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"Quelli che s'innamorano della pratica senza la scienza, sono come quei nocchieri che 

entrano in naviglio senza timone e senza bussola, che mai hanno certezza di dove si 

vadano. Sempre la pratica deve essere edificata sopra la buona teorica, della quale la 

prospettiva è guida e porta, e senza questa nulla si fa bene"  

 

Leonardo da Vinci "Trattato della Pittura"  

 

Ultimo aggiornamento: 24/03/2019. 
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Poděkování 

Děkuji všem autorům, známým i anonymním, kteří zpřístupněním svých prací na světové 

komunikační síti mi dali možnost ilustrovat tuto knihu. Jak to jen bylo možné, snažil jsem 

se vybrat obrazy, které umožňují uchopit podstatu optického obrazu, jeho významu a práce s 

ním. Autorství je uvedeno u každé jednotlivé ilustrace. Pokud tomu tak není, pak uvedení 

autorství je nepodstatné, nepřípadné nebo znamená vlastní provenienci. 
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Filosofie optického obrazu  

Určit ráz a podobu, určit souhrn vlastností, které určují optický obraz jako takový je 

nesnadné. Hned na počátku se staví této snaze do cesty dvě překážky. 

Především zjišťujeme, že chápání optického obrazu je dichotomicky rozpolcené na dvě 

části, a to na část, která „se zaměřuje na vnímání“ a na tu druhou, která „dává přednost 

výmluvnosti“ (Szarkowski). Že každá z nich nutí jiný přístup, jinou motivaci činností 

spojených s optickým obrazem a tudíž i jinou skladbu takového obrazu.  

Dvojaké chápání optického obrazu a jeho významu je ale nepřiměřené naší snaze, neboť k 

postižení jeho imanentní struktury je nutné postihnout jej obecně a jednotně. Usilujeme o 

jednotné, jednoduché určení a nikoliv o takovou definici, která by platila jen za určitých 

okolností a podmínek. Podstata je pouze jedna, nelze vycházet z předpokladu dvou podstat 

téže věci. 

Takto není možné započít výklad skladby opsognomie, jakož i fotografie do té chvíle, dokud 

se nám nepodaří rozpolcené chápání optického obrazu sjednotit v celek. Dokud se nám 

nepodaří jej určit jako jednoduchou entitu, řídící se podstatnými zákonitostmi a nikoliv 

vedlejšími okolnostmi. Až tehdy budeme moci podat vodítko směru tvorby či toho, jak 

skladbu podřídit těm či oněm požadavkům uplatnění optického obrazu v konkrétních 

okolnostech. 

Skladebně lze obraz postihnout pouze jako formu. Nám se ale zdá, že zachycený (fixovaný) 

optický obraz jako forma spontánně nevystupuje. Vůbec se nám zdá, že optický obraz nemá 

předpoklady pro to, aby jako forma existoval. To je absurdní. Fixovaný optický obraz je 

obraz, jako každý jiný, a tedy vždy nějaká forma, ale my máme v prvém přiblížení dojem, 

že obrazem není. Máme dojem, že se díváme nikoliv na optický obraz, nýbrž na něco za 

ním, co existovalo a existuje nezávisle na něm. 

Proto není možné ihned přistoupit k výkladu skladby nejen pro zmíněnou dichotomickou 

existenci, ale také proto, že skladba optického obrazu se jeví být triviální až nicotná. Máme 

zde zdánlivě dva optické obrazy místo zřejmě jednoho, máme pojednat o skladbě obrazu a 

připadá nám, že není o čem mluvit, vzhledem k tomu, že tento obraz uniká pozornosti. 
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Musíme proto výklad skladby začít jaksi oklikou a od zdánlivě nesouvisejícího základu, a to 

ve smyslu otázky: jak mohlo k takové situaci dojít, kdy zřejmá forma jako forma nefiguruje, 

kdy obraz nevystupuje jako něco, někým a na základě něčeho vytvořeného, ale kdy 

vystupuje jako nikým daný objekt bez formy (dokument) nebo alespoň jako určité 

napodobivé zobrazení objektu, snažící se o výrazové pozvednutí téhož objektu. Jak mohlo 

dojít k tomu, že s optickým obrazem jako zřejmou formou nejsme bezprostředně schopni 

spojovat to, co se s formou bezděčně pojí, totiž estetično či, blíže vyjádřeno, krása? Jak se 

mohlo stát, že krása nám připadá ve spojení s optickým obrazem, ne-li přímo odporující 

rozumnosti, tak alespoň jako něco spíše minulého, současnosti nepatřičného a nanejvýše 

jako něco podmíněného splněním jiného důležitějšího, než jen velmi omezeného požadavku 

krásy? Jak se mohlo stát, že optický obraz nám připadá jako otisk pečetítka skutečnosti, ne 

jako tvorba? Že fixovaný optický obraz nám připadá jako výrobek, výsledek činnosti stroje, 

který člověk obsluhuje, ale pro své zaměstnání obsluhou nemůže tvořit dílo, uplatnit 

imaginaci, kreativitu, svou individualitu. 

Přitom chápat fixaci optického obrazu ne jako projev řízené aktivity stroje, ale jako projev 

obrazově kreativní a tím estetický, je jediná plodná cesta na rozdíl od imitace. Jediná cesta 

vedoucí ke vzniku něčeho nového, ne jen opakování již daného, což právě stroj zajišťuje. 

Estetickým chápáním optického obrazu se vše radikálně zjednoduší tak, jako se zjednoduší 

pohyby planet, přejdeme-li od zeměstředného k heliocentrickému systému. Je zde najednou 

jiná hierarchie hodnot, jiný řád kategorií, z kterého vyplývá přímá dynamika logických 

vztahů, a tedy schopnost vskutku něco tvořit, skládat. 

Skladba pak není konglomerátní stavbou či slepencem velkého množství jednotlivin se 

spoustou výjimek a odvolávek, podepřenou provizorní výztuhou na tisícerém místě, nýbrž 

vystupuje jako harmonická, živá, fungující a tím jednoduchá struktura. 
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Jan Vermeer van Delft, Důstojník s usměvavou dívkou, 1657, olej na plátně, 50,48 x 46,04 cm;  

zřejmě prvá manuální fixace optického obrazu v historii vůbec 
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Afektivní a intelektuální vědomí  

— role estetického díla v současnosti 

 

Pro modernost je charakteristická specifická rozdvojenost na dvě hlediska. Modernost má 

dva aspekty. Je pro moderní dobu charakteristické, že její vědomí je polarizováno. Projevuje 

se ve dvou, jakoby proti sobě stojících podobách. Na jedné straně dominuje vědomí 

intelektuální, a to doplňuje a současně proti němu stojí na straně druhé vědomí afektivní. 

Afektivní vědomí stojí v komplementárním kontrastu k vědomí intelektuálnímu. Zmizela 

spontánní celistvost životní zkušenosti — vše se poměřuje vypjatým protikladem rozumu a 

citu. Zračí se to dobře ve ztrátě slohu, dobového stylu. Vše je relativizováno, rozdrobeno, 

individualizováno. Na jedné straně vystupují všeobecně uznávané, neproblematické 

praktické činnosti. Na straně druhé je pouze doplňují a někdy rušivě, činnosti estetické. 

Modernost charakterizuje dualismus estetiky a praxe. Tento dualismus nabývá podob 

traumatizujícího rozporu, neboť vyhraněnost takové dvojakosti je nepřiměřená. Je 

nepřiměřená přílišná vyhraněnost estetických a instrumentálních postojů. 

Kořeny takové nepřiměřené vyhraněnosti jsou v racionalismu a osvícenectví či v 

tendencích, které jim předcházely, a které je umožnily. Jsou v nepřiměřeném důrazu na 

racionální pojímání světa. René Descartes (1596 -1650) chtěl vybudovat praktickou 

filozofii. „Praktická filozofie," říká, „nám umožní, že budeme poznávat sílu a působnost 

vody, ohně, vzduchu, hvězd, nebe a všech ostatních těles svého okolí právě tak zřetelně, 

jako práce svých řemeslníků, a budeme jich užívat ke všem službám, jichž jsou schopny. 

Tato praktická filozofie nás učiní pány a jakoby majetníky přírody.“ Neboli jak prohlašoval 

současník Descartův Thomas Hobbes (1588 -1679) „scientiam propter potentiam
1
 — vědou 

k moci“, neboli cílem veškerého vědění je ovládání přírody z hlediska lidských potřeb. 

Exkluzivita takového pojetí, bezbřehost racionální objektivizace, přílišný důraz na neosobní 

manipulaci a snaha o bezpodmínečný utilitarismus, to vše vedlo k rozpadu celku životní 

zkušenosti. Vystoupily do popředí ekonomicko-praktické cíle a tyto se staly jediným 

proklamovaným, ale i vskutku uznávaným smyslem. 

                                                 

1 HOBBES, Thomas. Leviathan, sive, De materia, forma, & potestate civitatis ecclesiasticae et civilis. Amsterdam: 

1668. 
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Estetické dílo, stavící na jiných, než jen čistě intelektuálních projevech lidského vědomí, se 

stalo pouhým pomocníkem, apendixem uskutečňováni ekonomicko-praktických, utilitárních 

cílů. Estetické dílo jako by nemělo, jakoby ztratilo společenskou funkčnost. Jistě, je možné 

namítnout, že tomu tak bylo vždy. Vždyť vždy se lidé snažili zlepšit svou hmotnou situaci, 

zvýšit svůj blahobyt. Řekněme, že ano, ale nyní jde o takové vyhranění, o takovou vypjatost 

a exkluzivitu snahy o zlepšení materiální existence, že se vše v této perspektivě ztrácí. 

Modernost je absorbována materiální existencí, tak jako byl středověk absorbován spiri-

tualitou. 

Později, v 19. století je uznání oprávněnosti materiálních snah tak všeobecné, že ti, kdož se 

zabývají estetickou činností, jsou nanejvýše schopni jen protikladného postoje. Vytvářejí 

umění s velkým „U“. Tedy umění nikoliv jako integrální a rovnoprávnou součást ostatních 

lidských činností, nýbrž činnost snažící se za každou cenu, a tím křečovitě, napodobit 

suverenitu ekonomické praktičnosti. Vzniká pojetí umění jako něčeho zvlášť a jen pro 

někoho. Umění se stěhuje ze života do muzeí a soukromých sbírek. Zde jistě bude rušit co 

nejméně. Sice původně nepopiratelná nefunkčnost uměleckého díla je však zde dovedena ad 

absurdum, neboť stejně tak nepochybná praktičnost všude kolem je absurdní.  

V této atmosféře roste zájem o optický obraz a jeho fixaci. Vermeer je jím fascinován, užívá 

se běžně k vedutě (Canaletto) a v 19. století se daří napřed jen nebarevná a později, v 30. 

letech minulého století, také barevná fixace optického obrazu na chemickém základě. 

W. Faithorne,  

Thomas Hobbes, 1668  

a titulní strana Hobbesova díla 

LEVIATHAN z roku 1651 
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Giovanni Antonio Canal, zv. Canaletto (1697-1768), Velký benátský kanál, 1730, olej na plátně, 151 x 121 cm 

Franz Hals (1582-1666), René 

Descartes, 1649, olej na plátně, 

77,5 x 68,5 cm 
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Karteziánský racionalismus  

Dobře známé maximum Descartovo „cogito ergo sum (myslím, tedy jsem)“ znamená 

několik věcí:  

(1) Vyhraňuje vzájemně nezávislou existenci objektu a subjektu souběžně existujících.  

(2) Znamená nadvládu intelektu: Cogito je absolutním jmenovatelem.  

(3) Znamená nevyhnutelnou závislost na objektu senzualitou: Rozum poznává skrze smysly. 

Smyslové poznání je nedostatečné, je jen prostředkem rozumu. Descartes v druhé meditaci 

(Meditace o první filozofii, 1641) předmět svého zkoumání, vosk, redukoval u ohně v nic 

vnímatelného smysly, ale napřed vosk i jeho zánik musel týmiž smysly vnímat, než 

formuloval pravdivou, nepomíjivou ideu vosku. Rozum se bez smyslů neobejde. Rozum se 

smysly k objektům vztahuje a nemůže se tak bez smyslového obejít.
2
  

Intelekt je sice suverénem, ale nemůže se zbavit společníka. Je zaměřen proti smyslům, 

neuznává je, ale nemůže bez nich být. Stále jej neodbytně provází cit, spojující v sobě v 

těžko rozlišitelné podobě vnímání, intuitivní poznání a etické hodnocení. Proto ono 

                                                 

2 Renati Des Cartes, Meditationes De Prima Philosophia, Meditatio II., De natura mentis humanæ: quòd opsa sit notior 

quàm corpus. Desátý odstavec: Sumamus, exempli causâ, hanc ceram: … (Vezměme si například tento vosk:...) 

 

René Descartes, faksimile titulní strany 

Meditací o první filosofii, vydání z roku 1648 
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polarizované vědomí modernosti, proto dualismus estetiky a praxe, proto estetika s jinými 

(suplementárními) obsahy než jen s těmi týkajícími se krásy. 

Mohli bychom jít hlouběji a říct, že to vše začíná ještě mnohem dříve než karteziánským 

racionalismem. Začíná to ideovou turbulencí, do níž ústí středověk. Vítězstvím 

individualismu (nominalismu) nad univerzalismem (realismem), se vytvořily podmínky pro 

vývoj k tomu, co jsme si zvykli nazývat moderností. Individualizační tendence renesance, 

reformace a osvícenectví rozrušily veškerou doposud platnou hierarchii lidské zkušenosti a 

existence; a samozřejmě tomu odpovídající společenskou hierarchii. 

Odpovídala-li tradičně intelektu filozofie, vnímání estetika či spíše krása, cítění etika a 

intuici teologie, pak začátkem 19. století je zde již jen věda jako nauka o praxi či praxe sama 

a inherentní limit takové praxe je vyvažován snahou o smyslové opojení. A zde zdůrazňuji, 

že nikoliv smyslovým opojením, ale snahou o něj. Zkušenost smyslů zde totiž není 

rovnocenným partnerem zkušenosti praktického rozumu. Zkušenost vnímání má jen tehdy 

smysl, má jen tehdy skutečnou platnost, je-li vázána zkušeností praxe. Vzhledem k tomu, že 

na smyslovém vnímání nic praktického není, je takto jen přirozené, že praxe je víc než 

vnímání. Věda je víc než estetika. Věda musí estetiku předcházet. Estetika může být 

oprávněna jen jako vědecká. Věc si brzy uvědomil Baumgarten (1714 - 1762) a takovou 

estetiku se pokusil vytvořit. Své osnovní dílo Aesthetica vydal roku 1750. Z nutnosti 

pojmenoval něco, co doposud jméno nemělo, protože pro to nebyla dosud žádná zvláštní 

potřeba. Krása byla předtím věcí samozřejmou a nikoliv přepychem, který je nutno obhájit.  
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Dominantní postavení intelektu  

Zajímavé by bylo zkoumat ještě otázku, jak vlastně došlo k tomu, že zánikem středověku se 

prosadil intelekt jako absolutní determinant. Nejspíše je to dáno neúspěchem středověké 

snahy, která převládala od zániku antiky až do renesance, podřídit vše spiritualitě, neboli 

intuitivnímu poznání, které mělo stát nad poznáním rozumovým i nad vším ostatním. Tato 

snaha byla neúspěšná. V rámci scholastické filozofie se naopak prosadil přirozený rozum 

nad vírou. Zvítězil nominalismus nad realismem. Co se nepodařilo spiritualitě, to se ale 

následně skoro podařilo rozumu. Intelekt si podřídil téměř vše. 

Až do sklonku starověku odpovídala jednotlivým stránkám psychického vědomí — rozumu 

(intelektu), smyslům (senzualitě), citům (emocionalitě), vhledu (intuici) — celkem 

harmonicky vyvážená formulace odpovídajících částí celkové životní zkušenosti. Tak 

převážně rozumu odpovídala filozofie, smyslům umění, citům etika jako nauka o způsobu 

života a intuici odpovídalo vše, co spadá pod pojem víry. Všechny čtyři stránky psychického 

vědomí vystupovaly více méně nezávisle, jako se vzájemně doplňující a neredukovatelné. 

Nástupem středověku se však celek životní zkušenosti zvláštně vyhrocuje. Je zde snaha vše 

podřídit vhledu (intuici). Jak bylo řečeno, tato snaha nekulminuje úspěchem, a ani nemůže. 

Vždyť je nepřirozená. Je to pouhá reaktivní tendence na krizový stav antiky. Nedaří se 

pohltit především intelekt. Filozofie se znovu jako filozofie scholastická prosazuje. Ale 

emocionalita a senzualita jsou téměř pohlceny. Středověk tělesné počitky potlačuje, je jen 

dobro intuitivního poznání. Ve středověku není rozdílu mezi etikou a intuicí — toto splývá! 

