrcadlem aktivně participuje, tak je snímaný pohyb 

převeden do alfanumerických kódů zobrazených na plátně: Digitální obrazy jsou tedy 

dynamické. V případě, ţe osoba zůstane stát a přestane se pohybovat, tak se projekce změní 

ve skutečně vizuální obraz silulety postavy: Analogové obrazy jsou tedy statické. V případě, 

ţe se osoba pohybuje jen velmi pomalu, tak dochází ke kompromisu zobrazené scény: 

Analogové zobrazení postavy se volně prolíná s digitalizovaným obrazem v alfanumerických 

kódech.
154

 

9.4. The River Project 

Fascinace vodou přivedla Müller Pohleho k vytvoření dvou svých dosavadně 

největších projektů. Řeky povaţuje za tepny naší planety a porodní místa civilizace. Cílem 

projektů bylo mimo jiné zjistit, jakým způsobem dokáţeme s tak důleţitou součástí naší 

planety hospodařit. Müller Pohle vstupoval do projektu jiţ s jistým očekáváním a dalo by se 

říci, ţe právě očekávaný výsledek výzkumu ho přivedl k myšlence projekt realizovat a 

prostřednictvím výsledných obrazů prezentovat veřejnosti váţnost situace a uvědomění si 

jakým způsobem zacházíme s jednou z nezbytných a nejdůleţitějších surovin nutných 

k přeţití jakou je voda. Oba projekty jak The Danube River Project, tak i Hong Kong 
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 Obr. 37: Dostupné z: <http://www.muellerpohle.net/projects/mirrorhtml>. 
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waters
155

 obsahují především fotografie, ale i audiovizuální a  samostatné zvukové nahrávky z 

prostředí řeky, respektive pobřeţí.  

9.4.1.  The Danube River Project 

The Danube River Project vznikal mezi lety 2005 – 2006. Fotografie, videa a audio 

záznamy jsou pořízené na toku dlouhém dva tisíce osm set metrů. Prezentují tak i přírodní 

krásy na březích řeky Dunaje - města, historické památky a výhledy. Müller Pohle ve dvaceti 

jedna případech, přímo v místě a čase pořízení fotografie zajistil vzorek vody, který následně 

nechal podrobit chemickým rozborem a následně do spodní části fotografie zakomponoval 

popis vodivosti a naměřené hodnoty škodlivých látek: nitráty, fosforečnany, rtuť, draslík, 

kadmium, celkový organický uhlík a olovo. Analýza hodnot odebraných vzorků vody tak 

poskytuje jakýsi ilustrovaný atlas. Za zmínku rozhodně stojí, ţe kvalita vody se razantně 

zhoršovala v hustě zabydlených oblastech. Projekt má tedy kromě estetických hodnot i 

vědecký charakter. Na fotografiích jsou zachyceny města jako Ingolstadt, Passau, Linz, 

Vídeň, Bratislava, Budapešť nebo Bělehrad.  

156 157 

Obr. 38: Bratislava, Slovensko – 1671, 2005 

             Obr. 39: Budapešť, Maďarsko – 2221, 2005 

 

Projekt byl představen symbolicky především ve městech leţících na Dunaji. 

Například Ulm, Ingolstadt, Regensburg, Bratislava, Budapešť, Bělehrad. Mimo jiné téţ 

v místech odlehlých od Dunaje jako třeba v Amsterodam, Berlín, Athény nebo Kyóto.
158
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 Obr. 39: Tamtéţ. 
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9.4.2. Hong Kong Waters 

Projekt realizovaný v době od ledna 2009 do prosince 2010 navazuje na předchozí 

projekt toku řeky Dunaje, a proto je koncipován velmi podobným způsobem, ţe Müller Pohle 

nechal fotoaparát volně unášet proudem na hladině a kompozici obrazu tak svěřil 

rozvolněnému proudu vody.  Fotografie jsou pořízeny podél pobřeţí metropole Hong Kongu 

v rozloze asi sedmi set kilometrů. Snímky jsou na rozdíl od předchozího projektu foceny 

vertikálně k horizontálně zachycené rovině hladiny. Hong Kong Waters lze stejně jako 

v případě předchozího projektu označit za jistý cestopis pobřeţím Hong Kongu zachycený 

z úrovně hladiny s výhledem na různá místa metropole.  

Princip volně ponechaného aparátu aţ nápadně připomíná Müller Pohleho cyklus 

Transformance z roku 1980, ve kterém pořizoval snímky rovněţ náhodným způsobem. 

V případě Hong Kong Waters však nechal systém náhody na oscilativním unášení vody, čímţ 

se zbavil jiţ veškeré odpovědnosti za pořízené snímky. Součástí projektu jsou i videa 

s názvem Pobřeţní Plavba nebo Kličkovaná, u kterých zvolil stejně vynalézavý výrobní 

proces závislý na svévolném pohybu kamery. 

159 160 161 

Obr. 40: Hong Kong Island, From a Boat Nera Sheung Wan, 2010 

Obr. 41: New Territories, Shing Mun Valley, Tsuen Wan, 2009 

Obr. 42: Hong Kong Island, Stanley, 2009 
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 Obr. 40: Dostupné z: <http://www.riverproject.net/hkw/images.html>. 
160

 Obr. 41: Tamtéţ. 
161

 Obr. 42: Tamtéţ. 
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9.4.3.    Význam vodních projektů 

The Danube River Project
162

 je mimo jiné projekt, ve kterém se objevuje i nové pojetí 

kódování fotografie ve smyslu analýzy hodnot odebraných vzorků vody. V tomto ohledu tedy 

Müller Pohle navazuje na svá předchozí díla zabývající se kódováním fotografie. Obecně je 

však zřejmé, ţe tyto dva projekty jsou jiţ poměrně odlišné od projektů předcházejících, a to 

především svým rozsahem, inspirací a posláním. Jak jiţ bylo uvedeno, inspirativním zdrojem 

byla fascinace vodou coby přírodním ţivlem, který obklopuje celou zemi a především vodou 

jako nezbytným zdrojem pro lidstvo. Zároveň však bylo hlavním úmyslem upozornit na to, 

jakým způsobem lidstvo hospodaří s nezbytnou surovinou jakou je voda. I v tomto ohledu se 

poměrně liší inspirativní normy od předchozích projektů, které rozhodně nedisponovali aţ tak 

přísným společenským charakterem.  