Víra určuje život. To trvá až do renesance, kdy vítězstvím individuality nad univerzalitou se 

rozdvojení na víru a služebný intelekt zajímavě transformuje. Hegemonie univerzální víry 

je vystřídána praktickým rozumem jednotlivce, který se současně individuality zříká ve 

jménu objektivní pravdy — formuluje se věda, vědecké poznání orientované materiální 

praxí. 

Praktický rozum neboli racionalita má nárok být jediným novým a nerozporným 

existenčním determinantem a rozhodčím, ale protože se nemůže obejít bez materie, nemůže 

se ani obejít bez toho, co s materií souvisí. Nemůže se obejít bez smyslového vnímání. 

Byla-li ve středověku smyslovost v pozadí, pak zde musí, i když de facto nechtěně, 
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vystoupit. Vystoupí o to výrazněji, že byla středověkem potlačována. To je počátek toho, co 

jsme si zvykli nazývat moderní dobou. 

Vskutku došlo ke zvláštní modifikaci zmíněné středověké rozdvojenosti na spiritualitu a 

intelekt. Tak, jako se ve středověku nemohla emocionalita a senzualita ztratit, ale byla 

obsažena intuicí, tak nyní senzualita a jí odpovídající projevy musí obsahovat city a vhled. 

Kde nestačí intelekt, tam nastupuje umění. Umění nabývá postupem moderní doby stále 

větší důležitosti. A samozřejmě nestačí už, aby bylo jen pěkné. Musí být také dobré a 

typické. A tato tendence, tento požadavek na suplementární obsahy uměleckého díla se stále 

prohlubuje, tlak zesiluje. Ke konci 19. století již tak dalece, že se prohlašuje, že krása v 

umění je věcí zbytnou a odbytou. Vzniká kolem roku 1910 tzv. abstraktní umění, které chce 

dokonce překročit smyslové vnímání — chce se zabývat jevy neviditelnými (sic). Na umění 

tedy nejsou kladeny jen tradiční požadavky senzuální, ale stále více nároky etické a 

intuitivní. Stále více se prosazují suplementární (dodatkové) estetické obsahy, proti 

původním obsahům daným výslednicí formotvorného procesu vnímání smysly, tj. 

především vnímání zraku a sluchu. Nestačí krása, vyžaduje se obsahová plnost, často 

chápána jako čistá užitečnost (funkcionalismus), vyžaduje se transcendentální zkušenost s 

uměleckým dílem, dílo má být typem, reprezentačním vzorem. Později již dílo takové 

požadavky není schopné nést a tzv. moderní umění, které je vlastně koncem modernosti, 

kolabuje konceptuálními tendencemi, kde už nejen, že nejde o krásu, nejde ani o dílo samo 

— umění má být pouhou transcendencí (earth art, environmental art).  

 

Příznačnost všudypřítomnosti optického obrazu 

Charakterizovali jsme modernost z nejobecnějších hledisek. Snažili jsme se nalézt podstatu 

modernosti. Aplikujme dosavadní poznatky a pokusme se vše vyjádřit konkrétněji vzhledem 

k naší snaze o skladbu optického obrazu. 

Vlastně jsme řekli, že princip modernosti je v tvorbě ideálních konceptů (pojetí, pojmů, 

idejí), které následně vystupují ne jako koncept, ale jako objektivita, pravá skutečnost mimo 

poznávající individuum – karteziánské schéma. A tak můžeme dále tvrdit, že 

všudypřítomnost optického obrazu je symptomem modernosti. 
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Moderní člověk má totiž jistotu své existence v aktu myšlení. Své cogito a výsledek 

myšlenkových operací staví mimo sebe jako pravdu (objektivní intelligantur
3
). Svět jako 

smyslový počitek, svět jako jev (fenomén) nemá plnohodnotnou platnost. Hodnotu má jen 

svět poznaný a formulovaný ve fakt. Nejde o vnímanou věc, třeba zrakem nebo sluchem, 

jde o věc poznanou. Člověk jen svět vnímá, pozoruje nebo slyší proto, aby jej následně 

mohl konzervovat v pravdě. 

Jinak řečeno, smysly a to, co smyslovému vnímání pomáhá, jsou jen nástroje (instrumenty) 

poznání. Člověk zaujímá ke světu instrumentální postoj. Smyslům se logicky dle 

karteziánského schématu nedůvěřuje. Důvěřuje se ale nástrojům smyslů. Instrumenty 

nabývají svrchovanou důležitost. Objektiv je jedním z nástrojů vidění, instrumentů zraku. 

Je jedním z nástrojů vizuálního vztahu člověka k okolnímu, na něm zcela nezávislému 

světu. 

Fixovaný optický obraz světa nahlíženého objektivem je pro moderní dobu příznačný, 

neboť činí faktem vizuální jev. Instrument objektivu a fixace jeho obrazu umožňuje 

přeměnit pomíjivý senzuální jev v trvalou, nepomíjivou pravdu. Vytváří vizuální konzervy. 

Vidění individua je přeměněno pomocí objektivu jako instrumentu vidění v objektivitu. 

Fenomenální pomíjivost zrakových vjemů je fixací optického obrazu konzervována, 

zpředmětněna, odosobněna. Je snadno manipulovatelná, vždy znovu vybavitelná a za 

průkazný materiál sloužící. Uchováním je schopna předávání ostatním. Individuální vjemy 

je možné objektivně zprostředkovat, je možné je komunikovat, zveřejnit. 

Pokud jsme mimo jiné modernost charakterizovali nutnou převahou iracionální 

instrumentálnosti, pak fixace optického obrazu je přímým výsledkem instrumentálního 

osvojování si okolí. Optický obraz ztělesňuje pravdivé poznání světa, v oblasti viděného, a 

tak může obraz objektivu svět zastoupit. Optický obraz v moderní době zprostředkovává 

okolní prostředí.  

                                                 

3 Renati Des Cartes, Meditationes De Prima Philosophia, Meditatio II., De natura mentis humanæ: quòd opsa sit notior 

quàm corpus. Poslední odstavec: „… nam cùm mihi nunc notum sit ipsamet corpora, non proprie a sensibus, vel ab 

imaginandi facultate, sed a solo intellectu percipi, nec ex eo percipi quód tangantur aut videantur, sed tantùm ex eo quòd 

intelligantur aperte cognosco nihil facilius aut evidentius mea mente posse a me percipi.“ (… když je mi teď známo, že i 

sama tělesa se nevnímají smysly nebo schopností představovat si, ale výhradně intelektem, a že se nevnímají na základě 

toho, že se jich dotýkáme nebo je vidíme, ale pouze chápavostí se vší patrností poznávám, že nic nemohu vnímat snáze 

či zřejměji než svou mysl.) 
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Pozorovatel nedůvěřuje svým očím, ale důvěřuje produktu nástroje pozorování či lépe 

pozorovacího přístroje. Smysly klamou, přístroje nikoliv — jsou objektivní. Neboli celý 

proces osvojování si svého okolí je vlastně zaměřen proti smyslům, a tak je svou podstatou 

neestetický tak, jak je neestetický celý postup modernosti.  

Zní to silně, až neuvěřitelně, ale moderní doba se bez optického obrazu neobejde. 

Modernost má v něm svou jistotu. Jsme v optické objektivitě tak dobře zabydleni, že si 

neuvědomujeme její stálou všudypřítomnost. Připadá nám tak všední, že když se odhodláme 

s ní cílevědomě pracovat, něco tvořit, pak to chceme dělat nevšedně — fixovaný optický 

obraz je tak skutečný, že s krásou nemá co dělat. Jako krásný jej chceme teprve vytvořit. 

Optický obraz je skutečný, neboť individuum s ní nemá nic společného — je přece 

výsledkem činnosti stroje, je výsledkem uplatnění instrumentu. To vše je zrádný omyl. 

Fixace optického obrazu je výsledkem specifického postoje, jak byl vpředu naznačen, je 

výsledkem koncepce vizuální objektivity na základě karteziánského schématu. Optický 

přístroj byl zkonstruován a především uplatněn až po formulaci vizuální objektivity. 

Prokazuje to prostý dějinný fakt, že fixace optického obrazu jako skutečné, realistické 

zobrazení nebyla až do osvícenectví požadována, přesto, že antická doba byla pro ni dost 

realisticky zaměřena a optické zobrazení popsal už Aristoteles
4
.  

 

Vůbec můžeme dříve naznačený postup modernosti ve vyhraněné oblasti "výtvarné" 

sledovat jako postup stále sílící a prohlubující se tendence realismu v tom smyslu, že 

realismu rozumíme jako splývání smyslového vjemu a výtvarného díla. Výtvarné dílo je 

stavěno na místo vnímání a vice versa. Dílo s vnímáním splývá až tak dalece, že nelze 

rozlišit, co je co. To je případ fixovaného optického obrazu. Nejsme u něho schopni rozlišit, 

co předchází - skutečnost nebo dílo? Nejsme schopni rozlišit, co vskutku vnímáme a co si 

jen projektujeme; co si myslíme nebo chceme myslet, že by tam mělo být. Každý fixovaný 

optický obraz chápeme v tendenci zobrazeného objektu a techniky jeho zobrazení. Kde 

postrádáme techniku (dovednost) zobrazení, tam si objekt domýšlíme. 

                                                 

4 Nejstarší psaná zmínka optického zobrazení jakou známe je v Aristotelově pojednání Προβλήματα (Problemata) z 

roku 350 př. n. l. Euklidova Ὀπτικά (Optika) přibližně z roku 300 př. n. l. zmiňuje optické zobrazení při demonstraci 

přímočarého šíření světla. Dvě zvětšovací čočky jsou vystaveny v museu starověké krétské civilizace v Heraklion. 

Uvádí se, že nejméně padesát čoček bylo nalezeno při vykopávkách Troje. 
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Pojem estetického a problém definice krásy 

Estetika jako disciplína byla formulována ke konci formativního období modernosti. 

Zvláštní postavení a důležitost vnímání krásy oproti logicky poznávané pravdě si uvědomil 

německý osvícenecký filozof Alexander Johann Baumgarten (1714 -1762). Do nástupu 

moderní doby neexistovala nauka estetiky. Nebylo potřeby intelektuální teorie krásy a jevů 

souvisejících. Až Baumgarten založil vědu o kráse, kterou výstižně pojmenoval aesthetica 

od řeckého slova aisthétos — vnímatelný. Estetika je nauka o smyslovém vnímání, je teorií 

obrazotvornosti. Estetika je od Baumgartena „korelátem a partnerem logiky a má se k ní 

jako cit k rozumu a krása k pravdě" (J. Volek). V analogii k dualitě intelektu a citu, o 

kterých jsme mluvili v úvodu, vycházel Baumgarten z moderní představy dvou druhů 

poznání, vyššího rozumového (logického) a nižšího citového neboli uměleckého. Obhajoval 

opodstatněnost citového poznání a jeho svébytnost a chtěl se vyrovnat důležitosti logického 

poznání, logickou formulací krásy. Založil vědeckou estetiku. Věda si žádá objektivních 

pojmů. Je nadmíru důležité definovat základní pojem estetiky: krásu. To je velmi nesnadné. 

Je to problém možnosti objektivizace. 

Je nesnadné formulovat nebo dokonce definovat, co je krása, protože krása není 

kvantitativně postižitelnou veličinou. Krása je kvalitou vztahu, je výslednicí zaujetí 

vjemového, vnímáním daného vztahu pozorovatele, posluchače apod. k určitému objektu 

jeho zájmu. Přičemž se jedná o zájem prožívání, nikoliv zájem materiální či jinak spotřební. 

Krása jaksi nemůže být přisouzena ani vnímajícímu subjektu, ani vnímanému předmětu. 

Říkáme sice, to a ono je krásné, ale krásu jen pociťujeme a je to spíše něco jako stav napětí, 

vybuzeného zaujetím konkrétního vztahu k danému objektu, než jen jednoduchá registrace 

stavu nebo všeobecné vlastnosti objektu. Krása je věcí prožitku. Krása se uskutečňuje a 

potvrzuje jen prožitkem. Krásu mohou dosvědčit vskutku jen ti, kdož ji prožili. Je 

objektivně neprokazatelná, experimentálně nenavoditelná. To ale neznamená, že se jedná o 

nějakou aristokratickou exkluzivitu. Schopnost vnímat a tím prožívat krásu má každý. Jedná 

se o základní lidskou potřebu, avšak tato potřeba se naplňuje jen v určitých podmínkách a 

připuštěním určitých okolností. 
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Krásu prožíváme, ale krása nám nenáleží. Krása není vlastností subjektu nebo objektu. 

Podstatným rysem estetického prožitku je jeho neosobnost a materiální nezávislost, 

spontánnost, volní neurčitelnost. V estetickém prožitku, v absenci materiálního, úzce 

osobního zájmu, transcendentujeme, povznášíme se nad své úzké já a máme podíl na 

univerzálním. Subjektivní přechází do obecného. Je tedy krása na jedné straně záležitostí 

individuálního citu, na straně druhé nic subjektivistického (ve smyslu libovolného a 

výlučného) na ní není. Takto má krása objektivní charakter. To je důležité zjištění, neboť 

nyní můžeme říci, co skýtá předpoklad pro každé estetické vnímání, co je předpokladem 

existence krásy. Můžeme tvrdit, že předpokladem estetického vnímání je schopnost 

abstrakce od hmotné reality vnímaného předmětu, celkově schopnost abstrahovat od 

věcnosti. Krása není vlastností věci, hmotného předmětu, který jedině můžeme smysly 

vnímat. Aby se krása objevila, je nutné od věcnosti abstrahovat. Antitezí krásy takto není 

ošklivost, ta je jen nedostatkem, nýbrž je to věcnost. Věcnost je poznatelná, ale nemůžeme 

ji vnímat. Věcnost je něco, k čemuž nemůžeme mít perceptuální, vnímáním podmíněný 

vztah. Pokud vnímáme zrakem, vždy vnímáme tvar (formu) a jelikož zrakový smysl je pro 

nás nejdůležitější, máme tendenci vnímat v analogii k formě i u ostatních smyslů. Vnímání 

má většinou charakter podoby. Pojetí objektů, věcí, vnímáním rezultuje v tvaru, podobě.  

Alexander Gottlieb Baumgarten (1714-1762) a titulní 

strana jeho stěžejního díla AESTHETICA, které napsal 

latinsky a vydal v roce 1750. 
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Baumgarten uvádí: 

§ 1. 

Wir sind gesonnen, die Anfangsgründe aller schönen Wissenschaften systematisch 

vorzutragen. Die ganze Wissenschaft ist unter dem Namen der Ästhetik bekannt, und da 

unser Lesebuch in der ersten Erklärung dieses Wort braucht, so müssen wir uns zuerst um 

seinen Ursprung bekümmern. Es kommt eigentlich von aisthanomai her; dieses Wort 

bezeichnet das, was sentio im Lateinischen bezeichnet, nämlich alle klaren Empfindungen. 

Da die Empfindungen in äußerliche und innerliche eingeteilt werden, in solche, die in 

meinem Körper als mir bewußt vorgehen und sich auf alle Sinne beziehen, oder in solche, 

die nur in meiner Seele vorgehen, so wird dieses Wort, das klare Empfindungen überhaupt 

bezeichnet, auf beides gehen. Da ferner das Wort sentio etwas sinnlich wahrnehmen 

bezeichnet, das griechische aber mit ihm völlig einerlei ist, so wird es auch sinnliche 

Vorstellungen bezeichnen, und so wird es beim PLATO gebraucht, wo aistheta den nomtis 

entgegengesetzt sind als undeutliche und deutliche Vorstellungen. So teilte ARISTOTELES 

einige Seelen in aistheta, die noch Sinnlichkeit haben, und anaistheta, die auch diese nicht 

mehr haben. Wir sehen soviel, was die Alten zur Sinnlichkeit zählten, begriffen sie unter 

diesem Wort. Wenn man wissen will, was sie eigentlich in der Seele zur Sinnlichkeit 

zählten, so lese man den BUCHANAN, der im 3. Kapitel in der 3. Sektion von den 

Meinungen der Alten sagt, daß sie sensum communem, phantasiam und memoriam 

sensitivam dahin zählten, weil man die Seele noch nicht besser kannte. So wie man nun von 

logikos, von dem, was deutlich ist, logike gemacht, das die Wissenschaft des Deutlichen 

anzeigt, so machen wir nun von aisthetos aisthetike die Wissenschaft von allem, was 

sinnlich ist. 

Wenn man bei den Alten von der Verbesserung des Verstandes redete, so schlug man die 

Logik als das allgemeine Hilfsmittel vor, das den ganzen Verstand verbessern sollte. Wir 

wissen jetzt, daß die sinnliche Erkenntnis der Grund der deutlichen ist; soll also der ganze 

Verstand gebessert werden, so muß die Ästhetik der Logik zu Hilfe kommen. 