Další změnu lze zpozorovat na estetické důslednosti zobrazených scén na pořízených 

fotografiích. Vybrané fotografie, které jsou zařazeny do sbírek, tak skutečně do jisté míry 

poskytují ilustrativní atlas toku řeky Dunaje, respektive pobřeţí Hong Kongu. Kompozičně 

jsou však obrazy řešeny individuálně. Na některých fotografiích jsou zobrazeny statické 

objekty a je zřejmé, ţe cílem autora bylo objekty zachytit. Smysl takového kompozičního 

záměru shledávám především v přehledné lokalizaci místa, kde byl odebrány vzorek vody. 

Jiné fotografie působí decentralizovaně s narušením kompozice a nápadně se tedy podobají 

Pohleho rané ještě analogové tvorbě a především konceptu vizualismu.  

V další řadě je pojetí fotografie na první pohled výjimečné z hlediska jejich pořízení - 

výsledný obraz všech fotografií lze definovat jako soubor tří různých scén. V první řadě je 

zde zobrazena voda pod hladinou řeky, která je tekoucí a tedy proměnlivá. Dále je na 

fotografiích zobrazena scéna nad hladinou vody, jako například břeh, město, mosty, lodě. 

Scény, v této horní části fotografie jsou ve většině případů statické objekty na pobřeţí. Třetí 

sloţkou fotografie je hladina řeky, která tvoří přirozenou po většinou dynamickou a vţdy 

relativní hranici mezi vodou (na některých fotografiích i světem pod hladinou) a zdánlivě 

statickou scénou na souši. Soubory River Project
163

 jsou tedy v mnoha aspektech výjimečné.  
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10. Monitoring médií 

 Andreas Müller Pohle je zahraničním fotografem, o kterého je ve zdejší kulturní sféře 

zvýšený zájem, coţ je zapříčiněno především z těchto dvou důvodů:. Müller Pohle se 

v českém prostředí pohybuje jiţ od devadesátých let dvacátého století. Poprvé u nás 

vystavoval svá díla jiţ v roce 1989 v rámci kolektivní výstavy. Dále se autorsky účastnil 

několika přednášek a konferencí a v předchozích letech pořádal jiţ samostatné výstavy opět 

v Brně a Praze. Aktivním podílením se na umělecké scéně se logicky dostal do podvědomí 

široké kulturní veřejnosti u nás. Druhým, neoddiskutovatelným důvodem je zřejmá shoda 

filosofických názorů s teoretikem fotografie s českými kořeny Vilémem Flusserem. To vše 

má logicky za důsledek zvýšený zájem kritiků a médií o tohoto německého fotografa. 

Kapitola nemá v ţádném případě ambice ve smyslu bádání a hledání nových informací o 

Müller Pohleho fotografické tvorbě. I kdyţ mnohé názory kritiků, které se v kapitole objevují 

povaţuji pro diplomovou práci za obohacující a přínosné. Kapitola vznikla selekcí mnoha 

textů a následnou rešerší jejich podstatných částí. Cílem monitoring médií je jednoduše 

shrnout recenze a ohlasy médií na jednom přehledném místě, ale nijak je mezi sebou 

nesrovnávat.  

„[…] Zvědavost, kreativita a touha po svobodě. Tři základní důvody, kvůli kterým se 

Andreas Müller-Pohle rozhodl fotografovat. Fotí uţ téměř čtyřicet let a neustále 

zkouší nové postupy. Retrospektiva jeho tvorby v praţském Domě fotografie je zároveň 

i přehledem vývoje tohoto média v druhé polovině dvacátého století.“
164

(ČT 24) 

 Při souhrnu kritických reflexí jsem se zaměřil především na ohlasy k poslední výstavě 

Coincidence. O výstavě informovali nebo se podrobněji kriticky vyjádřilo více neţ dvacet 

kulturních zdrojů
165

.  Pro účely diplomové práce jsem však vybral jen některé z nich, 

respektive články autorů, kteří se Müller Pohleho tvorbou zabývali podrobnějším způsobem.  

Především to je článek Heleny Kardové pro Hospodářské noviny, článek pro Lidové noviny s 

názvem Obrazy, kterým nelze věřit od Josefa Chuchmy, článek Jana H. Vitvara pro časopis 
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Respekt. V médiích se nejdříve objevili tiskové zprávy ve smyslu stručných informací o 

pořádané výstavě a seznámení se s fotografem a jeho tvorbou. Především se jednalo o totoţné, 

případně velmi podobné texty se skutečně ryze informativním charakterem. Aţ 

v následujících dnech a týdnech od otevření výstavy se v médiích objevili věcné a kritické 

reflexe.  

10.1. Dům fotografie představuje tvorbu Andrease Müllera-Pohleho 

Zdroj: ČTK 

Datum vydání: 21. 7. 2014 

Název: Dům fotografie představuje tvorbu Andrease Müllera-Pohleho 

Autor: hrm 

 Jako první s příspěvkem o pořádané výstavě Coincidence přispěchala Česká tisková 

kancelář.  Konkrétně tomu bylo 21.7.2014, tedy o den dříve neţ byla samotná výstava 

otevřena veřejnosti. A proto se symbolicky tomuto příspěvku ČTK budeme věnovat jako 

prvnímu.   