Alexander Gottlieb Baumgarten, AESTHETICA, Einleitung, Königliche Bibliothek, Berlin 
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Totéž přeloženo do češtiny: 

§ 1. 

Rozhodli jsme systematicky pojednat o prvotních základech veškerých krásných umění. Ve 

svém celku se nauka nazývá estetikou, a protože naše čítanka v prvé řadě vyžaduje výklad 

tohoto slova, musíme se napřed zabývat jeho původem. Vlastně pochází od aisthanomai, 

což je totéž, co v latině znamená sentio, totiž veškeré jasné vjemy. Pokud rozlišujeme vjemy 

vnitřní a vnější, tj. takové, které vědomě náleží tělu a týkající se všech našich smyslů a dále 

na vjemy náležející jen vlastní duši, pak toto slovo, které se na jasné vjemy vztahuje po 

výtce, týká se obou. Jelikož sentio znamená něco smyslově vnímat a řecké je s tím zcela 

zajedno, bude také takto popisováno smyslové vnímání a bude potřebné u PLATÓNA, kde 

proti aisthea se staví nomtis, jako představy nejasné oproti zřetelným. Takto dělil 

ARISTOTELES některé duše na aisthea, které nepostrádají smyslovost, a na anaisthea, 

které jí jsou prosti. Je vidět, že co staří řadili mezi smyslovost, to vyjadřovali tímto slovem. 

Chceme-li vědět, co vlastně v duši pokládali za smyslovost, máme číst BUCHANANA, 

který v 3. oddílu 3. kapitoly uvádí o mínění starých, že k tomu počítali sensum communem, 

phantasiam a memoriam sensitivam, jelikož duši ještě lépe nepoznávali. Tak jako z logikos, 

z toho, co jasné jest, vzniká logika jako nauka zřejmého, tak nyní činíme z aisthetos 

aisthetike, jako nauku o všem smyslovém. 

Když staří hovořili o zlepšení celkového poznání, tak navrhovali logiku, jako nejvhodnější 

prostředek. My nyní víme, že smyslové poznávání je základem zřetelného a má-li dojít k 

zlepšení celkového poznávání, pak musí estetika logice přijít na pomoc. 

Alexander Gottlieb Baumgarten, AESTHETICA, Úvod, Königliche Bibliothek, Berlín 
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„Beztvaré je ošklivé, přistoupí-li k beztvarému podoba, objevuje se krása. Hmotu prostou 

vší podoby smyslově neznáme, všechna, hmota má pro nás nějakou formu, tvar“ (Plotinos). 

Vnímáním, tvárněním, formováním materiálních objektů vytváříme obsah. S estetikou jako 

naukou o vnímání a obrazotvornosti se stále pojí problém obsahu a formy. Záleží „odkud" 

vnímáme. Zda zdůrazňujeme materiální existenci objektu, nebo proces abstrakce 

vnímajícího subjektu, ale v konečné fázi nemůže jedno být bez druhého.  

Jsou to především smysly zraku a sluchu, které abstrakci umožňují, neboť umožňují 

odloučení počitku — to, co je viděním a slyšením subjektivně pociťováno, je chápáno 

přednostně jako vlastnost objektu, spíše než jako pocit patřící vnímajícímu subjektu. Zrak a 

sluch mají projektivní schopnosti. Světlé nebo hlasité náleží vnějšímu prostředí. Mezi 

naším tělem a světlým nebo hlasitým je vzdálenost. Jsme oddělení od lesklého a hřmoticího 

předmětu, trubka je mimo nás. Ale hořkost, vůně či hladkost patří spíše našemu tělu v dané 

chvíli. Musíme se hladkého plechu dotknout, nacházíme se uprostřed pachu a hořkost cítíme 

uvnitř v ústech. Hmat, chuť, čich; tyto smysly se budou týkat estetiky jen okrajově, neboť 

projektivní abstrakci neumožňují, neskýtají možnost dostatečné a autonomní projekce a 

odloučení od hmotného předmětu. Sluch a zrak jsou základní smysly estetické „orientace". 

Je to zrak, který umožňuje obrazotvornost, který zjevuje podobu, formu. 

Je nyní zřejmé, že pojednání o estetice v souvislosti se skladbou optického obrazu není 

něčím zbytným či dokonce trapným, naopak je věcí principiální. Fixovaný optický obraz je 

dán jen zrakovým vnímáním. Estetika se zabývá vztahovými kvalitami smyslových jevů. 

Estetika je nejobecnější teorií tvorby obrazu. Optický obraz je specifickým (ikonocitně-

autentickým, viz. ilustrace) obrazem. Obraz a jeho tvorba nepatří do oblasti logických fakt, 

ale do oblasti jevů. Skladba optického obrazu je nejobecněji estetický problém. 

 

Situačnost a abstraktnost díla současnosti  

Abstraktnost a situačnost představují základní faktory orientace nejen v moderním 

výtvarném umění, ale umění nové doby všeobecně. Estetický vztah, který bychom určili 

jako moderní, se vyznačuje výraznou subjekt-objektovou konkrétností, vyděleností 

prožívaného objektu a prožívajícího subjektu. Oba se chápou jako vyhraněně existující. 
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Odrazem takové konkrétnosti prožívání a prožívaného jsou dvě typické kvality uměleckého 

díla nové doby — situačnost a abstraktnost. Takové kvality vyplývají dále z toho, co již bylo 

řečeno v souvislosti s intelektuálním a emotivním vědomím. Plynou z rozdrobenosti 

současné životní zkušenosti, ze ztráty schopnosti spontánně pojímat okolní svět jako více 

méně trvalý a zásadně neměnný celek. Člověk dneška nedokáže celistvě vnímat jej 

obklopující prostředí, nedokáže v něm celistvě žít. Je stále vydělován z jednoty současnosti 

ohledem na minulost nebo budoucnost. Je zatížen dějinnou znalostí a výhledem vývoje. 

Jeho pozice je pozicí přechodnosti. Současnost je mu prezentována v obrovském množství 

momentálních fragmentů tak, že se v současném dění nedokáže orientovat ve smyslu 

poměru prezentovaných událostí k němu samému. Jednotlivec je zahlcen partikulárností. 

Ovšem tato není jednotlivcem jako taková prožívána, je mu většinou představována jen k 

pasivnímu příjmu. Sdělovací prostředky staví před člověka události, které nemůže prožít, 

které musí zkonzumovat. 

Ztratil-li vnímající jednotlivec pocit spontánní sounáležitosti, pocit životní celistvosti a tím i 

přímé a okamžité měřítko událostí a věcí jej obklopujících - tolik je mu představováno jako 

na dosah a přesto je to jeho tělem nedosažitelné - nutně se orientuje pomocí všeobecných 

kvalit a žije ve fragmentech času - v situacích. Konstantní tělesná frustrace účastnění se je 

řešena nezaujatým zobecněním (abstrakcí) a angažovaným individuálním prožíváním 

(situacemi). 

Abstraktně-situační pojímání okolního prostředí je výrazem vypjaté individualizace. Je 

výsledkem procesu individuálního osamostatňování, které vlastně s postupem novodobosti 

splývá. Individuality, která se chápe, jako identita osobnosti, se nikdo nechce a ani si 

nemůže dovolit se vzdát. Nelze v modernosti jinak vnímat a jinak tvořit než abstraktně a 

situačně. 

Někdo by mohl namítnout, že vlastně není o čem mluvit. Vždyť abstrakce a situace (to jsme 

přece v analýze problematiky krásy sami zdůraznili) jsou vždy podmínkou naprosto nutnou 

pro vjem krásy. To je pravda, pokud by nebylo užito právě těchto termínů, totiž abstrakce a 

situace jako něčeho odděleně, nezávisle existujícího. Rozhodující je zde nepřiměřená 

vyhraněnost obou stanovisek, která je prostým faktem. Moderní umění se liší od starého 

tím, že zdůrazňuje a odděluje abstraktnost a situačnost, z které vyrostlo. Tvoření a prožívání 
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je jakoby něco odlišného. Tradiční umění chápalo například obraz jako trvalou, 

neindividuální prezentaci. Moderní umění chápe obraz jako trvalou expresi, zachycení 

momentálního prožitku, což nutně vyžaduje a zahrnuje vyhraněnou individualitu, resp. 

původnost. Zoufalá snaha o původnost je jedním z dalších typických symptomů moderního 

uměleckého snažení. Pojem primitivního umění byl formulován až v době, která se vědomě 

rozhodla nazývat se dobou moderní.  

Abstraktní je často chápáno jako distancované až za mez jakékoliv srozumitelnosti. 

Odpovídá tomu výrok: to je abstraktní, například malba nebo hudba, id est je mi 

nesrozumitelná, a tak jsem ji vlastně porozuměl. Je to něco, co je, ale co nemá žádný přímý 

vztah ke mně samému. Respektuji to, ale nechápu smysl. Snad jiní, já ne. 

Proti tomu stojí situační jako naopak něco familiárně blízké. Něco, v čem je jednotlivec 

přímo citově angažován. Něco, co souvisí se sférou jeho osobních vztahů. Něco, na co by si 

nedal sáhnout bez protestu. Na jedné straně v extrémech stojí třeba kubistická malba nebo 

dodekafonická hudba, na straně druhé rodinná podobenka nebo populární šlágr. Člověk 

dneška zaujímá jiné stanovisko k obrazu v galérii a k obrazu v rodinném albu. Jinak se 

oblékne na koncert vážné hudby, jinak na koncert populární. Oběma světům, světu 

distancované abstrakce a světu důvěrné situace odpovídají jiné komplexy postojů a chování. 

Abstraktnost mu představuje trvalou hodnotu racionálního uspokojení. Situačnost pak 

tělesné pohodlí smyslové přístupnosti okamžiku. 

 

Bližší určení abstraktnosti a situačnosti  

Abstraktnost a situačnost nelze od sebe oddělit. Jsou jaksi dvěma stranami téže mince 

estetického vnímání. Co je abstraktní je současně situační a vice versa. Při analýze díla je 

možno abstraktnost chápat jako zdůrazňovanou vytvořenost, vykonstruovanost. 

Situačnost pak jako zdůrazňovanou prožitkovost. Obojí vyhraněně individuální, stylové. 

Vytvořenost, konstrukce se řídí racionální zjednodušeností. Prožitkovost má za korelativ 

automatismus podvědomí. Je tu Piet Mondriaan na jedné straně, Salvator Dali na straně 

druhé. Situačnost má snahu vyloučit distancující, objektivizující nadhled až tak dalece, že 
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upírá prožívajícímu subjektu možnost volní kontroly. Abstraktnost chce existovat bez toho, 

od čehož bylo abstrahováno, totiž od prožitků. Umělecké dílo má zde mít platnost 

nevytvořeného, přírodního objektu.  

Situace se však bez abstrakce neobejde a naopak. Situace je nevyjádřitelná, 

nekomunikovatelná bez uplatnění abstraktního. A abstraktní musí svůj smysl hledat a 

obhájit v prožitku, a tedy v situačním. 

Estetické situace  

„Situační estetično se vyznačuje nediferencovaností, tj. smíšeností celé řady našich potřeb, 

činností a schopností, přičemž je zde podstatná konkrétnost situace, na kterou reagujeme 

nebo na které se podílíme. 

„Výrazným rysem je i příležitostnost. Tento rys představuje sugestivní prvek novosti. Často 

má tato sugestivnost podobu nezachytitelnosti, vyžadující od nás značné úsilí fixovat ji a 

pochopit. Nápadným rysem je také prožitková spontánnost. Dějová živost a 

bezprostřednost může být tak intenzívní, že přehlušuje významovost děje, jenž se mění v 

dojem. Do popředí dále vystupuje prvek neopakovatelnosti a jedinečnosti. Prožitek je tím 

silnější, čím více prožíváme situačnost samu, bez nutného zobecňujícího nadhledu…“ 

(Šindelář) 

Piet Mondrian,  

Sestava I. červené, modré a žluté, 1929,  

olej na papíru a plátně, 59,5 x 59,5 cm 

Salvator Dalí,  

Panna sodomizována vlastní ctností, 1954,  

olej na plátně, 40,5 x 30,5 cm 
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Mohli bychom shrnout, že v estetické situaci člověk intenzívně vnímá a uvědomuje si 

konkrétní, jedinečné a pomíjivé kvality dané situace a přitom, že často setrvává u ne přesně 

definovaného pocitu. Jinak řečeno, že konkrétní situaci nereflektuje, nesnaží se získat 

nadhled. Vůbec vidíme v celé charakterizaci situačního, že se zde stále střetává a prolíná 

determinované s náhodným, záměrné se spontánním, znalost s dojmem, vědomé s 

nevědomým. 

To by ale mohlo ukazovat na to, že sama estetická situace v sobě obsahuje možnost 

ovlivnění traumatu afektivně-intelektuálního vědomí, možnost určité harmonizace 

polarity abstraktnosti a situačnosti, tak charakteristické pro moderní umění, a to tím, že by 

se situační estetično ve své úplnosti respektovalo, že by se nečinily ústupky tzv. 

abstraktnosti, že by se situační estetično nechápalo jako něco podmíněného a zvláštního, ale 

jako něco přirozeného. 

A zde vystupuje právě fixovaný optický obraz jako výjimečně případný výrazový 

prostředek. Totiž zdá se nám, že zvláštnost situačního je v tom, že v situacích můžeme jen 

prožívat, že estetické situace mohou být zdrojem, mohou předcházet kreativitu, ale že v 

situacích samých nemůžeme tvořit, že v nich výtvarné dílo nemůže vzniknout právě pro 

uvedené vlastnosti jedinečnosti, přechodnosti, pomíjivosti, neurčitosti, dojmovosti. 

Vskutku to asi platí, pokud máme na mysli tradiční manuální výrazové techniky, třeba 

kresby nebo malby či podobně. (Asi tam, kam se dostal impresionismus, je nejzazší mez 

malířského zvládnutí problematiky situačního a v malířství impresionismus předznamenává 

kolaps realismu, který se vzápětí dostavuje.) Pokud však v této souvislosti uvažujeme o 

optickém obrazu, pak se pohled radikálně mění. Fixace optického obrazu kamerou nabízí v 

realistické koncepci pokračovat, dále ji rozvíjet až k bodu, kdy je překračována 

samovolně a logicky. Optický obraz ruší zvláštnost situačního tím, že nabízí řešení 

problémů tvorby v estetických situacích, a zprostředkovaně řešení problémů vyplývajících z 

dichotomie abstrakce a situace. Dokonce můžeme říci, že až tvorbou v estetických situacích 

uplatňujeme latentní schopnosti optického obrazu jako vyjadřovacího prostředku. Totiž 

připadá nám, jak jsme uvedli, že tvorba je především vyloučena v estetické situaci proto, že  
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(1) estetická situace trvá příliš krátce,  

(2) a že pocit k situaci se vážící je nediferencovaný, že estetická situace je příliš totální, 

příliš nedělitelně spjata s celkem situace.  

To jsou vskutku vážné překážky manuální tvorby, ale při tvorbě, v níž užijeme 

„přístrojového instrumentu“ (přístroj, na rozdíl od nástroje, má svou konstrukcí předem 

danou souřadnost funkcí, je jakoby naprogramován), a to například kamery, překážky 

ustupují a naopak stávají se klady a předpoklady smysluplného využití instrumentu — 

funkční sekvenčnost přístroje lze kreativně aplikovat. 

S krátkostí situačního prožívání není problém. Fixace optického obrazu kamerou je většinou 

mnohem kratší, než situační vjem a pocit. Že je pocit nediferencovaný, to vůbec nevadí — 

můžeme vytvořit opakovaně více obrazů a odložit jejich výběr a hodnocení na pozdější 

dobu. Že je pocit totální, že je spjat se situačním celkem — no, to je největší přínos pro 

fixaci optického obrazu, neboť vzniká vcelku a nejen, že žádnou diferenciaci neumožňuje, 

ale také žádnou nevyžaduje. Nevyžaduje ji, jako by to vyžadoval každý, manuálně 

zhotovovaný obraz, tedy obraz tvořený per partes (po částech) ve zpětné vizuální vazbě, a 

tak rušící celek prožívání. Optický obraz umožňuje spojení abstraktnosti a situačnosti v 

dynamický celek. Optickému obrazu a jeho zachycení kamerou nelze porozumět v 

termínech virtuality (vizuality), nýbrž v termínech situační estetiky. 
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Reflexe optického obrazu 
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Reflexe optického obrazu – skladba 

Optický obraz je středový průmět trojrozměrné scény na plochu. V triviální, tj. dokonale 

rektilineární a v tomto smyslu nejčistší podobě se uskutečňuje otvorem malého průměru 

neboli otvorem stenopeickým
5
. Úhel záběru a jemu příslušná perspektiva se jednoduše řídí 

(je dána) vzdáleností obrazové roviny od stenopeického otvoru a průmětna může být 

umístěna ve vzdálenostech od širokoúhlého (zeleně) přes normální (červeně) až úzký 

(modře) záběrový úhel, kde normálním úhlem záběru se rozumí ten při rovnosti délky 

obrazové diagonály se vzdáleností obrazu od otvoru.  