 "[…] Je to výstava fotografická a zároveň výstava o fotografii, o celém fotografickém 

vesmíru, o tom, co s námi fotografie dělá.”
166

(ČTK)
167

 

 Autor recenze výstavou prochází chronologicky od cyklu Konstelace, který popisuje 

jako fotografickou sbírku s principy avantgardní fotografie a pečlivě budovanou kompozicí 

geometrických forem. Recenzent ČTK navazuje představením cyklu Transformace a 

především upozorňuje na diametrálně odlišný kompoziční přístup, který v případě 

Transformance jiţ není avantgardně přísný, ale naopak zcela náhodný. Autor textu výstavu 

rozděluje na „predigitální― , kterou datuje do vzniku projektu Entropia. Další období se tedy 

vyznačuje digitalizací. Za mezník „nové etapy― fotografovi tvorby je v recenzi označen rok 

2005, respektive vznik projektů The Danube River Project. V příspěvku autora ČTK se dále 

objevuje i  několik zajímavých citací a vyjádření samotného fotografa k tomu, co ho přimělo 

k uspořádání této výstavy:  

                                                           
166
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 "[…] Pavel mě vyzval k tomu, abych se zase vrátil ke zcela raným obrazům. Na jedné 

straně se mu podařilo zachytit celý časový úsek mé tvorby, zároveň se mu podařilo 

vypíchnout její důleţitá těţiště," 
168

 (ČTK) 

 Zajímavou informací je i prohlášení ředitelky pořádající Galerie hlavního města Prahy 

Magdaleny Juříková na tiskové konferenci konané den před zahájením výstavy:  

 ―Müller-Pohle se zabývá podstatou fotografie, od poloviny 90. let reflektuje i radikální 

změny podstaty technických obrazů. Otázka kódování a významu informací a jejich 

dialektická opozice entropii a náhodě zároveň ukazují vzájemný vliv fotografovy 

tvorby s myšlením filozofa a teoretika médií Viléma Flussera‖
169

 (ČTK) 

 Text autora ČTK je plný věcných informací o pořádané výstavě se stručnou 

charakteristikou Müller Pohleho tvorby doplněný řadou zajímavých poznatků k některým 

jeho projektům. Oceňuji, ţe článek je doplněný citacemi jak samotného fotografa Müller 

Pohleho, tak i citacemi kurátora Pavla Vančáta a ředitelky galerie Magdaleny Juříkové.   

10.2. Fotografie dlouhá 2800 kilometrů 

Zdroj: Hospodářské noviny  

Datum vydání: 12. 8. 2014 

Název: Fotografie dlouhá 2800 kilometrů 

Autor: Helena Kardová
170

 

 

 Ţurnalistka Helena Kardová pracuje jako externí novinářka Hospodářských novin a 

zároveň se věnuje i fotografování.  Na samotnou výstavu nahlíţí skutečně kritickým 

pohledem a zároveň přichází s řadou zajímavých poznatků:  

„Na retrospektivě německého fotografa Andrease Müllera-Pohleho v praţském Domě 

fotografie visí nejstarší fotografický obraz na světě - sofistikovaná přehlídka však 

rozhodně není pro staromilce.”
171

 (Helena Kardová) 
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Kardová svou recenzi začíná pojednáním o projektu Digital scores a zdánlivým 

zpochybněním, zda se jedná skutečně o fotografii či nikoliv:  

“[…]Nejstarší dochovaný záběr totiţ třiašedesátiletý umělec přetvořil na 

alfanumerický kód tak, ţe by jej nepoznal ani jeho autor Joseph Nicéphore Niépce. V 

roce 1826 totiţ musela expozice kvůli mizerné technologii probíhat údajně osm hodin. 

Müller-Pohle proto přetiskl informace na osm panelů, které daleko víc neţ vzácnou 

zvětšeninu připomínají abstraktní obraz.”
172

 (Helena Kardová) 

Dále se jiţ autorka textu věnuje pouze vybraným Müller Pohleho sbírkám v 

chronologickém sledu. Kompozici projektu Konstelace přirovnává k tvorbě avantgardních 

fotografů a jmenuje například Jaromíra Funkeho nebo Jaroslava Rösslera. V pořadí další 

soubor Transformace svým záměrem zase srovnává s průkopníkem dokumentárního filmu 

Dzigy Vertova, jehoţ experimentální film Muţ s kinoaparátem vznikl z databáze různě 

pořízených záběrů. Následně se Kardová jen stručně zmiňuje o podstatě souborů Signa, 

Atomic Laughter, Sojourner II a projekt Entropic cylinders, které komentuje takto: „Pro 

někoho budou úţasnou sochou, pro jiného briketou dobrou maximálně na podpal.”
173

  

Reflexe se samozřejmě neopomíjí i na jeho vodní projekty. To především s důrazem 

na ekologii ţivotního prostředí jako civilizační problematiku, kterou Müller Pohle do projektu 

namočil. Helena Kardová se pozastavuje nad zařazením video instalaci Araki při práci, která 

se dle jejich slov poněkud vymyká z inteligentního výběru a uhlazené retrospektivy. Naopak 

kurátora Pavla Vančáta chválí za umístění výstiţných stručných popisů ke kaţdému dílu, coţ 

umocňuje pocit uspořádání přehledné výstavy i pro zcela nezainteresované návštěvníky. 
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10.3. Obrazy, kterým nelze věřit 

Zdroj: Lidové noviny 

Datum vydání: 16. 8. 2014 

Název: Obrazy, kterým nelze věřit 

Autor: Josef Chuchma
174

 

 

Recenze Josefa Chuchmy pro Lidové noviny by vzhledem ke svému obsahu s trochou 

nadsázky slušelo zařadit spíše ke kapitole věnované filosofické tvorbě Viléma Flussera, 

přesněji knize Za filosofii fotografie, protoţe autor článku sebevědomě dokazuje jak znalost 

filosofie Viléma Flussera, tak i Müller Pohleho fotografické tvorby.   

Recenze Josefa Chuchmy pro Lidové noviny je svým způsobem jedinečná, protoţe 

ţádná jiná reflexe výstavy Coincidence nevěnuje tolik pozornosti myšlení Viléma Flussera. 

Autor textu si byl tedy dobře vědom důleţité vazby mezi tímto filosofem fotografie a Müller 

Pohlem. Koncepčně je práce rozvrţena na dvě poloviny a ta první se věnuje výhradně eseji 

Viléma Flussera Za filosofii fotografie: První vydání označuje za vizionářský text, který u nás 

padl na nepřipravenou půdu, protoţe způsob nahlíţení na fotografii byl u nás prakticky 

neznámý a jeho interpretace fotografického díla byla zcela mimo tehdejší kulturní společnost. 

V následujících dvaceti letech byl Vilém Flusser jiţ vstřebán a dnes se jiţ jedná o klasické 

dílo teorie fotografie.  

 Josef Chuchma z eseje Za filosofii fotografie smyslně abstrahuje základní pojmy, 

především technický obraz, aparát a fotograf, čímţ záměrně odkrývá souvislosti a především 

podstatu Müller Pohleho fotografické praxe. Flusser se domnívá, ţe technické obrazy ať uţ je 

to fotografie, film nebo televize se stali samozřejmostí dnešního světa:  

„Není umělecké, vědecké nebo politické aktivity, která by Nesměřovala 

k technickým obrazům, není kaţdodenního jednání, které by nechtělo být 

fotografováno, filmováno, nahráváno na video. Neboť všechno chce zůstat v paměti 

věčně a být věčně opakovatelné.“
175

(Josef Chuchma) 

 Dále se zabývá problematickým vztahem mezi aparátem a fotografem. Flusser 

upozorňuje na problém těch fotografů, kteří se podřídí technickým konfiguracím aparátu a 

dostupné funkce jim vlastně postačí a stanou se tak otroky fotoaparátu, nebo slovy Viléma 
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Flussera „cvakači.― Další uţivatelé fotoaparátu jsou ti, kteří usilují o překonání konfigurací 

aparátu. Usilují o tvůrčí fotografii osobitým způsobem, čehoţ lze dosáhnout pouze za 

předpokladu, ţe s aparátem pracují experimentálně a snaţí se do fotografie přenést svébytný 

způsob myšlení.  

„[…] Skutečný tvůrce v oblasti technických obrazů, tvrdí Flusser, se ovšem dokáţe 

vymanit z vnucované danosti, dokáţe jít mimo program stroje a proti němu, narušit ho 

- a tím překvapit publikum, ukázat mu, co všechno s aparátem lze, jak jej zkrotit na 

nástroj, na zprostředkovatele, nikoliv určovatele.“
176

 

Chuchma se textem postupně dostává od „nekritického― pohledu na fotografie, kterým 

divák důvěřuje „jako vlastním očím― aţ ke zpochybnění důvěryhodnosti technických obrazů, 

respektive digitalizaci obrazu. Chuchma Flusserovu esej dále srovnává s knihou Temná 

komora od Rolanda Barthese a knihou O fotografii od Sussan Sontagové a konstatuje, ţe 

Flusser v knize neuvedl jediné konkrétní dílo nebo fotografa, na kterém by prezentoval svůj 

přístup a principy myšlení. I přesto je ovšem jasně patrné, ţe v některých pasáţích své eseje 

hovořil nepřímo o Müller Pohleho fotografickém přístupu. Chuchma tím má především na 

mysli kapitolu, ve které fotografa přirovnává k narušiteli programů a hledače stále nových 

způsobů vidění, který chce vytvářet nové informativní konfigurace, čímţ se Josef Chuchma 

postupně dostává k samotné výstavě.:  

„[…]Ostatně přesně v intencích této filozofie berlínský autor tvoří a kurátor praţské 

retrospektivy Pavel Vančát jeho tvorbu v doprovodných textech takto flusserovsky 

představuje.“
177

 (Josef Chuchma) 

Z druhé části příspěvku věnovanému samotné výstavě psané popisnou formou, bych 

označil za zajímavý následující úryvek z textu, který pojednává o Müller Pohleho dovednosti 

ovládat aparát, coţ podle Chuchmy dokazuje cyklus Konstelace, na kterém svou myšlenku 

aplikuje:  

„[…]Tady vidíme, ţe Müller-Pohle takzvaně uměl fotit, ţe si zrak tříbil. To je důleţité, 

protoţe mu jeho následující experimenty, do nichţ se ponořil na konci sedmdesátých 

let a v nichţ zásadně uplatňuje konceptuální přístup, lze věřit. On se totiţ naučil 

nefotit, coţ je podstatný rozdíl od autorů, kteří fotit nikdy pořádně neuměli, neměli co 

zapomínat a rovnou konceptualizují!“
178

 (Josef Chuchma) 

                                                           
176

 CHUCHMA, Josef. Obrazy, kterým nelze věřit. Lidové noviny. srpen 2014, č. 191, s. 29 
177

 Tamtéţ. 
178

 Tamtéţ. 



68 
 

Josef Chuchma se ovšem v závěru svého textu dostává i ke svým poněkud rozpačitým 

úvahám nad některými Müller Pohleho projekty. Komentuje jeho snahu k osvobození se od 

toho, co nabízí standardní fotografování a filmování za projev úsilí nebýt mechanický, coţ 

můţe vést pouze jen k jiné mechaničnosti. Příklad takto mechanické tvorby uvádí projekt 

Entropia, který chápe jako jedenáctiminutový jednoslovný pohled. Podobný názor má i 

na projekty Araki při práci a Hiroshima 29/3/01. Josef Chuchma svůj článek uzavírá slovy o 

Müller Pohleho fotografické tvorbě v diskursu současné fotografie: 

„[…]To, co nyní provozuje Andreas Müller-Pohle, je poučené, konceptuálně 

zdůvodněné, přesto nesnesitelně lehké vršení obrazů, které aparáty umoţňují, k němuţ 

přímo vybízejí.“
179

 (Josef Chuchma) 

10.4. Ve jménu manipulované reality  

Zdroj: Respekt 

Datum vydání: 25. 8. 2014 

Název: Ve jménu manipulované reality 

Autor: Jan H. Vitvar
180

 

 

 

Záměrem recenze Jana H. Vitvara je především seznámit čtenáře s podstatou kódování 

v Müller Pohleho tvorbě, coţ prezentuje na příkladech několika fotografických sbírek, jako 

Konstelace, Transformace, Signa, Entropie, Digital scores, Sojourner II a River Project. V té 

souvislosti se dále věnuje vzájemné vazbě s Vilémem Flusserem a dokonce i samotnému 

Vizualismu. Především je to další recenze, která se mimo Müller Pohleho tvorbou zabývá i 

samotným vývoje fotografického média:  

„[…]Je to dobrá příleţitost ohlédnout se za dramatickým obdobím, kterým si 

fotografie a vůbec komunikace pomocí technických záznamů okolního světa prošla v 

posledních čtyřech dekádách. Není nutno se bát, ţe bychom zabředli do dějepisné 

nudy.“
181

 (Josef Chuchma) 

 

Za nejpodstatnější část textu povaţuji zajímavé srovnání, kterým Müller Pohle 

dokazuje svou schopnost drţet krok s vývojem fotografie. Fenomén zveřejňování fotografií na 
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internetu komentoval slovy, ţe například erotický server  www.ishotmyself.com má více 

návštěvníků neţ Guggenheimovo muzeum a ukazuje víc originálních portrétů neţ Louvre. 