Stenopeický obraz je však málo světlý (mimo temnou komoru, pouhým okem za běžných 

okolností je stěží viditelný) a jeho ostrost je omezená. Ostrost je uspokojivá, pokud 

stenopeickým průmětem daný obraz vnímáme nebo prezentujeme v jeho originální optické 

velikosti. Pokud jej chceme pozorovat nebo prezentovat zvětšený, pak je stenopeický obraz 

pro oko nedostatečně ostrý. 

 

                                                 

5 (z řeckého stenos opaios: opatřeno úzkým otvorem) 

Canon EOS 5D Mark II, 1600 ASA, 

Canon Lens 47mm, 1,5 sec., 

f22_0198.jpg 

Canon EOS 5D Mark II, 1600 ASA, 

Pin Hole Lens 50mm, 15 

sec._0196.jpg 
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Středový průmět je možné také uskutečnit pomocí objektivu, tj. spojné („ohniskové“) čočky, 

resp. spojné optické soustavy. Střed průmětu objektivem je totožný s ohniskem objektivu, tj. 

S místem, v němž se protínají paprsky přicházející ze vzdálenosti praktického nekonečna. 

Průmětna se umisťuje vždy do určitého místa za ohniskem čočky. Jen v tomto místě, v tzv. 

rovině ostrosti je promítnutý plošný průmět plastického předmětu (objektu) relativně ostrý v 

závislosti na plasticitě (prostorové rozsáhlosti) předmětu. Stenopeický obraz je ostrý o sobě, 

optický obraz objektivu je různě (dle proporce průměru objektivu k průměru projekce) 

ostrý. Jednoduchost centrální projekce je zde komplikována fenoménem různé ostrosti, což 

vzhledem k čistotě středového průmětu je komplikace, ale skladebně je někdy výhodou pro 

„dodatečný“ kontrast. Můžeme rozeznávat tvary nejen v jejich kontrastech jako takových, 

tedy tvarových, ale také odlišností čistot jejich omezení, a to až do extrému, kdy tvar je 

rozmazaný až mizí jako nerozlišené pozadí (nejčastěji) nebo popředí.  

John Grapstand, 

dírková komora, 

6x6cm 
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Další výhodou centrální projekce objektivem je jeho světlost. Můžeme promítnutý optický 

obraz objektivu snadno pozorovat, je-li jeho apertura (relativní otvor) dostatečně velká. 

Relativní otvor, který je specifikován hodnotou f 2,8 je většinou uspokojivý.  

Pokud netrváme na přímé vizualizaci optického obrazu daného objektivem, můžeme 

relativní otvor zmenšovat až k hodnotám, kdy se perspektivní kvalita projekce objektivem 

blíží kvalitě projekce stenopeické, tj. fenomén různé ostrosti projektovaného obrazu mizí. 

Ovšem na rozdíl od stenopeické projekce, obraz objektivem je mnohem ostřejší, takže může 

být zachycen jako velmi malý a prezentován jako podstatně zvětšený (dvousetnásobné 

zvětšení je běžně možné). Sytost tonální škály je sice zvětšením omezena, ale rozlišení 

detailu je dostatečné k uspokojivému vnímání zvětšeniny. 

Jinou „výhodou“ objektivu je, že je možné jeho konstrukcí měnit projekční úhel – objektiv 

širokoúhlý nebo tele objektiv, resp. zoom. To má také dopad na ostrost průmětu. Při jinak 

totožných proporcích scénických vzdáleností, čím širší je záběrový úhel objektivu, tím 

menší je různost ostrosti, tím menší nutnost obraz zaostřovat. Při zachování totožných 

proporcí vzdáleností, jiný úhel projekce ale znamená „deformaci“ perspektivy. To může být 

skladebná výhoda, protože to zvětšuje rozlišitelnost tvarů jejich vzájemnou velikostí, ale 

pokud se překročí určitá míra, působí přílišný důraz na rozdíl velikostí „nepřirozeně“, kdy 

přirozenost (realističnost) je určována tzv. normální perspektivou, jakou „průměrně“
6
 

poskytuje čočka lidského oka. V tomto určení je stenopeická perspektiva normální, pokud je 

průmětna umístěna od projekčního otvoru ve vzdálenosti rovné úhlopříčce vykresleného 

obrazu. V analogii ke stenopeické projekci, u objektivu mluvíme o normální perspektivě 

tehdy, je-li ohnisková vzdálenost objektivu více méně totožná s úhlopříčkou jeho obrazu.  

Z hlediska opsognomického jsou širokoúhlé objektivy s velmi krátkými ohnisky zajímavé, 

protože i nepatrná změna umístění jejich ohniska ve scénickém prostoru má za následek 

výraznou změnu figurálního kontrastu a lineární rytmiky optického obrazu.  

 

                                                 

6 Čočka lidského oka nemá fixní ohniskovou vzdálenost – akomoduje, tzn., chová se jako transfokátor. 



35 / 124 

 

Nicméně nedostatečný nebo i zcela chybějící mimetický, projekční (zvláště podvědomý a 

citový) korelativ a absence řídícího kritéria ikonocitně-autentické projekce způsobuje, že 

kreativní práce je obtížná. Bludiště křivých zrcadel zavádí. Širokoúhlý objektiv se snadno 

vymyká tvůrci z ruky a svádí jej k samoúčelné obrazové ornamentalistice a výrazové 

extravaganci.  

 

 

Teoli Jr. 

Anton van Straaten 
Anonym 



36 / 124 

Vlastně práce s nelineární polokulovitou perspektivou „rybího oka“ ani jinou skladbu 

obrazu neumožňuje, než skladbu vycházející z extrémní centrality, až paprskovitě 

centrálního ornamentu. Odpadá zde nutnost ostření a směrově orientovaný obrazový rám 

absentuje, čímž se ovšem dostáváme mimo předmět a paradigma tohoto pojednání jako 

takového. 

 

Naopak, čím užší je záběrový úhel objektivu, tím větší je nutnost přesného ostření. Zvětšuje 

se rozlišitelnost tvarů jejich ostrostí a klesá rozlišitelnost kontrastem jejich velikostí (plochá 

perspektiva). Opět vše je možné vidět jako skladebnou výhodu jen v přiměřené relativitě. 

Pokud je kontrastující tvar rozmazán za míru jeho jednoznačné rozlišitelnosti, může obraz 

připadat nepřirozený, jak ztrácí svůj spontánně mimetický charakter v rozporu se situací, 

kterou naznačuje. Při pozorování prostým okem k rozlišování tvarů na základě jejich 

ostrostí nedochází.  

Teoli Jr. Antony McCallum 

Anonym 
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Jak můžeme centrální projekci ovládat? Jak můžeme optický obraz postavit? Jedině 

směřováním k rovnováze – equilibriu. Rovnováha se týká obrazových prvků (figur, tvarů, 

linií a tónů) a rovnováhy těchto prvků se řídí v zásadě volbou (určením) polohy projekčního 

bodu v celkové scéně (je v ní přítomen i pozorovatel), tedy umístěním stenopeického otvoru 

(v praxi většinou nevyužitelného) nebo ohniska použitého objektivu, popřípadě záměrnou 

či vyčkanou změnou prostorových vzdáleností předmětů v promítané scéně. 

Potřebujeme vědět, co určuje equilibrium. K tomu je nutné vědět, co je obraz. Orientace v 

optickém obraze je ale tak nesnadná, že se většinou považuje za nemožnou, a to především 

pro ikonocitně-autentické aspekty, které nevyhnutelně optický obraz sebou nese. Problém se 

řeší vizualizací scény, tedy toho, co stojí na druhé straně objektivu. Toto je jen nouzové a 

nedostatečné řešení. 

Věc ustavení rovnováhy optického obrazu k vytvoření opsognomie je vskutku nesnadná, 

nikoliv však nemožná, a to zvláště v situaci, kdy je možné optický obraz a potažmo jeho 

záznam přímo pozorovat (nahlížet, reflektovat) ve scéně a jejím reálném čase, jak to 

umožňuje zviditelnění a fixace optického obrazu in situ elektronickým způsobem. 

Warren Little 
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Struktura optického obrazu7
  

Obraz ve své formě trvá jen tehdy, pokud je útvarem, tedy pokud je pevným, stavebně 

stabilním celkem. 

Pevnost obrazové formy, její stabilita, však neznamená statičnost, neboť tento útvar je 

stmelen rovnováhou perceptuálních, vnímáním daných a tím dynamických sil, jak je 

způsobují jednotlivé elementy, z nichž je obraz složen. 

Perceptuální situace je optická a tudíž tyto síly jsou silami vizuálními, tj. takovými silami, 

které se uplatňují jen v aktu nazírání objektu či daného obrazu. Takto můžeme říci, že 

„význam" obrazu vzniká nazíráním, kdy vzniknuvší vizuální síly na sebe vzájemně působí 

tak, že dávají vzniknout formě obrazu neboli obrazu samému. 

V tomto smyslu je vnímání jakéhokoliv objektu procesem vytváření formy. Jedná se o 

formotvorný proces, elementární tvůrčí akt. Nezávisle na tom, co je nahlíženo, je každý 

vizuální zážitek formotvornou událostí, je „dynamickým procesem integrace" neutříděných 

počitků způsobovaných existencí předmětů v zorném poli. „Každé vnímání obrazu je 

plastickým zážitkem, to znamená, je procesem, v němž jsou jednotlivé senzuální, optické 

počitky formovány do jednotných prostorově organických celků."  

         

                                                 

7  Citace a ideace ilustrací: Gyorgy Kepes, Language of Vision, Paul Theobald and Comp., Chicago 1969. 

Dva příklady manipulovaných obrazů, 

které lze vnímat v různých prostorových 

celcích (oblastech). 
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Vnitřní a vnější vizuální síly 

Zmíněné vizuální síly můžeme nahlížet jakoby ze dvou míst. Jakoby na jedné straně 

náležely obrazu a na straně druhé, jako by byly součástí nahlížejícího subjektu. Jakoby na 

jedné straně byl obraz, na straně druhé divák. Je zřejmé, že toto rozdělení je pouze 

hypotetické, neboť jsme přece řekli, že obrazový útvar vzniká a existuje jen dynamikou 

nazírání, dynamikou opticko-perceptuálního aktu. Přesto a především z důvodů 

didaktických, je vhodné s tímto rozdělením pracovat. 

Za vnější síly považujeme ty, které jakoby existovaly ve struktuře obrazu, kterému hypoteticky 

přisuzujeme samostatnou existenci. Za vnitřní síly považujeme ty, které jsou určovány strukturou 

nazírajícího subjektu a které existují mimo nazíraný objekt, což je ovšem jen hypotetické, protože 

bez obrazu jako objektu se vnitřní síly neuplatní. Uplatní se však při pozorování i jiných objektů 

než jen obrazů.  

Vlastně se jedná jen o strukturní rozlišení vzhledem k existenci speciálního objektu, totiž 

obrazu — vnější síly jsou vnitřní síly, které se projeví jen při pozorování obrazu a mají tudíž 

partikulární povahu. Vnitřní síly se jakby uplatní vždy, vzhledem ke spojení s živým 

organismem, který chápeme jako strukturně nadřazený vnímanému objektu a takto mají 

obecnou povahu. 

Význam rozdělení na vnitřní a vnější vizuální síly je hlavně v tom, že vnější síly je možné 

„pozorovat“ a na základě toho manipulovat — skýtají možnost zpětné vazby. Vnější síly 

mají variabilitu. Vnitřní síly jako takové pozorovat nelze. Jsou vždy přítomny, ale 

„nevidíme” je. Postrádají proměnlivost a tím i manipulovatelnost. Jsou jen všudypřítomnou 

konstantou vidění. 

Je takto pochopitelné, že o existenci vnitřních sil je dobré vědět — je to vlastně znalost 

skladebných principů — ale ve skladbě samé jako manipulaci plastické obrazové struktury, 

tj. formy obrazu se uplatní jen potud, že je nutně respektujeme. Naopak manipulace vnějších 

optických sil je právě základem skladby jako cílené manipulace.  
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Oblastní působení vizuálních sil 

Každá síla, tedy i síla optická, je charakterizována velikostí a směrem působení, což vlastně 

znamená, že je relativní prostředí a jiným silám tohoto prostředí. Každá síla se realizuje v 

nějakém prostředí. Říkáme, že vizuální síly působí ve vizuálních oblastech neboli 

optických polích. 

Každá optická síla má platnost jen v nějaké oblasti, nějakém poli, což je totéž jako říci, že je 

relativní ve svém působení dle toho, kde a v jakém poli působí. 

Vizuální sílu o sobě nelze určit. Chceme-li zkoumat nějakou vizuální sílu nebo chceme-li 

zkoumat vzájemné působení více sil, musíme vždy stanovit vztažný rámec, musíme 

definovat relativitu. Určitá či spíše neurčitá definice této relativity způsobuje tzv. optickou 

iluzi, optický dojem. Takto mohli bychom říci, že optický obraz je postaven na iluzích, i 

když toto tvrzení je absurdní, pokud optický obraz chápeme jako objektivní zobrazení 

(nesubjektivní mimesis), nikoliv však, pokud je obraz výtvarnou strukturou. Obraz je 

doménou dojmu, nikoliv pojmu. 

  

 

Působení vnitřních vizuálních sil jako nevyhnutelné přítomnosti svých vlastních protikladů (negací). 

Tmavá tonalita nevyhnutelně evokuje tonalitu světlou, barevná tonalita pak svůj opak – modrá jde 

spolu se žlutou, zelená je sledována červenou a vice versa. 
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„Nelze stanovit absolutní kvalitu červené, bílé nebo černé, podobně jako nelze absolutně 

změřit tvar nebo linii, neboť v optickém poli má každý tento prvek platnost jen ve vztahu ke 

svému okolí." 

Malá zelená skvrna ve vzorníku barev působí příjemně a klidně, ale tatáž zelená (spektrálně 

určeno) nás na stěnách pokoje zahltí a otráví. Obraz není fakt, obraz je zážitek, 

zkušenost. Není pojetím, není koncepcí, je událostí. 

 

Zdařilá ilustrace faktu, že působnost vizuálních sil odpovídá specifické vizuální 

oblasti. V daném obrazovém celku je rozdíl šedých tonalit „evidentní“ a značný. 

Pokud ale danou oblast omezíme zakrytím všech částí obrazu, kromě středového 

obdélníku, u něhož ještě zakryjeme „vlastní stín“ kolem středové linie, pak zjistíme, že 

tonality jsou téměř totožné. 

Anonym 
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Definice vizuální oblasti 

Vizuální oblast neboli optické pole je nahlížený prostor, v němž význam jednotlivých částí 

je určován charakterem nahlíženého celku a kde nelze žádnou část vyjmout bez toho, aby se 

nezměnil charakter celku.  

Ve vizuální oblasti, jako v každé oblastní struktuře, platí, že celek utváří část a část celek. 

Část zde má smysl jen v totalitě celku, ale změna jakékoliv části mění totalitu celku. V 

oblastních strukturách neplatí konstanta části nebo celku — oblastní struktura má vždy 

charakter procesu. Celek je utvářen dynamickou rovnováhou. Struktura oblasti je tvořena 

vztahem, neboli je vždy daná situací. 

 

 

Věcně a svou velikostí tentýž tvar (objekt) je rozrůzňován oblastí, v níž je nahlížen, v níž „existuje“. 

Je menší a jde do červena v obklopení velkých červených tvarů a je velký a spíše oranžový (jak je i o 

sobě) mezi malými červenými tvary. Identita tvaru není absolutní, nýbrž odpovídá relativitě 

nahlížení. 
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Obecná vizuální oblast 

Obecná vizuální oblast je zorné pole binokulárního vidění, tedy vidění prostorového. 

Obecná vizuální oblast má třírozměrný charakter. To ovšem implikuje nejednoznačnost 

prostorového vymezení, neboť efekt prostoru plyne z fúze, tj. ze splynutí dvou rozdílných 

míst nahlížení - zorné pole zde není přesně vymezeno, je jakoby do ztracena. To je dále 

podporováno faktem, že jsme schopni vidět jasně vždy jen část celkového optického pole. 

Ostatní sice vidíme, ale nejasně, nejednoznačně. V obecné vizuální oblasti máme dojem 

stálého prohlížení a zaujímání nových pohledů. Máme dojem pohybu, což je do té míry 

pravda, jak dalece mají naše oči a tělo schopnost pohybu.  

Vizuální síly působící v obecné vizuální oblasti jsou nejednoznačné a stále proměnlivé. 