Záměrem srovnání však není kritika, ale fakt, ţe právě díky internetu se fotografie stala 

médiem, která globálně propojuje lidi tak jako nikdy v historii.
182

 Jan H. Vitvar upozornil na 

Müller Pohleho předzvěst masové produkce na příkladu projektu Entropia, ve kterém 

přetransformoval tisíce fotografií v trojrozměrný objekt s názvem Entropické válce. Autor 

příspěvku Jan H. Vitvar mimo zmínění vzájemného vlivu fotografa s Vilémem Flusserem, 

srovnává právě i esej Za filosofii fotografie s esejí Umělecké dílo v době své technické 

reprodukovatelnosti Waltera Benjamina, knihou Temná Komora Rolanda Barthese a knihou 

O fotografii Susan Sontagové. Zároveň je řadí po jejich bok jako základní text pojednávající o 

fotografii jako fenoménu, který do značné míry utváří nejen naše vnímání světa, ale i jednání 

v něm.
183

 

 

10.5. Shrnutí kritických reflexí 

 Na začátku kapitoly jsme si kladli za cíl shrnout vybrané reflexe výstavy Coincidence. 

Kapitola představila řadu zajímavých poznatků, bez ohledu na to, zda s nimi souhlasíme či 

nikoliv, protoţe kritika je vţdy subjektivní formou vyjádření. Naopak názory více osobností 

z oblasti kulturní společnosti povaţuji pro diplomovou práci za přínosné. Komentáře všech 

zmíněných autorů se v mnoha ohledech logicky liší. Nicméně si nelze nevšimnout toho, ţe 

všichni autoři se v zásadních věcech shodují, coţ se pokusím výstiţně shrnout ve dvou větách:  

Andreas Müller Pohle se fotografií zabývá zároveň i z pohledu vývoje fotografického aparátu 

jako média samotného. Zřejmý je vzájemný intelektuální vliv s Vilémem Flusserem ve 

smyslu hledání významu kódování ve fotografii. 
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11. Závěr 

Fotografie je obraz pořízený technickým aparátem odkazující prostřednictvím kódů 

k informacím a vzniká ve spolupráci s fotografem. Stručná definice pojmu „fotografie― 

obsahuje klíčová slova celé diplomové práce: Fotografie – aparát – obraz – kód – informace – 

fotograf - Slovní aparát kompletuje pojem „filosofie―. Osobnosti Vilém Flusser a Andreas 

Müller Pohle vymezují téma z obecného kontextu fotografie.    

V úvodu jsme si poloţili následující dvě otázky: Nakolik se fotografovi zdařilo podřídit 

aparát svému záměru a jaké metody při tom pouţil? Druhá otázka zní přesně v opačném 

postavení, tedy nakolik se aparátu zdařilo svým programem podřídit si samotného fotografa? 

Otázkami jsme se v průběhu práce jiţ zabývali a následující odpověď slouţí zároveň jako 

základní filosofický koncept diplomové práce. Podstatou poloţených otázek je vztah: fotograf 

- fotoaparát – fotografie. Při experimentálním způsobu tvorby je ovšem nevyhnutelný konflikt 

mezi záměrem fotografa a záměrem fotoaparátu. Ovšem v případě, ţe se fotograf spolehne na 

programové nastavení aparátu, tak výsledná fotografie je výhradně dílem aparátu bez 

jakékoliv autorské role a ke konfliktu aparátu s fotografem nedochází, coţ samozřejmě není 

ku prospěchu fotografie. Bezkonfliktně pořízenou fotografii nelze ani kriticky hodnotit. 

Výsledkem takové fotografie je, ţe nedochází k podnětům pro rozvoj schopností fotografa.  

V případě, ţe fotograf pracuje s programovým nastavením aparátu experimentálním 

způsobem za účelem zobrazení svého záměru a aparát tím způsobem dokáţe přelstít, tak se na 

fotografii podílí kreativním způsobem a vkládá do ní svou autorskou roli. V takovém případě 

je zpětná vazba fotografické kritiky předpokladem k následnému progresu schopností 

fotografa. Z diplomové práce je zřejmé, ţe Andreas Müller Pohle pracuje a tvoří výhradně 

experimentálním a inovativním způsobem.  

Vztah filosofie a fotografie se zájmem o podstatu „kódování― fotografie je typickým 

charakteristickým znakem Müller Pohleho tvorby.  To znamená, ţe pokud hovoříme o vztahu 

filosofie a fotografie v díle Andrease Müller Pohleho, tak hovoříme o „kódování fotografie―. 

Stejná oblast bádání v oblasti „kódů― ve fotografii je typická i pro filosofa Viléma Flussera. 

Kódování zaujalo podstatnou část diplomové práce a jejím úkolem bylo nalezení vzájemných 

paralel mezi Flusserovou teoretickou tvorbou a Müller Pohleho fotografickou praxí.  

Celá problematika kódování fotografie spočívá v dekódování obrazů a tedy správném 

chápání technických obrazů. Fotoaparát má schopnost z časoprostoru abstrahovat vizuální 
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svět a obrazy vracet zpět do časoprostoru vizuálního světa. Ve skutečnosti se tedy spíše jedná 

o zobrazení abstraktního komplexu symptomů, neţ o zobrazení vizuálního světa. Tím se 

dostávám k zásadní myšlence Andrease Müller Pohleho, který si uvědomoval, ţe fotografie 

ve skutečnosti není objektivním obrazem skutečnosti a z hlediska kódů je velmi sloţité 

dešifrovat technické obrazy i proces vzniku technických obrazů. Transparentním způsobem 

tento přístup prezentoval v řadě svých projektů: od fotografického cyklu z roku 1995 Digital 

Scores, přes multimediální projekty Face Codes a Analog – Digital Mirror, aţ k fotografiím 

cyklu The Danube River Project pořízených v letech 2005 – 2006.  

Neméně důleţitý zájem projevoval o samotnou podstatu fotografického média, coţ úzce 

souvisí se zmíněným filosofickým konceptem diplomové práce. Jiţ ve své rané tvorbě na 

začátku osmdesátých let poukazoval na schopnost fotografa podřídit si funkce aparátu svému 

záměru. Na vzniku některých fotografií se autorsky podílel aţ v sekundárním procesu výroby, 

nebo například mechanickým poškozením negativního snímku. Kapitola analyzující jeho 

tvorbu beze zbytku dokazuje jeho výjimečný experimentální přístup k fotografii.  

Výše uvedený závěr mého bádání potvrzuje i část věnující se monitoringu médií 

reagujících na výstavu Coincidence. V zásadě se vybrané kritické reflexe shodují na tom, ţe 

Andreas Müller Pohle se zabývá fotografií z hlediska ontologického vývoje fotografického 

média. Potvrzuje i zřejmý intelektuální vliv s Vilémem Flusserem ve smyslu hledání významu 

kódování ve fotografii. Andreas Müller Pohle se kromě samotného fotografování aktivně 

věnuje i ediční a teoretické činnosti. Kapitola o vizualismu detailně analyzuje Müller Pohleho 

koncept, respektive nahlíţení na fotografii v osmdesátých letech dvacátého století. Potvrzuje 

to Müller Pohleho inovativní přístup k myšlení o fotografii. Kapitolu lze shrnout slovy, ţe pro 

vizualismus není prioritně důleţitý výsledek, ale záměrem je především znalost oblasti 

zkoumání a to můţe aţ následně vést k výsledku. Na Müller Pohleho vizualismus navazuje 

část o fotografickém dění té doby u nás. Ze vzájemného srovnání je patrné, ţe podobným 

způsobem o fotografii uvaţovali například Antonín Dufek nebo Bořek Sousedík. Bez ohledu 

na to, zda vůbec a jakým způsobem došlo k jejich ovlivnění vizualismem. V kaţdém případě 

to ovšem vyjadřuje tendence, jakým směrem se fotografie jako celek v osmdesátých let 

dvacátého století ubírala.  

Závěrem lze konstatovat, ţe vztah filosofie a fotografie ve fotografickém díle Andrease 

Müller Pohleho je zcela zásadní. Diplomová práce tak spolehlivě naplnila svůj hlavní cíl, 

který spočíval v nalezení vzájemných paralel filosofie a fotografie v Müller Pohleho tvorbě. 
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12. Resumé 

Mediální umělec Andreas Müller Pohle se zabývá fotografickým médiem 

z ontologického hlediska. Fotografie je neustále rozvíjející se obor nutně spjatý s řadou jiných 

disciplín a oborů, včetně teorie a filosofie fotografie. Müller Pohleho tvorba byla zásadním 

způsobem ovlivněna filosofem Vilémem Flusserem, respektive jeho filosofickému pojetí 

„kódování― v oblasti fotografie. Způsobem myšlení o podstatě „kódování―  se Müller Pohle s 

Flusserem výrazně ovlivňovali, coţ bylo zásadní podmínkou pro syntetizaci fotografie 

a filosofie v kontextu této diplomové práce. Přibliţně v době vynálezu fotografie se začala 

rozvíjet i fotografická kritika, která by měla slouţit jako předpoklad pro vývoj fotografie z 

hlediska mediálního i technologického. Mezi zásadní osobnosti fotografické kritiky a teorie 

patří především Alexandr Rodčenko, László Moholy Nagy, Walter Benjamin, Susan Sontag 

nebo právě Vilém Flusser. Důleţitým textem osmdesátých let dvacátého století v oblasti 

teorie fotografie je Müller Pohleho esej zvaná vizualismus.  Andreas Müller Pohle je 

fotografem se zájmem o významovou podstatu fotografie a svou specifickou tvorbou to 

dokazuje jiţ od sedmdesátých let dvacátého století. Tvorba Andrease Müller Pohleho mapuje 

období od analogové fotografie, k digitálnímu obrazu, aţ k dnešnímu post digitálnímu věku 

médií. 
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13. Summary 

Media artist Andreas Müller Pohle follows up photographic medium from the 

ontological perpective. Photography is continuously evolving discipline, essentially linked 

with a number of other subjects and disciplines, including the theory and philosophy of 

photography. The works of Müller Pohle were significantly influenced by philosopher Vilem 

Flusser, respectively by his philosofical conception of „coding― in the field of photography. 

Müller Pohle and Flusser significantly influenced each other with their way of thinking about 

the essence of „coding―, which was a fundamental condition for synthesize of photography 

and philosophy in the context of this thesis. Photographic criticism, which should serve as 

premise for evolution of the photography as a medium and technology, started to evolve 

roughly around the same time as the photography itself was invented. Among the leading 

personalities of photographic criticism and theory are mainly Alexandr Rodčenko, László 

Moholy Nagy, Walter Benjamin, Susan Sontag or just Vilém Flusser. Important text of the 

eighties in the field of photographic theory was Müller Pohles essay called Vizualism. 

Andreas Müller Pohle is a photographer with a great interest in sematic nature of photography 

and he is proving it with his specific creations since seveties. The Works of Andreas Müller 

Pohle is mapping the periods from the analog photography, to the digital image, and 

subsequently to the contemporary post-digital media age.  

L'artiste de photos Andreas Müller Pohle s'occupe du médium photographique vers le 

point de vue ontologique. La Photographie s'évolue constamment et c'est un discipline 

complexe qui ce compris de plusieur théories et aussie de la philosophie de la photographie. 