Tento problém je řešen fixací na objekt, jehož orientace v nahlíženém prostoru je 

egocentrická — umístění a velikost objektu jsou určovány v závislosti na nahlížejícím 

subjektu samém.  

Obecná vizuální oblast je charakterizována vizuální sebestředností. Vše je viděním 

poměřováno proti latentnímu pozadí šesti, stále proměnlivých směrů, v jejichž společném 

středu se nachází nahlížející subjekt. 
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Egocentrická vizuální vázanost (určenost) a s tím spojená nutkavá preference projekcí 

dané „správné“ orientace v prostoru nás nutí vidět optický obraz v jiné perspektivě, než 

v jaké byl původně viděn a zaznamenán. 
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Obrazová vizuální oblast 

 

Obrazová vizuální oblast má mnohem vyhraněnější, jednoznačnější charakter než obecná 

vizuální oblast. 

Zakládá se na singularitě jednoho bodu nazírání, tzv. středu promítání, což znamená 

jednoznačné určení míst předmětů v prostoru, a to nikoliv vzhledem k nahlížejícímu 

subjektu, nýbrž vzhledem k ploše, na kterou se promítá. Tato plocha je vždy přesně 

vymezena, ohraničena. 

Obrazová vizuální oblast je takto charakterizována především referenčním rámem, ke 

kterému je vše poměřováno. Tento referenční rám znamená posun od všeobecné orientace 

diváka k novému vztažnému prostředí, daného plochou obrazu. Vytváří se zcela nové dějiště 

vztahů s vlastními zákonitostmi. Dochází k polarizaci, geometrizaci obecného optického 

pole, počínají se uplatňovat geometrické závislosti. 
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Obrazová vizuální oblast má dvourozměrný charakter — jako bychom se staticky dívali 

jen jedním okem — je dána stabilní plochou. Tato plocha má vždy vlastnosti plochy 

postavené do obecné vizuální oblasti (nejčastěji v horizontální orientaci) a tedy jsou jí, 

kromě samozřejmých vertikálně horizontálních stranových směrů, vlastní dva osové 

dynamické směry — vpřed a vzad. Každý prvek, který se v obrazové oblasti objeví, má 

tendenci vystoupit nebo odstoupit. Bod, linie nebo tvar či tón nacházející se materiálně na 

povrchu obrazu mají při vnímání obrazu prostorové vlastnosti. A samozřejmě nejen vpřed a 

vzad — to jsme jen zdůraznili proto, že toto máme nejspíše tendenci přehlížet — ale 

obrazové prvky jeví tendenci pohybu také do stran. 

Umístíme-li bod či linii, respektive jakýkoliv jiný obrazový prvek do jedné nebo druhé 

poloviny v ploše obrazu, budou tato umístění evokovat různá umístění v prostoru jako 

dynamickou formu pohybu. Zdá se, že prvky se pohybují doleva či doprava, vpřed nebo 

vzad, dolů nebo nahoru dle toho, v kterém místě obrazu jsou umístěny a jaký mají vzájemný 

vztah — jakou strukturu tvoří. 
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Jednotlivé prvky obrazu přeměňují věcnou plochu ve vnímaný prostor. Jednotlivé skladebné 

prvky mají mocnost a směr — stávají se obrazovými silami. Obrazové prvky původně 

statického charakteru se v ploše obrazu stávají dynamickými veličinami, neboli obrazové 

prvky chápeme jako pohybující se do stran, vpřed nebo vzad, a to různě velkou rychlostí a s 

různou „hmotností“ — jednotlivé elementy obrazu mají různé momenty síly. Tyto momenty 

se vzájemně střetávají. 

 

Indukční povaha obrazových sil 
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Jednotlivé obrazové prvky, tj. tvary, body, linie, tóny si je nejlépe představit tak, jako by to 

byly magnety. Jako něco, u čehož nerozhoduje jen to, co je to samo, ale také to, co je do 

určité vzdálenosti kolem. Magnet je zde dobrý příklad. Magnet není jen kus něčeho, ale je to 

také něco kolem něho, co se vzdáleností mění — indukuje vliv. 

V analogii představy magnetu jakby kolem každého obrazového prvku existovalo silové 

pole, které se projeví, pokud se tento prvek dostane do určité vzdálenosti k jinému prvku či 

se s ním setká.  

Jednotlivé optické prvky jsou jen centry silových polí — představují koncentrovanou 

energii. Tato energie je u různých prvků různá, a tak každý obrazový prvek obsáhne jen 

určitou oblast plochy obrazu. 

Jinak řečeno, skladebné prvky a jím odpovídající optické síly nelze pojímat jako 

samostatné jednotky, ale pouze jako vztahy. 

 

 

 
Ad Minolitis, 2014 
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Principiální faktory vizuálních oblastí 

Poloha jednotlivých obrazových prvků, jejich tonalita, tvar, textura apod. jsou přijímány 

okem a vyhodnocovány nervovým aparátem. Jakby vnější vizuální síly byly asimilovány 

střetem se silami vnitřními. Tento střet a asimilace probíhá dle několika obecných 

základních zákonitostí — principů. Tyto principy postihují proces vidění ve smyslu 

všeobecného vnímání zrakem, a to jako proces dynamické rovnováhy. Vnitřní síly působí 

v tendenci ustavení rovnováhy narušené každým novým podnětem zvnějšku. 

Vidění není jen registrace podnětů z vnějšího prostředí. To co přichází je chaos světelných 

událostí, který se viděním mění, je organizován perceptuálním aparátem do smysluplných 

prostorových jednotek neboli tvarů.  

Chaos ve smyslu koncepce úplné neuspořádanosti nemá principiální vizuální existenci. 

Vidíme jen tvary a figury. Vidíme je lépe nebo hůře, ale abychom je vůbec vidět mohli, pro 

to musí být principiální podmínky vidění naplněny. 

 

Princip kontrastu 

Pokud se v optickém poli objeví sebemenší světelná nehomogenita, oko to okamžitě 

organizuje ve dva protikladné prvky — figuru a pozadí. Tímto je vytvořen rudimentární 

vizuální útvar. To platí všeobecně jak v obecné oblasti, tak i v oblasti obrazové, tj. v oblasti 

vymezené orámovanou plochou. Princip kontrastu je obecným principem vidění. Bez 

kontrastu není vidění. Podobně každý obraz je založen na takovém dynamickém dualismu 

neboli jednotě dvou protikladů. 

Některé vizuální impulzy jsou svázány dohromady ve stabilní vizuální celek, zbylé impulzy 

si ponechávají charakter původní neorganizovanosti a slouží jen jako kontrastující pozadí, 

jako mezera, prázdnota. 

Taková organizace ve smyslu figura versus pozadí pokračuje tak dlouho, až celé optické 

pole je zformováno — dostává podobu plastického obrazu. 
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Anonym 
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Princip proporčnosti 

Podobně jako u principu kontrastu, jedná se i u principu proporčnosti o to, aby bylo 

dosaženo dynamické rovnováhy. Ovšem princip kontrastu se týká problému rozlišení jako 

takového, tudíž řeší problém vidění jednoho prvku — objekt je viděn, je sám a má vztah jen 

k nám, kteří jej nahlížíme, prvek vidění je poměřován jen vzhledem k nám samým. Ale v 

okamžiku, kdy rozlišíme prvky dva, vztahují se tyto nejen k nám, ale také k sobě navzájem 

— jsou proti sobě ve vzájemné proporci. 

Proporčnost se uplatní vždy, kdy v optickém poli bude více prvků a uplatní se tím výrazněji, 

čím vyhraněnější budou podmínky pro jejich vzájemný střet ve smyslu poměru dvou 

optických sil. A takové vyhranění vizuálních podmínek právě poskytuje ohraničená plocha 

obrazu. Plocha obrazu je jednotlivými optickými silami polarizována. Jednotlivé části 

obrazu mají různou váhu, a při vnímání jejich váhu zrakem navzájem poměřujeme. 

Obraz bude mít rovnováhu, bude tehdy vyvážen, kdy jednotlivé části obrazu budou k sobě 

navzájem v přiměřených proporcích — pokud optické síly vyjadřované danými obrazovými 

prvky budou nikoliv identické, ale stejné svou mocností. Například bod zářivé barvy může 

proporčně vyvážit masu figury, jejíž síla je dána pouhou velikostí. 

Za centrum, k němuž se proporčnost vztahuje, se bere střed obrazového optického pole, a to 

v analogii k centru obecného vizuálního pole vytvářeného, jak jsme uvedli, průsečíkem 

vertikálně horizontálních směrů.  

Geometrické centrum obrazu splývá s optickou osou a nabývá charakteru gravitačního 

středu všech sil vystupujících v obraze. 

V parafrázi bychom mohli říct, že uplatněním principu kontrastu vidíme, ale nemáme obraz. 

Až aplikací principu proporčnosti jsme schopni vytvořit obraz jako formu, jako útvar 

samostatně stojící a tudíž komunikovatelný. Napřed musíme vidět, ale co vidíme, to 

můžeme vyjádřit jen tvarem a s tvarem se nutně pojí proporčnost. Princip proporčnosti je 

formotvorným obrazovým principem. Ovšem obraz, který by se omezil jen na 

proporčnost ve smyslu dvou obrazových prvků, ten by měl statický charakter, jeho 

dynamika by byla omezena. Je nutné uplatnit čas.  
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Jeff J. Mitchell, 2010 

Harry Kerr, 1956 
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Princip rytmu (dynamické kontinuity) 

Obraz postavený striktně jen na dvou prvcích, by měl omezenou existenční samostatnost a 

limitovanou vizuální dynamiku. Pouze by „stál“ na vztahu dvou obrazových veličin, ale 

neměl by proměnlivost, variabilitu mnohosti. Bylo by zde jen jedno a druhé, ale chyběly by 

přechody. Obraz by postrádal vnitřní kontinuitu. Nemohl by se vizuálně vyvíjet v 

komplikovanější celky — jeho výraz by byl omezen. Pro bohatší výraz je větší počet 

obrazových prvků nutný. Objevuje se ovšem problém, jak ustavit dynamickou rovnováhu 

většího množství výrazových elementů. Zde nastupuje rytmus. Řeší problém ustavení 

dynamické rovnováhy uplatněním cirkulačního pohybu, k němuž dochází při vnímání 

obrazu na základě sjednocení podobných nikoliv však identických vizuálních kvalit 

jednotlivých prvků skladebné struktury, například tonálních, lineárních, směrových aj. či 

všeobecně tvarových kvalit. Obraz je zde artikulován nejen prostorovou dimenzí, jak to 

zajišťuje princip proporčnosti, ale také dimenzí časovou, jak je právě dána principem rytmu. 

Viděli jsme něco kontrastem, zformovali jsme to proporcí, ale bez plynulosti, bez 

harmonických přechodů a proměnlivosti není dobré a trvalé formy. Slovo rytmus je 

přiléhavě od řeckého slova rythmos, tj. tok, proud. Jednotlivé prvky obrazové struktury 

proudí rytmem vzájemných vztahů optických sil a vytvářejí tak předpoklad pro vznik 

složitého a přitom přehledného a samostatného obrazového celku. Samostatného v tom 

smyslu, že obraz nevyžaduje odkaz na něco mimo tento obraz. 

Řekli jsme, že vidění je dynamickým vztahem. Rytmická struktura obrazu této vizuální 

dynamice přímo koresponduje. Obrazy v plnosti své formy se zjevují uplatněním rytmu. 

Rytmem získává obraz nezávislost. Má svůj vlastní rozměr času. Trvá v sobě. 

Samozřejmě jedná se vždy, jak bylo předznamenáno, o rytmy cirkulační, tj. rytmy 

uzavřené. Rytmus šachovnice není cirkulační. Šachovnice není samostatným obrazem, 

autonomní obrazovou strukturou. Její vymezení je kvantitativní — má určitý počet bílých a 

černých čtverců — ale nemá vizuální kvalitu celku. Vizuálně šachovnice nekončí, 

pokračuje do stran. 
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Piet Mondriaan 
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Joe Raedle, 2011 

Felixlu 
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Ale, celou problematiku rytmu ve skladbě obrazu bychom mohli také pojímat tak, že 

rytmičnost by byla podřízena proporčnosti — což je podporováno zvláštním postavením tří 

a čtyř obrazových prvků ve skladbě — a to podřízena v tom smyslu, že rytmus jen 

zjednodušuje strukturu obrazu tak, aby se bazicky formotvorný princip proporčnosti mohl 

plně uplatnit jako strukturovaná, vícenásobně a hierarchicky opakovaná proporce.  

Mohli bychom se potom ve výkladu principiálních skladebných uspořádání omezit jen na 

kontrast a proporčnost a vyjmenovat v této souvislosti několik základních skladebných 

uspořádání či sestav, které by z kontrastu a proporčnosti jako základních formativních 

principů vyplývaly, jako například: 1. duální uspořádání, třeba protiklad řádu a chaosu, 

světlého proti tmavému, doplňkové kontrasty barev (červená se zelenou, modrá s 

oranžovou, žlutá s fialovou) vrchu a spodku, pravého a levého, popředí a pozadí, malého a 

velkého, jednoduchého proti komplikovanému atd. Takových uspořádání je možné velké 

množství a většina sestav je duální povahy; 2. triadické sestavy, které jako uspořádání 

čistých tří prvků jsou vzácné. Častější jsou ve smyslu dvou prvků spojujících se v 

syntetizujícím prvku třetím (complexio oppositorum), také triadické barevné sestavy (žlutá-

modrá-červená, oranžová-zelená-fialová, khaki triáda); 3. kvartérní sestavy, které nejsou 

rovněž časté a většinou ústí v dostředivosti. Jde o sestavy čtyř prvků v čtvercovém nebo 

křížícím se uspořádání, což splňují i dvě, například myšlené, ale samozřejmě i reálné linie, 

barevné sestavy čtyř „základních“ barev (žlutá-červená-modrá-zelená); 4. kruhově radiální 

uspořádání, tedy sestavy, kde je vše podřízeno optickému centru obrazu. Zde logicky je 

vymezující linie rámu často čtvercem. 

                                   

 Dva příklady jednoduchých duálních uspořádání 

Anonym Mary Ellen Mark 
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Příklad komplikovanějšího a 

mistrovsky rafinovaných duálních 

uspořádání: 
 

Henri Cartier-Bresson Anonym 

Henri Cartier-Bresson 
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Příklady triadických sestav: 

Anonym 

Yousuf Karsh 
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Wilhelm von Gloeden 

Anonym 
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Příklady kvartérních sestav: 
 

Raoul Wegat 

Anonym 
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Anonym 

 

Příklady kruhově radiálních uspořádání: 
 

Dorothea Lange 
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Vivian Maier 

 

Diane Arbus 

 



64 / 124 

  

 

Uvedené abstraktní rysy u takových principiálních skladebných struktur, nevystupují ve 

skladbě vědomě. A ani nemohou — jedná se přece o doménu vnitřních sil. Tvůrce obrazu s 

principy vědomě nezachází, nýbrž jde o přechod jeho apriorních duševních struktur do 

plastické a tím vnímatelné formy. Význam takových struktur je jaksi „předem“ dán a 

nevyžaduje interpretaci, konceptualizaci. Platí zde, že „obraz a význam je totéž. Tak jak 

prvý nabývá tvaru, tak se druhý stává zřejmým". 

 

 

Lee Friedlander 
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Obtížnost demonstrace skladebných principů 

Demonstrovat skladebné principy na příkladech je nesnadné. Obtížnost demonstrace 

vyplývá z povahy vnitřních vizuálních sil, jejichž výrazem v intencích obrazové výstavby 

právě skladebné principy jsou. Je nesnadné na hotových optických obrazech demonstrovat 

skladebný princip, který byl uplatněn. Jednak jsou uplatněny vždy všechny najednou a dále, 

trvá-li daný obraz jako celek, útvar, pak jej jako takový nevnímáme, tedy nechápeme jej 

jako obraz vytvořený, nýbrž jako něco — něco zobrazeného a existující nezávisle mimo toto 

zobrazení. De facto jako by nic nebylo zobrazeno, a tudíž jako by se ani žádný formotvorný 

princip nemohl uplatnit.  

Demonstrovat principy skladby je možné spíše na obrazech nehotových, kdy nedostatek 

ústrojné formy znamená špatné vidění. Vůbec je možné tvrdit v těchto souvislostech 

všeobecně, že špatný obraz znamená chybné nebo lépe řečeno, nedostatečné vidění. Čisté a 

jednoznačné vidění rezultuje jen v dobrých obrazech.  

Určitá možnost demonstrace skladebných principů by mohla být také v tom, že bychom 

vyšli hypoteticky od totožných prvků vizuality (jednalo by se řekněme o „tutéž" událost, 

Mark Kolbe 
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situaci) a porovnávali bychom jednotlivé výsledky zformování „totožných prvků", či 

cokoliv podobného v této analogii. Uplatnění této hypotézy je však dost omezené. 