Le travail de Müller Pohle a été influencé par le philosophe Vilem Flusser et son concept 

philosophique de «codage» dans la photographie. Mueller Pohle et Flusser se sont influencé 

muttuellement concernant le codage. Ça était la condition essentielle pour la synthèse et 

developement de la photographie soi-méme et de sa philosophie dans le contexte de cette 

thèse. Aprés de l'époque de l'invention de la photographie il s'y avait développé la critique 

photographique, qui serve au développement de la photographie comme un médium et aussi 

de la technologie. Les personnalités les plus importantes sont Alexandre Rodtchenko, Moholy 

Nagy, Walter Benjamin, Susan Sontag et Vilem Flusser. La théorie de visualisme de Müller 

Pohleho est un thése tres importante. Andreas Mueller Pohle est un photographe d'accent á 

l'essence sémantique de la photographie et son art spécifique s'était developé depuis les 

années soixante-dix du XXe siècle. Les œuvres d'art d'Andreas Müller Pohle varient des 

photos analogiques aux images d'age numérique.  
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Příloha č. 1: Andreas Müller Pohle – Samostatné výstavy 

2014 

- Galerie hlavního města Prahy,  

Dům Fotografie, Praha 

2013 

- Lianzhou Foto, The Granary, China.  

- Ida Illuster Gallery, Pavilion at Milchhof 

Ateliers, Berlin.  

- Asia One Vertical Art Space, Hong Kong 

2012 

- Dům umění, Brno, Czech Republic. 

- 8th International Directors Lounge,Berlin 

2011 

- Photo Edition Berlin, Berlin.  

- Lumenvisum Gallery, Hong Kong.  

- Hong Kong Arts Centre, Hong Kong.  

- Gesshin-in Temple, Kyoto 

2010 

- Nessim Galéria, Budapest 

2009 

- Esplanade Building, Faliron Olympic 

Complex, Athens Photo Festival, Athens 

- Naturama – Modern Natural History, 

Fototriennale.dk, Svendborg, Denmark 

2008 

- Uferhallen, European Month of 

Photography, Berlin 

2007 

- Europäisches Donaumuseum, 

Stadtmuseum, Ingolstadt 

2006 

- Donaumarkt, Regensburg 

- Belgrade Cultural Center, Art Gallery,  

- Central European House of Photography,  

Bratislava 

- Donauschwäbisches Zentralmuseum,Ulm 

2005 

- Stadtgalerie im Elbeforum, Brunsbüttel 

- Galeria Stary Browar, Poznan 

- Aura Gallery, Shanghai 

2004 

- Dom umenia, Month of Photography, 

Bratislava 

- Muzeul Literaturii Române / Romanian 

Literature Museum, Bucharest 

2003 

- Museum für Photographie, Brunswick 

2002 

- Gallery Ississ, Kyoto 

- Gallery Prinz, Kyoto 

- Galerie Esther Woerdehoff, Paris 

- Topek Building, FotoFest, Houston 

2000 

- The Museum of Contemporary 

Photography, Chicago 

- Galerie Esther Woerdehoff, Paris 

- Tschumipavillon, Groningen 

1999 

- Galerie Václava Spály, Prague 

- Altes Rathaus, Göttingen 

1998 

- Gallery Ississ, Kyoto 
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- Mücsarnok / Kunsthalle, Budapest 

- Galéria Goethe-Institut, Budapest 

1997 

- The Print Center, Philadelphia 

- Museum für Photographie & Wasserturm 

am Giersberg, Brunswick 

- Goethe-Institut, Houston 

- Goethe-Institut, Atlanta 

- Vu – Centre de la Photographie, Québec 

- Galerie Condé, Paris 

- Galerie Mantoux-Gignac, Paris 

1996 

- Gallery 111, Thessaloniki 

1995 

- Espace Photographique Contretype, 

Brussels 

- Kunstverein Hildesheim, Hildesheim 

1994 

- The House of Balabanov, Plovdiv 

1993 

- Centre de la Photographie, Geneva 

- Galeria Documenta, São Paulo 

1992 

- Fotogalerie Wien, Vienna 

1991 

- Brandenburgische Kunstsammlungen, 

Cottbus 

1989 

- Galerie Stará radnice, Brno 

1988 

- Galerie Jutta Rössner, Stuttgart 

- Círculo de Artes Plásticas, Coimbra 

1987 

- Galeria Fotografii Elementarnej,Ladek Z. 

- Marburger Kunstverein, Marburg 

- Espai F, Granollers/Barcelona 

1986 

- Museu da Imagem e do Som, São Paulo 

- Funarte, Rio de Janeiro 

- Galeria Foto-Medium-Art, Wroclaw 

- Hasselblad Gallery, Göteborg 

- Galeria Agorà, Turin 

1985 

- Galerie Jutta Rössner, Stuttgart  

- Photo-Galerie 52, Luxemburg 

- Fotoforum Bremen, Bremen 

1984 

- Casa do Infante, Porto 

1983 

- Galerie Studio 666, Paris 

- Camera Obscura Gallery, Stockholm 

- Galerie Perspektief, Rotterdam 

- Galerie Pro Photo, Nuremberg 

- Benteler Galleries, Houston 

- Galerie Foto Art, Frankfurt 

1981 

- Salzburg College Gallery, Salzburg 

- Galerie Renner, Munich 

- Forum Stadtpark, Graz 

- Galerie Novum, Hannover 

- Galerie Ruth Remus, Düsseldorf 

1979 

- Work Gallery, Zürich 

- Art Studio, Cologne 

1978 

Galerie Krebaum, Weinheim 

Galerie Trockenpresse, Berlin 
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Příloha č. 2: Obrazová příloha - Coincidence184 

 
Konstelace 

1976 —1979 

Autorův vůbec první fotografický cyklus se snaţil destilovat zpět do primárních forem 

principy avantgardní fotografie a tematizovat moderní fotografické vidění jako takové. 