  

 

Proporčně je tento obraz nevyvážený a rytmicky neuzavřený. Zploštělá perspektiva objektivu 

dlouhého ohniska jen naznačuje prostor, v němž se scéna odehrává. Počet skladebných 

prvků není možné jednoznačně určit. Kontrastem ostrosti jsou nejvýrazněji definovány dvě 

figury, ale vymezující profilové linie na figurách nejsou celistvé a jejich běh je rušen tonální 

koincidencí. Nejlépe je definována levá figura, zejména linie tváře, ale běh linie zad je 

narušen – jakoby byla postava přilepena k rámu. Levá ostrá figura je rušena zleva i zprava 

analogickými figurálními prvky – lineárně i tvarově. Tato figura tvarově interferuje s 

obdobným, rámem rozseknutým tvarem vpravo a běh obličejové linie je narušen v oblasti úst 

náhlým tonálním přechodem pozadí. Proporce dvou ostrých proti sobě stojících figur je 

ambivalentní. Mezi ostrými figurami je prázdno, které je ještě dále zdůrazněno expozicí 

neostrého, vlastně jediného tvarově celistvého, ale zřejmě druhotného prvku skladby tohoto 

obrazu. Co, přes jeho formální nedostatky, činí tento optický obraz přitažlivým je 

autentická, formu překračující pravdivost okamžiku. 

Carl Court 



67 / 124 

  

Duální sestava figury a prostředí je nevýrazná. Pravá linie na figuře je celistvá a dobře 

kontrastuje s linií rámu. Naopak leva figurální linie je rozbita interferencí s pro-

středím/pozadím. Ambivalence prostředí vs pozadí je dána nevhodným kontrastem ostrosti a 

tonality - ostrost je nedostačená pro vyjádření pro-středí jako druhotné figury (o což má asi 

v kompozici jít – teplé tělo oproti ledu) a neostrost je malá pro vnímání figury na 

nerozlišeném pozadí. V obou případech je kontrast tonality malý. I kdyby gradienty ostrostí 

vyhovovaly, nedostatečný kontrast tonalit by zůstal a levá figurální linie a prostředí/pozadí 

by i potom navzájem interferovali. Nicméně obraz nepostrádá určitý půvab. 

Anonym 
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Skladebné prvky optického obrazu 

           

 

         

 Anonymní příklady typických figur: optických a grafických. 
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Můžeme rozlišit tyto základní skladebné prvky:  

figuru, tvar, linii a tón. 

 

Základním kritériem postižení finální formy optického obrazu je kritérium geometrické, 

tedy kritérium vztahů uplatňujících se v rámem omezené ploše. 

Pro figurální skladbu je obrazový rám jen nutností — jen omezuje, ale samotné skladby se 

jakoby neúčastní. Prostor, v němž se figura vyskytuje, existuje jakoby všude kolem dané 

figury a za rámem. U figury vnímaný prostor nekončí rámem obrazu, ale je neomezený. Ve 

figurální skladbě není prostor definován rámem, nýbrž rám má podobu omezení dodatečně 

aplikovaného na již předem existující prostor.  

Vizuální identita figur je určována projekcí. Takto může být figura výtvarným prvkem 

jen tehdy, je-li povaha této projekce obecné, typické, univerzální povahy. Je-li projekce 

partikulární, pak se figura stává věcí a nese jen omezený význam věcný — význam 

srozumitelný jen zasvěceným (esoterický význam optického obrazu) — a nemůže být 

prvkem výtvarné, kreativní výstavby obrazu. Jinak řečeno, figura má výraz jen tehdy, pokud 

umožňuje typickou projekci při vjemu obrazu, ve kterém se daná figura vyskytuje. Takto 

může iluze vizuální objektivity vystoupit ve hře obrazu jako výtvarná forma. 

  
Anonym 
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Figura 

Je to zárodečný, rudimentární prvek optického obrazu. Figura je příznačná pro každý 

realistický obraz a je určující pro obraz fotografický, jakož i charakteristická pro 

opsognomii. Figura vystupuje jako něco. Figura je výsledkem základní, elementární 

vizualizace scény. Je minimálním prvkem skladby a musí se účastnit i na skladbě obrazu, 

který je chápán jako substituent tzv. skutečnosti. Optická abstrakce (vizualizace) na 

figuru je při fixaci optického obrazu nezbytná. V určitém smyslu jsou figury zploštělé, 

nehybné věci — jsou to „věci obrazu“. 

William Callan 

 
Anonym 
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Figura má silně ikonocitně-autentický význam
8
. Jelikož je „obrazovou věcí“, vstupuje lehce 

do věcných vztahů na základě iluze vizuální objektivity. Současně je to prvek obrazu, který 

v sobě spojuje v těžko rozlišitelném spojení významy tvarové, tvarově lineární, lineární a 

tonální. Je to obrazový prvek, který překlenuje propast mezi iluzí vizuality (virtualitou) a 

realitou obrazu. 

     

 

Tvar 

Figura se zdá být (existovat) mimo obraz. Tvar existuje jen v obraze nebo lépe řečeno díky 

obrazu. Tvar odvozujeme z figury dalším optickým zjednodušením, tj. docházíme k němu 

vizuální abstrakcí figury. Ztrácí-li figura přísně ikonocitně-autentický význam, začíná 

přecházet ve tvar. Pochopitelně, v obraze samém jako geometrické ploše, je tvar jen nějak 

omezenou plochou, ale jako plochu jej nejčastěji nevnímáme. Tvar vnímáme především 

                                                 

8 Z řeckého εικονικός (eikonikos = náležející obrazu) od εικον (eikon = podoba, obraz, portrét) a αὐθεντικός  

(authentikós = originální, původní, principiálně pravdivý, reálný) od αὐθέντης  (authéntēs = jednající vlastní autoritou 

původce) od αὐτός (autós = vlastní já, ego, subjekt). Ikonocitně-autentický aspekt způsobuje, že fixovaný optický obraz 

se jeví v prvém přiblížení, jako „průhledný“. Nevnímáme obraz, ale máme dojem (iluzi) pozorování něčeho stojícího za 

ním, existujícího nezávisle a dříve (sic) než daný obraz vznikl. 

Sylvie Blum 

 
Agnieszka Podgorska 
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jako útvar plastický, tj. třírozměrný, prostorový. 

Tvar má vztah k rámu obrazu nejspíše v tom, že se váže k ploše tímto rámem vymezené, a 

to tak, že musí být nějak do této plochy umístěn, vřazen a podle ní orientován — je nahoře 

nebo dole, vlevo nebo vpravo, před ní nebo za ní. 

Ztrácí-li však tvar rozměr hloubky, plasticity, pak se mění (rozpadá se) v linii a tón. V tom 

okamžiku se linie vymezující tonalitu dostává do přímého vztahu k rámu obrazu. Tvar 

jakoby ještě mohl být z obrazu vyňat a samostatně existovat mimo něj — viz figury, které 

jakoby trvají pouze mimo obraz. Tvar, který se rozložil, který byl vizuálně abstrahován v 

tón a linii, ten může mít platnost jen v daném obrazu, tj. v daném vymezení, dané relativitě, 

ve které k rozkladu došlo. 

Vizuální identita tvaru je určována dynamikou vztahu k tomu, k čemu je tvar vizuálně 

vztažen — v jaké souvislosti se vidí. Jak říká Arnheim: běžný kruh je konkávní, pokud je 

vztažen k okolí; a tentýž kruh je konvexní, pokud je viděn v souvislosti středu kruhu a jeho 

vnitřku. Samozřejmě totéž platí pro kouli a nabízí se příklad dvojakosti interpretace tzv. 

Schroederových schodů či analogických geometrických obrazců. 

 

         

Mitra Saboury + Derek Paul Boyle 
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Tvar je takto vždy záležitostí určité vizuální vztahovosti, relativity vidění — určité 

proporce. Je zřejmé, že je to tvar, který především určuje výtvarně dynamickou hodnotu 

daného obrazu — obraz je výtvarnou entitou především díky tvaru, jak to nakonec napovídá 

samotný přívlastek vý-tvarný. Optický obraz nabývá kreativní jsoucnosti tvarem.  

Tvar je nositelem expresívních (výrazových) kvalit. S každým tvarem je spojována síla a 

směr — je vždy k něčemu poměřován. Tvar je oblý nebo hranatý, hrubý nebo hladký, těžký 

nebo lehký a tak podobně — tvar vždy nějak přímo smyslově působí. 

Tvarové ambivalence a příbuznosti: 

      

Fox Photos 
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Tvarové ambivalence a příbuznosti: 

Anonym 

 
Anonym 

 

Vivian Maier 

 

Wilhelm von Gloeden 
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Linie 

Tvar je cílem výstavby obrazu. Tvar obrazu ve smyslu geometrické struktury je vytvářen 

linií a tónem. Linii můžeme odvodit z tvaru. Ztrácí-li tvar dimenzi vnímané hloubky, 

rozpadá se v linii a tón. Linii zde odvozujeme optickou abstrakcí z tvaru, a to jeho 

průmětem do plochy obrazu. Neboli provádět takovou abstrakci má smysl jen uvnitř 

obrazového rámu, kterým omezujeme prostor, v němž je tvar definován. Identita linie je 

dána vztahem k rámu obrazu. Linie znamená směr; a tento lze stanovit jen ve vztahu k 

linii či spíše liniím obrazového rámu. Linie vždy nějak dynamicky — směr znamená pohyb, 

změnu — moduluje plochu, a to tím více, čím méně je tato linie vázána tvarem mimo tuto 

plochu. 

Anonym 

 
Anonym 
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Tón 

Tak jako linie, je i tón, tonalita, resp. barva, zabarvení přímým materiálem výstavby obrazu. 

Při manuální stavbě obrazu můžeme barvu doslovně nanést, linii nakreslit. Ne tak sice při 

opsognomii, nicméně tón spolu s linií jsou prostředky bezprostřední orientace při její stavbě 

jako výstavbě plošné, geometrické struktury; a jsou rovněž prostředky přímé a okamžité 

kritiky optického obrazu jako takového. 

Jak bylo uvedeno u linie, je tón odvozen z tvaru. Je nejabstraktnějším skladebným prvkem. 

Vycházíme-li od figury, je tón výsledkem jejího maximálního optického zjednodušení. 

 

Marnivé linie: 

Anonym 

 
Anonym 
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Ve skladbě obrazu vystupuje tón především jako světlost, respektive tmavost (1) a jako 

pestrost (2). Z hlediska vizuálního kontrastu se jedná o totéž — tonalita je otázka rozlišení a 

tím vidění. Nelze však o obojím pojednat zároveň, neboť z hlediska bezprostředního 

vnímání to stejné není. 

                 

Světlo — tmavost je v obraze samém neproblematická. Při analýze, vizualizaci předlohy pro 

nepestrý (většinou černobílý) záznam optického obrazu vystačíme s tvarem a linií ve smyslu 

jejich výrazného odlišení a vzájemného vztahu — ovšem jen za předpokladu, že předloha 

Christopher Jobson 

 

1 2 
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sama nepůsobí pestře. Pestrost představuje problém, a to jak v rovině vizualizace, tak v 

rovině výstavby a pozorování obrazu. Identita tónu má totiž vyhraněně perceptuální 

povahu. Je dána psychofyziologickým, tedy z podstatné části nevědomým vztahem 

pozorovatele a jím vnímaného tónu. 

To spolu nese řadu problémů. Nejvýznačnější je snad ten, že pestrá tonalita — právě pro 

svou úzkou perceptuální vázanost — se zdá dominovat nad tvarem a tím třeba i nad figurou. 

Zdá se nám často, že je to pouhé zabarvení, které bezprostředně určuje identitu figur. 

Snadno zapomínáme na relativitu barev a silně pestré barvy považujeme za absolutní 

vyjádření hodnoty vnímaného objektu. 

Při vizualizaci scény nám pestrá tonalita brání vidět figury a potažmo tvary. Tóny, tonalita 

brání poznání tonality. Světlo brání vidět světlo samo. Nemůžeme vidět to, čím vidíme. 

Jsme uchváceni barvou a zapomínáme, že vidíme díky tvaru. A podobně či snad naopak při 

budování obrazu, kdy si tonalitu uvědomujeme, tehdy vidíme jen barvy obrazu a 

zapomínáme, že obraz je obrazem díky tvaru, tedy něčím, v čemž se barva vstřebává ve 

jménu významu. Barva slouží tvaru, je z něho odvozena, nemůže být mimo tvar. Tón nelze 

vnímat mimo tvar. I ta nejabstraktnější skvrna má nějaké ohraničení. 

Tón je nejjednodušším a současně nejméně snadno postižitelným skladebným prvkem 

obrazu vůbec a opsognomického obrazu povýtce, vzhledem k jeho zvláštní míře 

realističnosti.  

Abstrakce, odloučení mimetických přesahů barev, tj. chápání barev jako nezávisle 

existujících mimo věci, a to jak ve vizualitě, tak i v konečném obraze, je nesnadná. 

Ve virtualitě (vizualitě) jsou světlo a věci nutnými zdroji a nositeli barev a manipulovat zde 

s barvou znamená převážně zacházet s věcmi či světlem; a jak tyto věcné barvy vystupují v 

konečném obraze, to se můžeme jen domnívat. Můžeme to více či méně předpokládat, ale 

nemůžeme to posoudit zrakem, a to vzhledem k tomu, že tento obraz má teprve vzniknout 

a může mu náležet i jiné světlo. Barvy virtuality jsou součástí jiné situace než barvy obrazu. 

Situace virtuality se totiž nedá v bezprostředním čase vztáhnout k situaci výsledného 

obrazu. Virtualita v bezprostředním čase dominuje nad obrazem, který je k ní ve vztahu 

realističnosti — nelze posoudit kvalitu obrazu jako nezávislé jednotky za předpokladu, že 

obraz virtualitu napodobuje (mimeticky sleduje). 



79 / 124 

                  

Pestrost je nejen vázána na věci, ale pestrost věci z velké míry určuje, a tedy je obtížné 

vyhodnotit roli barev ve skladbě, když obraz nám nutí vidět věci. „Barva se zdá spočívat na 

objektech zcela nezávisle od osvětlení. Barva se zdá náležet předmětům” (Kepes). 

Projektivní věcnost barev ztěžuje jejich ocenění v intencích obrazu, jako skladebných 

prvků. 

Projevuje se zde nejen prostorová ambivalentnost (reálná plocha má iluzívní platnost 

prostoru — může se budovat jen jako plocha, ale má smysl jen jak prostor), ale přistupuje 

zde ambivalentnost tonální. Barvy v obraze mají tendenci k samostatné abstraktní existenci 

a současně pevně lpí na figurách a z velké části právě figuru určují. Posilují iluzi věcnosti 

obrazu, ale současně věcnost ruší tím, že jdou proti tvaru, který obraz jako takový určuje. 

Abstraktní expresívnost pestrého tónu zatlačuje linii a tvar. Na jedné straně nutí k 

samoúčelné tonalitě, na straně druhé nutí diváka k takové koncepci obrazu, kdy jej chápe 

jako dokonale průhledné zrcadlo. 

Na základě velké senzuální energie barvy lehce opouštějí obraz, ale pak tápavě bloudí jako 

bezprizorné, jako smyslu a cíle zbavené.  

             

Šedá tonalita je ukotvena v obraze – 

tvoří nerozlišené pozadí. 
Modrá tonalita, i když doplněk 

k základní triádě barev, opouští obraz a 

působí jako abstraktní solitér. 
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Zde je případné uvést názor I. Kanta: „V malířství, sochařství a vskutku ve všech vizuálních 

uměních, architektuře i zahradnictví v tom stupni, jak jej chápeme jako umělecké dílo, je 

skladba rozhodující, neboť tato slouží jako základ vkusu jen příjemností vyvěrající z tvaru a 

nikoliv z potěšení hry smyslů. Barvy, které osvětlují obrysovou strukturu, náleží dráždění. 

Mohou oživovat vnímání objektu, ale nemohou jej učinit hodným zamyšlení a krásným. 

Spíše jsou vždy velmi omezovány požadavky pěkného tvaru a dokonce i tam, kde dráždění 

je na místě, jsou pozvedány jen tvarem.“ 

Barva je ta kvalita výtvarné formy, která nesnadno transcendentuje, tj. těžko přestupuje své 

senzuální určení. Barva je většinou jen sama sebou ve smyslu optického počitku. 

„Přísně řečeno, veškeré vizuální jevy vděčí za svou existenci jasu a barvě. Hranice, které 

vymezující tvar objektů, mají svůj původ ve schopnosti oka rozlišovat mezi oblastmi 

různého jasu a barvy. Nicméně můžeme mluvit o barvě a tvaru zvlášť. Můžeme-li je rozlišit. 