 

 

Constellations. Untitled (#12), 1978 

                                                           
184

 Veškeré texty obrazové přílohy jsou popisky v originálním znění z výstavy Concidence. Soukromá 

elektronická korespondence autora s kurátorem Pavlem Vančátem: VANČÁT, Pavel. Andreas Müller Pohle - 

Coincidence [online]. 17. května 2015 21:20; [2015-05-17] (archiv autora). 
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Transformance 

1979 —1982 

Cyklus, jehoţ název je přesmyčkou mezi transformováním a performancí, byl vybrán              

z 10 000 snímků pořízených v pohybu bez pohledu do hledáčku aparátu a představuje 

ironickou dekonstrukci „fotografického gesta―. 

 

 

Transformance 5548, 1981 
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Albufera 

1985 

Ve snaze rozrušit tradiční krajinnou fotografii vznikl poblíţ španělské Valencie cyklus, který 

prostřednictvím trhání a skládání negativů spojuje rozličné obrazy a časy do nových 

imaginárních konstelací.  

 

 

Albufera IV, 1985 
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Dacapo I 

1988 —1991 

Projekt Dacapo I pracuje s estetikou kýče v podobě turistických pohlednic. Izolováním a 

zesílením motivu pomocí negativní transpozice dosiluje Müller‑Pohle efektu halucinogenního 

zcizení. 

 

 

Cristo Redentor, 1988 
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Dacapo II 

1989 —1991 

Pokračování projektu Dacapo tentokrát pouţívá techniku škrábání do negativu, jejímţ 

prostřednictvím totálně rozrušuje označující funkci snímku, aby je (řečeno Flusserovou 

terminologií) opětovně in-formoval. 

 

 

 

España Tipica, 1989 
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Signa 

od 1991 

Cyklus Signa se v jiné podobě vrací k předchozím dvěma: turistické památky jsou tentokrát 

snímány na Polaroid, avšak místo výrobcem předepsané minuty je vyvolání ponecháno aţ na 

dobu po návratu zpět domů. Obrazové ikony se tak stávají fosiliemi. (Andreas Müller‑Pohle) 

 

 

Berlin, Brandenburg Gate, 1990 
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Cyclograms 

1991 —1994 

Vyřazené fotografie jsou rozřezány na prouţky a konfety a poté vhozeny do nádoby                 

s vývojkou a novým fotografickým papírem. Název cyklu vychází z ideje recyklace: 

fotografický odpad je transformován v nové obrazy. 

 

 

Cyclogram 5.2.1994 
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Entropia 

1996, video, 12 min 

Audiovizuální instalace zachycuje průmyslový drtič, pomalu zpracovávající 11 tisíc 

fotografií, litografických filmů i rámovaných obrazů. Tato alegorie entropické „tepelné smrti― 

ukazuje proces zániku obrazů, oscilující mezi ekologií a černou dírou. 

 

 

Entropia, 1996 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

Digitální partitury 

1995 —1998 

Niépceho fotografii Výhled z okna v Le Gras (La cour du domaine du Gras, 1826) nechal 

autor přepočítat do alfanumerického kódu, pro který sám našel finální typografickou formu 

sestávající z osmi samostatných obrazů. Jako by bylo po apokalyptické Entropii přirozeným 

krokem obrátit se k nastupující digitalizaci, která přicházela nastolit nový řád věcí. 

 

 

Digital Scores III (after Nicéphore Niépce), 1998 
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Photo Box 

2001 

fotografický odpad, plexislo / photographic waste, plexiglass. Materiál vzniklý drcením tisíců 

fotografií, filmů a obrazů v projektu Entropia je obsahem tohoto průhledného sarkofágu, 

ztělesňujícího doslovný rozpad analogového obrazu. 

 

 

Photo Box, 2001. Shredded photographs in acrylic box, 30x45x15 cm 
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Entropické válce 

1996 

Materiál vzniklý drcením tisíců fotografií, filmů a obrazů v projektu Entropia je slisován do 

formy, která můţe být minimalistickou sochou i briketou. 

 

 

Entropické válce, 1996 
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Sojourner II 

1999 

Vozítko Sojourner brázdilo v roce 1997 za velkého mediálního ohlasu planetu Mars. O dva 

roky později vytvořil Müller‑Pohle s pomocí digitální kamery a dálkově ovládaného autíčka 

simulakrum jeho následovníka ve vsi jménem Marsdorf poblíţ Dráţďan. 

 

 

Sojourner II. 1131, 1999 

 

 

Sojourner II. 1047, 1999 
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Hiroshima 29/3/01 

2002 

V roce 2001 natočil Müller‑Pohle obstaroţní filmovou kamerou formátu Super 8 památný 

Atomový dóm v Hirošimě, jednu z mála budov přeţivších ničivou explozi. Zdánlivou 

historickou autenticitu podlamuje zvuková stopa zachycující všudypřítomný turistický rej. 

 

 

Hiroshima 29301, 2002. Digitized Super 8 film, 15 min. Editing Reinhard Möller 
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Atomový smích 

2002 

Dne 6. 8. 1945 upustil americký prezident Harry S. Truman před ohlášením svrţení atomové 

pumy zdánlivě mimo záznam se smíchem tuto větu: Utratili jsme přes dvě miliardy dolarů na 

největší vědecký hazard v dějinách a vyhráli jsme. 

 

 

Atomic Laughter, 2002 
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The Danube River Project 

2005 — 2006 

Dunaj jako řeka propojující velkou část Evropy se stala autorovi námětem záběrů pořízených 

podél 2800 km dlouhého toku přímo z jeho vodní hladiny. Na 21 místech pak Müller‑Pohle 

Sebral vzorky vody, jejichţ laboratorní rozbor tvoří další rovinu tohoto netradičního 

kulturně‑ekologického cestopisu. 

 

 

Budapest, Hungary, 1862, 2005 
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Hong Kong Waters 

2009 — 2010 

Tento projekt kombinující fotografii, video a zvuk propojuje dvě dimenze Hongkongu: jeho 

vertikální urbanitu a horizontální připoutanost k vodám. 

 

 

New Territories. Rambler Channel, Tsing Yi, 2009 
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