Můžeme je rovněž srovnat jako prostředky vnímání. Zkoumáme-li v tomto smyslu 

rozlišovací schopnost lidského oka, pak můžeme říci, že rozeznáme téměř nekonečné 

množství objektů na základě tvaru, ale že stěží přesně rozlišíme šest barev. Čtyři rozměry 

barvy rozlišíme s jistotou, tedy červeň, modř, žluť a stupnice šedí. Na druhé straně i dost 

hrubé napojení barvy na tvar značně zlepší rozlišovací schopnost vnímání.“ (Arnheim) 

Preference tvaru nad tónem ztěžuje, až znemožňuje skladbu optického obrazu. Vystupují zde 

proti sobě jakby dva skladebné systémy: jeden esenciálně významný, daný tvarovou 

strukturou a druhý iluzivně významnější, daný neodolatelnou přitažlivostí smyslového 

počitku vnímaných barev a jejich kombinací, které ovšem jako takové většinou nevidíme, 

neboť optický obraz ve smyslu tonální struktury je nám skryt. Tonalita tím není náplní 

tvůrčí chvíle, ale de facto musíme ji pojímat nikoliv jako něco situačního a tím 

kvalitativního, nýbrž jsme nuceni ji chápat kvantitativně, jako určité barevné konstanty — 

uplatňujeme nikoliv aktuální zážitek, ale paměťovou projekci. To je ale pro barevnost jako 

takovou velmi nepřirozené. 

Člověk má tendenci být ztracen v záplavě nekonečných nuancí a kombinací tonálních a 

podstatný smysl skládání samého a rezultujícího útvaru, se mu rozplývá pod rukama. 

Tvarový design vyžaduje specifikaci, diferenciaci. To zdánlivě barva nabízí, ale ve 

skutečnosti svou pomíjivostí zabraňuje vyjevení tvarové struktury, rozptyluje ji. Umístíme-li 
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vedle sebe trojúhelník a čtverec, pak vidíme, že zůstávají tím, čím jsou, ačkoliv se jejich 

tvary poněkud ovlivňují. Ale modrá umístěná vedle výrazné červené směřuje k zelené, jak 

pozoroval Arnheim. Barva nemůže narušovat strukturu tvaru, barva musí tvaru sloužit. 

 

 

 

 

 

Bezprostřední, hmatatelná plnost barevného optického obrazu  

oproti přísné, neúplatné podstatnosti dané absencí tonální pestrosti. 
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Struktura barevnosti  

optického obrazu 
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Struktura barevnosti 

Vidíme, protože rozeznáváme jasy a tóny. Přesto, že izolovaně jsme schopni určit zcela 

bezpečně jen několik barev, ve vzájemných relacích rozeznáme až 160 různých tonálních 

odstínů a asi 200 odlišných jasů. Stojí otázka; jsou některé z těchto 160 barev významnější 

než jiné? Jak se vůbec můžeme orientovat v takové tonální záplavě? 

Barvu jako skladebný prvek lze postihnout pouze jako perceptuální, oblastní sílu. Identita 

barvy nespočívá v ní samé, ale pouze v jejím vztahu. Působení singulárního tónu nelze 

uspokojivě určit, ale jeho působení ve vztazích, kontextech, je dost přesné. Barvy jsou 

nejpůsobivější demonstrací faktu, že věcně tatáž část ve dvou různých celcích, není totéž. 

Tatáž fyzikální barva je v různém perceptuálním kontextu jinou barvou. Neurčujeme daný 

tón dle něho samého, ale na základě vztahu k jiným tónům a vice versa. 

Podstatná, pro zkoumání projevu působnosti barev, je triplicita , tj. spolupůsobící kontext 

tří barevných prvků. Triplicita je schopna postihnout něco jako celek barevnosti. 
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Primární barvy — barevné fundamenty 

Za pevnou bázi barevnosti se berou tři základní neboli primární barvy. Je však třeba jasně 

rozlišit, zda se jedná o tzv. fyzikálně primární barvy nebo o barvy primární perceptuálně. 

Pojem fyzikálně primárních barev souvisí se snahou objektivní definice barevnosti. 

Vztahuje se k procesům, jimiž dochází k vzniku barvy jako objektivního fenoménu. Kromě 

toho, je zde však snaha postihnout perceptuální jev tonality. Tedy snaha uchopit barvu jako 

estetický pojem. 

Jedná se nám zřejmě o to druhé — zajímá nás počitek, ne objekt. Fyzikálně primární barvy 

hrají dominantní roli z hlediska materiálního vzniku barev. Nás však zajímá barva jako 

prvek skladby optického obrazu. Mluvit v této souvislosti o fyzikálně primárních barvách, 

tj. o barvách modré, zelené a červené, by bylo matoucí. Pro skladbu obrazu jsou 

rozhodující perceptuálně primární barvy, a to barva žlutá, modrá a červená. Tyto barvy 

tvoří základní barevnou triádu, z níž vychází veškerá orientace v problémech barev, jako 

něčeho lidským zrakem vnímaného.  

 

 

Za základ orientace v barvách tedy nemůže sloužit barva jedna. To se řekněme zdá být 

jasné, ale proč barvy tři a právě ty uvedené, totiž žlutá, modrá a červená. Zde hraje klíčovou 
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roli pojem barevné čistoty. (Jedná se o perceptuální čistotu, která nemá co dělat s 

fyzikálním pojmem spektrální čistoty!) 

Tak zkoumáme-li třeba barevné spektrum, pak, přestože u něho barevné tóny přecházejí 

plynule jeden v druhý, můžeme rozlišit některé tóny, které se liší od ostatních svou 

čistotou, tj. kvalitou další neredukovatelnosti, nerozložitelnosti na jednodušší konstituenty. 

Například oranžová může být ještě zjednodušena na kombinaci žluté a červené nebo zelená 

na kombinaci modré a žluté. Je velké množství různých oranžových a snad ještě větší 

množství zelených, ale jsou při vnímání barev jen tři čisté barvy: žlutá, červená a modrá, 

které nikdy nepůsobí jako směsi v tom smyslu, jak působí oranžová nebo zelená. 

    

Takto jsou žlutá, červená a modrá perceptuálně primárními barvami, jsou nedělitelné, 

nemohou být k sobě vztaženy nějakým společným jmenovatelem. Každá z nich úplně 

vylučuje ostatní dvě. „Jediná možnost je mluvit o tom, že se vzájemně přitahují a mluvit o 

jejich rolích, jako členech komplementární triády. Jinak mohou být ve vzájemné relaci jen 

přes jas nebo nasycení, nikoliv však přes tón.“ (Arnheim). Žlutá, červená a modrá jsou 

proto perceptuálně primárními, fundamentálními (základními) barvami, neboť nelze 

žádnou z nich vztáhnout k druhé tonalitou, jak to lze u všech ostatních barev, kromě 

těchto zvláštních tří, udělat. Všechny problémy pestrosti barev mají triplicitní základ. 
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„Tři primární barvy se chovají jako tři nohy stolku. Všech tří je zapotřebí k zajištění 

rovnováhy a stability. Dvě vždy vyžadují třetí. Napětí vyvolané neúplností triády zmizí 

ihned, jak je mezera zaplněna." (Arnheim). Platnost barevné harmonie je podřízena 

zákonitostem lidského organismu jako směřování k rovnováze vizuálního zážitku. A to má v 

oblasti barevné pestrosti trojnou podstatu. 

„Nabízí se zevšeobecňující závěr, že existuje něco neúplného u jakékoliv jednotlivé barvy. 

Můžeme říci, že taková neúplnost porušuje rovnováhu vizuálního pole, okamžitě jak se 

jednotlivá barva objeví. „Každá výrazná barva činí násilí oku a nutí jej k opozici." (Goethe). 

Specifický perceptuální charakter této barvy, například její studenost nebo teplost, výraznost 

nebo nevýraznost nás ovlivňují jednostranně a ukazují svou izolovanou existencí na svůj 

protějšek, který by mohl znovu ustavit rovnováhu vizuálního zážitku." (Kepes). 

 

Sekundární barvy (hybridy) 

Mezi jednotlivými primárními barvami může být vystavěn most pomocí odpovídajících 

směsí. Vyrovnané směsi, tj. zelená, oranžová a fialová jsou uprostřed mezi jednotlivými 

primárními barvami: zelená uprostřed mezi žlutou a modrou, oranžová uprostřed mezi 

žlutou a červenou a fialová uprostřed mezi červenou a modrou. Všude jinde jsou 

odpovídající nevyrovnané směsi sekundárních barev. Sekundární barvy plní roli přechodů 

mezi jednotlivými póly primárních barev. 
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Sekundární barvy vnímáme jako hybridy (míšence). Mají dvojznačnou, vibrující kvalitu. 

Směřují k jednomu či druhému pólu nebo prekérně stojí mezi nimi. Sekundární barvy pře-

cházejí jedna do druhé vzhledem ke společnému jmenovateli, který obsahují. Hybridní 

triáda oranžové, fialové a zelené se tak vyznačuje příznačným dynamismem — mluvíme o 

rozkolísanosti této triády. Zelená má v ní zvláštní postavení, tzv. ambiguita 

(nejednoznačnost) zelené. Někdy se zdá, že zelená přestupuje triplicitní princip, že je 

čtvrtou primární barvou. 

 

 

Můžeme shrnout, že barevná struktura se vyvíjí z triplicitního základu tří neredukovatelných 

tónů. Primární barvy se kombinují na sekundární barvy a sekundární pak s protilehle 

odpovídajícími barvami primárními vytvářejí barvy lomené. Vzniká třístupňová hierarchie. 

Tři navzájem propojené komplementární páry, v nichž každý pár obsahuje jeden čistý tón a 

vyváženou směs dvou zbývajících čistých tónů neboli primární barvy a sekundární 

hybridy, tvoří I. pořadí barev. Primární barvy lomené sekundárními hybridy tvoří II. 

pořadí barev. Hierarchie tedy začíná triádou žluté, červené a modré, pokračuje hybridní 

triádou zelené, oranžové a fialové; a uzavírá se kombinací čistých barev s hybridy na 

lomené tóny II. pořadí — olivovou, hnědou a okrovou. 
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Ve všech uskupeních barev vyvolávajících dojem úplnosti, jsou primární barvy výjimečné. 

Jsou jedinou komplementární (doplňkovou) sestavou, ve které všechny konstituenty jsou 

nerozložitelnými tóny a tudíž vyžadují vzájemně, jedna druhou. Tato specifická strukturní 

kombinace vzájemné výlučnosti a příbuznosti ŽLUTÉ, MODRÉ a ČERVENÉ, je 

základem veškeré organizace barev. 
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Bližší určení perceptuální dynamiky barev 

Z předcházejícího je zřejmé, že určení dynamiky barevné tonality musí stále vycházet a se 

vracet k všeobecně určující triplicitě barevného dynamismu, ale konkrétně se v této 

souvislosti obyčejně mluví o barevném kontrastu, jako vztahu jen dvou barev, nebo o 

barevných harmoniích, jako sestavách z mnoha tónů. 

 

Barevné kontrasty 

Vztah dynamické rovnováhy dvou barev I. pořadí je základně triadický — barvy se nějak 

doplňují na primární triádu. Takové triadické doplňování neboli tonální komplementaritu 

můžeme postihnout také kvantitativně, pokud neuvažujeme barvu jako tón, ale jen jako jas 

a tvrdíme spolu s A. Schopenhauerem (1788 — 1860), že barvu můžeme chápat jako blíže 

určený jas a že zkoumáním barevné komplementarity přes jas nám blíže objasní charakter 

tonality samé. 

Umožní nám to určit dynamickou tonální rovnováhu (komplementaritu) primárních a 

sekundárních barev ve vzájemných dvojicích (kontrastech), a to jako plošnou proporci, 

neboli vztah dvou „vybarvených“ tvarů, což je obrazu vlastní. 

Jas chápeme v kontrastu k ne-jasu, tedy k černé. Všechny barvy pak musejí stát mezi 

polárami maximálního jasu neboli bílé a jasu minimálního neboli černé. Schopenhauer to 

vyjádřil kvantitativně v intervalu od 0 (černá) do 1 (bílá). Seřadíme-li barvy dle jejich 

relativního jasu v uvedeném intervalu 0 — 1, pak z toho vyplyne kvantitativní 

komplementarita (vzájemná doplňkovost) jednotlivých barev: 

černá fialová modrá zelená červená oranžová žlutá bílá 

0 1/4 1/3 1/2 1/2 2/3 3/4 1 

 

 

 

Stáčí vždy nalézt barvy, u nichž součet poměrných jasů dává hodnotu jedné, a můžeme 
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tvrdit, že tyto barvy jsou k sobě ve vztahu perceptuální komplementarity. (Tato doplňkovost 

nemá, co dělat s komplementaritou, o jakou jde v souvislosti s technickým principem 

záznamu svou podstatou barevného optického obrazu.) Perceptuální komplementarita 

vyjadřuje dynamickou rovnováhu v počitku dvou pestrých barev. Je tím vyjádřena vzájemná 

proporce jednotlivých barev k sobě navzájem. Malá plocha dráždivě barvy je v rovnováze s 

větší plochou kvantitativně komplementární barvy méně dráždivé. Tak můžeme ustavit 

dynamickou rovnováhu mezi fialovou a žlutou, bude-li fialová zaujímat 3/4 plochy obrazu a 

žlutá jen 1/4, protože žlutá je dráždivější, je bez 1/4 celá bílá. Analogicky můžeme ustavit 

rovnováhu opačné proporční velikosti u všech komplementárních párů. 

 

 

 

 

 

 

         

 

Samozřejmě, je to pouze schematické a nelze to mechanicky aplikovat, i když to k tomu 

svádí. Obraz je oblastní perceptuální struktura, a ta schéma vylučuje.  
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K pestrým kontrastům by ještě měly být přiřazeny kontrasty pestrých a neutrálních tonalit, i 

když tyto jsou v určitém smyslu obsaženy v předešlém, vzhledem k tomu, že jsme pestrost 

chápali v intencích jasu, a jas má přímý vztah k nasycení, jako rozdílu od neutrálního bílo-

šedo-černa. 

Barevné harmonie 

Vícebarevné kombinace jsou přímým odrazem triplicitní schematizace. Jinak se asi nedají 

uspokojivě pochopit. 
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Systematika barevných harmonií stojí na barvách I. pořadí, tedy na barvách primárních 

(žluté, červené, modré), dále na barvách vyrovnaně sekundárních (zelené, fialové, oranžové) 

a barvách sekundárních směsí v přechodech od jednoho primárního pólu k pólu dalšímu. 

           (1)                                                  (2) 

MODRÁ červenoModrá Fialová modroČervená ČERVENÁ ˃a 

ČERVENÁ žlutoČervená Oranžová červenoŽlutá ŽLUTÁ ˃b 

ŽLUTÁ zelenoŽlutá Zelená zelenoModrá MODRÁ ˃c 

 

Harmonické (dynamicky celistvé, rytmicky uzavřené) jsou, především, jak již bylo uvedeno, 

triáda primárních barev (1) a triáda hybridů (2). Dále tři vícečlenné sestavy primárních 

barev a odpovídajících sekundárních směsí, respektive jen směsí bez účasti čistých pólů 

primárních barev (a, b, c). 

Harmonicky by se daly spojit tytéž primární barvy (např. červená s červenou) nebo tytéž 

sekundární barvy (např. zelená se zelenou), a to tehdy, kdy spojení by bylo provedeno bílo-

šedo-černem. Takových dynamicky vyrovnaných kombinací by bylo velké množství. Počet 

variant harmonických sestav by ještě více stoupl, pokud bychom systematiku komplikovali 

barvami II. pořadí (olivovou, hnědou, okrovou) vzniklých míšením primárních barev a 

hybridů, atp. 
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Psychofyziologické a psychologické působení tonality 

Významnými jevy postižení dynamiky vnímání barev jsou především tzv. kontrasty 

simultánní (současné) a sukcesívní (následné). Kontrasty se uplatní při pozorování pestrého 

i nepestrého tónu, a to ve smyslu fyziologické komplementarity, tj. daná barva, respektive 

jas vždy vyvolává opačnou reakci pozorujícího organismu. Kontrasty působí ve smyslu 

vnitřních vizuálních sil. Tak červená způsobuje zelenou, zelená červenou, modrá žlutou, 

žlutá modrou, atp., nebo černá bílou a bílá černou. 

        

„Vysvětlením následného kontrastu je, že receptory sítnice nejsou stejně unaveny. Pokud 

jsme pozorovali červenou, je červeno citlivý receptor více unaven než jiné, takže při dopadu 

bílého světla do oka, jsou druhé dva receptory plněji stimulovány a objevuje se namodrale 

zelený odstín." (H. Helmholtz, 1868). Zřejmě tedy mezi následným a současným kontrastem 

není zásadní rozdíl. 

 

Důležité je, že tento fyziologický jev představuje jaksi objektivní bázi pro už uvedené 

tvrzení, že barva jako vnímaná veličina má zásadně dynamický charakter, a že nikdo 

nemůže registrovat izolovaný barevný pocit a tudíž určit barvu o sobě. Že barevné pocity se 

zjevují jen vzájemnou interakcí mezi různými typy sítnicového dráždění. 
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Teplé a studené barvy 

Jiným význačným psychofyziologickým či snad lépe psychologickým jevem při pozorování 

pestré tonality je efekt teploty a distance. 

Arnheim tvrdí zřejmě správně, že čisté primární barvy můžeme stěží nazvat teplé nebo 

studené. Ale teplotní působení barev se zdá nabývat spíše smyslu v momentě, kdy se spojuje 

s barvou, v niž je určitá příměs barvy jiné, respektive pokud tato barva je v blízkosti určité 

barvy. Namodrale žlutá má tendenci vypadat studeně, zatímco čistá žlutá je spíše neutrální. 

Návrh, považovat za určující v teplotním působení barvy nikoliv základní tón sám, ale 

pouze příměs červené nebo modré, přičemž modrá by způsobovala studenost a červená 

teplost, se zdá být případný. Vskutku vyrovnaná směs žluté a modré, tedy zelená, má více 

méně neutrální teplotní efekt, podobně jako vyrovnaná směs červené a modré. 

 

    

 

 

Anonym 
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Teplé a studené tóny jeví distanční efekt: teplé barvy při pozorování prostorově předstupují 

barvy studené, které se jeví vzdalovat. „Oranžová se zdá zavrtávat do oka, naopak, tak jako 

rádi následujeme příjemný objekt, který se vzdaluje, tak se rádi díváme na modrou, ne 

proto, že na nás naléhá, ale proto, že nás to za ní táhne." (Goethe). 

 

Psychologie barev 

Chápeme-li barvu jako zážitek, pak zkoumat dynamiku singulárního tónu by mělo smysl 

jen, pokud bychom brali v úvahu asociativní paměťové projekce, tj. fakt, že barva se podílí 

na ustavení dynamické rovnováhy tím, čím sama o sobě není a nemůže být. 

Divák si projektuje kvalitu, kterou barva ve smyslu optického počitku nemůže mít. Nějakou 

barvu můžeme mít rádi nebo ji naopak výrazně odsuzujeme, ale většinou to není barva 

sama, která by za to mohla, nýbrž naše představa, která se k ní váže. 

Barva má často přímo hodnotu etickou než jen estetickou, a tedy připomíná kvality, které 

mohou výrazně formovat vidění a vizualitu, ale skladebně jsou to kvality stěží postižitelné a 

souvisí spíše s psychologií než se skladbou obrazu. Nicméně je dobré při tvorbě a vnímání 

barevného obrazu o tom něco vědět. 

Anonym 
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Rudolf Arnheim uvádí, že Rorschach přišel na to, že veselá nálada podmiňuje reakci na 

barvy, zatímco smutní lidé reagují spíše na tvary. Upřednostňování barev znamená 

otevřenost k vnějším vlivům. Říká se, že takoví lidé jsou citliví, lehce ovlivnitelní, nestálí, 

vnitřně neuspořádaní a že podléhají výbuchům citů. Protěžování tvarů jde pospolu s 

introvertní dispozicí, výrazným sebeovládáním, neemocionálním přístupem, racionálností, 

někdy až pedantstvím. 

 

Zážitek barvy připomíná afekt neboli emoci. V obou případech máme tendenci pasivně 

přijímat danou stimulaci. Emoce není výsledkem organizační aktivity myšlení. Pouze 

předpokládá druh jisté otevřenosti, kterou člověk v depresivním stavu nemůže mít. Emoce 

Anonym 
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nás náhle přepadají jako barva. Tvar naproti tomu vyjadřuje spíše aktivnější postoj. 

Pozorujeme věcný objekt, určíme jeho strukturní schéma (kostru), vztáhneme části k celku. 

Podobně myšlenková kontrola působí na impulsy, aplikuje principy, usměrňuje množství 

různých zkušeností a rozhoduje o průběhu činnosti. 

Jednoduše řečeno: při barevném vidění vyvěrá akce v objektu a ovlivňuje subjekt — 

tonalita je doménou vnějších vizuálních sil. Ale pro vnímání tvaru je zapotřebí, aby 

organizující myšlení přešlo k objektu. Preferenci tvaru nad barvou vyjádřil H. Matisse takto: 

„Je-li kresba věcí ducha a barva věcí smyslů, pak musíte napřed kreslit, abyste kultivovali 

ducha a byli schopni vést barvu po cestách ducha.“ Bohužel je obecná představa, že skladby 

optického obrazu se to netýká, že barvy a o to více tvary jsou hotovy a jen očekávají, kdy 

budou zachyceny. Že je jediný problém při tvorbě optického obrazu, totiž jak se k těmto 

hotovým vybarveným tvarům přiblížit a je zajmout. To je ovšem zcestné. Platí zde tytéž 

zákonitosti, jako v tvorbě jakéhokoliv jiného obrazu. Jsou zde jen určité specifické 

problémy, jak jsme o nich pojednali v úvodu. 

 

 

 

K početí obrazu je třeba spojení tvaru a tónu. Tvar si však musí zachovat převahu nad 

tónem, jinak spěje rychle obraz k zmatku a nicotě. Je nesnadné vytvořit opsognomický 

obraz o sobě, neboť je těžké ovládnout vizualitu ve smyslu tvaru. Je obtížné dostat se od 

Szolt Zsigimont 
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věcí k tvarům a struktuře. Je téměř nemožné dostat se k tonalitě, která by umocňovala tvar, a 

to zřejmě právě pro tonalitu samu, která ve vizualitě brání poznání tvaru. V minulosti 

existovala tzv. barevná a černobílá fotografie. Tradičně, a pro některé tvůrce zvláště, to byly 

zcela odlišné fenomény. Dílo Edwarda Westona vnucuje představu, že byl barvoslepý, i 

když je zřejmé, že je to představa chybná.  

  

„Spletitou interakci mezi strukturou vyhodnocovacího senzuálního systému a faktorů 

paměti, jsou barevné vjemy nadány specifickými pocitovými kvalitami. Jsme schopni vidět 

nebo lépe, zdá se nám, že jsme schopni vidět to, co oko samo o sobě nemůže zaznamenat. 

Vidíme teplé a studené, tiché a hlasité, ostré a tupé, lehké a těžké, smutné a veselé, tiché a 

 Edward Weston 
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hlasité, statické a dynamické, divoké a krotké barvy. Na druhé straně máme akustické, 

hmatové, čichové a chuťové pocity, které mají zabarvení, jas, nasycení a prostorové 

kvality výšky, šířky, délky, váhy, směru a pohybu. 

Existuje prostě společná strukturní báze všech senzuálních počitků. Máme schopnost vnímat 

strukturní kvality společné světlu, zvuku, hmatu a chuti. Zvláště hmat a sluch vykazují 

nevyčerpatelnou vzájemnost vztahů. Přitom platí, že počitky mohou vyvolávat intenzívní 

citovou odezvu bez toho, že by jako takové přecházely do vědomí. „Strukturální 

korespondence jednotlivých senzuálních počitků sebou představuje významný 

kreativní potenciál." (Kepes) 

 

  

 

 

Nadav Kander 
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Plocha optického obrazu 



103 / 124 

Plocha obrazu  

Definice obrazové plochy  

Jednoznačné určení obrazové plochy neboli její geometrická definice má pro skladbu 

zásadní důležitost v tom, že určuje pevný základ, na němž a v němž skladebný celek obrazu 

stojí a se buduje. 

Taková obrazová báze musí být tvořena co nejjednodušeji ohraničenou plochou, přičemž 

tato plocha musí skýtat možnost jednoznačné orientace v prostoru, kde podoba orientace je 

dána vztahem mezi obecnou a obrazovou vizuální oblastí. 

Z toho plyne, že ačkoliv kruh je nejjednodušeji geometricky vymezenou plochou, nehodí se 

jako vymezení obrazové, neboť kruh nelze výškově a stranově orientovat. Druhé 

nejjednodušší vymezení by byl čtverec, ale jelikož ve čtverci výška a délka jsou totožné 

velikosti, představuje takové vymezení speciální případ, neboť v obecné vizuální a 

odvozeně v obrazové vizuální oblasti preferujeme šířku nad výškou, což čtverec 

nepostihuje. Z těchto důvodů definujeme obecnou obrazovou plochu takto: 

Obecnou obrazovou plochu tvoří obdélník, u něhož poměr strany delší ke straně kratší se 

rovná poměru součtu délek obou stran ke straně delší, tj. obdélník má proporci zlatého řezu 

(section ďor). Vymezující linie obdélníku sledují směry horizontálně vertikální ego-

centrické osy. Optická osa prochází jeho středem. Proporce zlatého řezu má číselný poměr 

přibližně 2:3, přesněji 0,38:0,62, jak bychom mohli vypočítat ze vzorce sestaveného na 

základě slovně vyjádřené proporce zlatého řezu: 

    (section d’or) 

Zvolíme-li si součet délek obou stran plochy roven jedné, tj. 

položíme-li  a dosadíme-li  do definice 

“section d’or”, pak bude platit   . 

Vynásobíme-li obě strany této upravené rovnice vztahem  , dostaneme kvadratickou 

rovnici . Kořeny kvadratické rovnice vypočteme dle obecného vztahu 

y 

x 
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. Po dosazení jsou kořeny , tedy  a . Smysl 

má jen kladný kořen, tedy delší strana . Kratší stranu  vypočteme z výše 

uvedeného vztahu  

. 

Má tedy obecná obrazová plocha přibližně poměr stran 2:3. Tato přesnost pro většinu 

případů vyhovuje. Byla-li by však potřeba sestrojit obrazovou plochu v proporci zlatého 

řezu přesně, mohli bychom to udělat nikoliv na základě výpočtu, nýbrž sestrojit ji 

geometricky dle schématu:  
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,  

Paulette Travormin 

Henri Cartier-Bresson 
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Nejběžnější variantou obecné obrazové plochy je plocha 

téže proporce, ale v orientaci na výšku. U takové 

varianty je zdůrazněna vertikální orientace, nahoře-dole, 

dominuje nad vlevo-vpravo a užije se všude tam, kde 

tato orientace ve vztahu k motivu převládá. Většinou se 

jedná o respektování směrovosti objektů ve vizualitě. 

 

Thorsten Overgaard August Sander 
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U této plochy je potlačená stranovost obecné obrazové plochy. Ovšem čtverec vytváří 

stabilní optický útvar, a tak se potlačení stranovosti většinou neprojeví. Spíše se projevuje 

tendence tíhnutí k centru, centralita. To se týká i výškové určenosti. Čtvercová plocha je 

pevně, staticky orientována, ale orientovanost je abstraktní povahy. Tento tvar plochy je 

málo citlivý na linii, je nesnadné jej rozdělit na části — tíhne vždy k centru. 

 

 

Další dost častou variantou je plocha s jednotkovou 

proporcí neboli čtverec: 

 

Anonym Anonym 
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V prvém případě výrazně dominuje vertikálnost  nad horizontálností, v druhém případě je to 

naopak. 

Určité varianty obecné plochy představují i vymezení protáhlá 

(panoramatická). 

 

Josef Sudek Anonym 
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Tyto obrazové plochy mají vždy nádech extravagantnosti a je možné jich užít jen u motivů, 

které výraznou dominanci výšky nad šířkou vyžadují. Většinou se jedná o druhý případ; 

tehdy právě mluvíme o panoramatu. 

Protáhlé plochy se špatně rytmizují (proporčně vyvažují). Jsou velmi citlivé na linii, což 

svádí k samoúčelné geometrizaci. 

 

 

 

 

 

 

 

Sunder 

Anonym 
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Struktura obecné obrazové plochy 

Dynamická struktura obecné obrazové plochy je dána perceptuálně vizuálními silami, které 

se uplatňují při pozorování této plochy a prvků v ní různě umístěných. 

Znalost strukturní dynamické kostry, pomáhá při určení podílu a role toho kterého 

skladebného prvku v proporci celku. Strukturní kostra určuje vztažný rámec skladebné 

dynamiky, a to podobně jako tonální stupnice v hudbě definuje výšku tónu (Kepes, 

Arnheim). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průsečíky hraničních a dělících linií, tvoří základní silová centra. Body relativního klidu 

jsou v průsečících třetinových vertikál a diagonál. 

V centru jsou síly téměř vyrovnané (v rovnováze). Určitá nevyrovnanost plyne z převahy 

šířky nad výškou, zvláště když to srovnáme se statičností centra čtvercové plochy. 

Plocha se dělí dle centrální vertikály na dva menší na sobě nezávislé obdélníky orientované 

na výšku, které jsou pevně poutané centrem plochy. Obecná obrazová plocha je nevhodnou 

bází pro jeden skladebný prvek. Je předurčena prvky dva a koresponduje tak přímo faktu, že 

většina principiálních skladebných uspořádání je svou podstatou duální povahy. 
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Skladebné prvky v obrazové ploše  

Linie a plocha 

 

Linie s plochou nekontrastuje ani k ní nemůže být proporčně vztažena. Vztah linie k ploše je 

rytmický. Linie v ploše běží nebo tuto plochu dělí. Linie kontrastuje jen s linií omezující 

danou plochu, samozřejmě za předpokladu, že se liší směrem, tedy kontrastuje (liší se) 

pouze směrem, nikoliv tónem. 

Ploše je vždy vlastní nějaká linie, respektive soubor linií a dále v této ploše vystupuje reálná 

nebo tzv. myšlená linie. Přímé linie plochu dělí, zvláště linie kolmé na linii rámu a linie 

úhlopříčně (diagonální). 

    

Arslanalp Anonym 
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Robert Mapplethorpe 

Anonym 
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Významné je dělení úhlopříčně a dělení třetinové neboli dle zlatého řezu. Diagonální linie 

mají dynamický charakter a navozují dojem třetího rozměru - vyjadřují dynamiku nejen v 

ploše, ale také v prostoru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Plná pravo-levá diagonální linie působí obvykleji než levo-pravá diagonála, zde značena 

modře. 

 

Joe Rosenthal Anonym 
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Třetinové linie rovnoměrně, staticky dělí plochu při zachování celku. Plocha v třetinovém 

dělení zůstává být nadále celkem, přesto, že je rozdělena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podobně pravá a spodní plná dělící třetinová linie působí obvykleji než levá a horní linie 

značená modře. 
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Platí, že linie v ploše obrazu bude kontrastovat s linií rámu tím více, čím jí bude blíže: 

               

 

 

 

 

Prvek (tvar) a plocha 

 1    2    3 

Nehledíme-li na to, že prvek je vždy omezen nějakou linií, pak prvek se k ploše váže 

velikostí — proporční hodnota (1), tónem — kontrastní hodnota (2). Přihlížíme-li k 

omezující linii a tónu, pak prvek vystupuje v ploše jako tvar (3). 

Neboli expresívní (výrazová) kvalita prvku v ploše obrazu je dána typem vztahu daného 

prvku ke konstantě plochy. Je-li prvek výrazně menší než plocha obrazu, pak vystupuje ve 

smyslu bod — plocha. Prvek zde má především hodnotu kontrastu a omezenou hodnotu 

proporce (je menší než plocha) a nezáleží na jeho lineárním omezení. Záleží vlastně jen na 

tónu čili na tonálním kontrastu mezi prvkem a plochou (1, 2). 

 

Linie profilu je příliš daleko od linie rámu a dále 

kontrastuje jen s linií kratší, čímž ubývá výraznosti. 

Významnější roli hraje kontrast tvarově-tonální než 

lineární. 

 

 

Kontrast linie profilu a 

linie rámu je silný, neboť 

profilová linie je blízko 

linie rámu, a to linie 

delší. 
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Je-li však prvek větší, pak tvar zatlačuje tón, tj. je důležitější rytmická hodnota linií 

omezujících prvek k liniím vymezujícím plochu obrazu, spíše než kontrast tónu plochy 

a prvku (3). 

Chceme-li mluvit o umístění prvku v ploše a tedy o vztahu prvku a plochy, musí být prvek 

vymezen někde mezi uvedenými polárami velikosti — tónu a tvaru. Větší než bod, ale ne 

tak velký, aby do obrazu nevešlo již nic jiného než prvek sám a v extrému vlastně ani tento 

prvek, neboť by chybělo nediferencovaného pozadí, na kterém by mohl vystoupit. 

Samozřejmě prvek se nemůže vztahovat k ploše jen jedinou omezenou kvalitou. Výrazové 

hodnoty prvku jsou vždy v kombinaci, nicméně některá může převažovat. I malý prvek má 

vždy určitý tón a tvar a i ten největší prvek musí být ještě v ploše obrazu. 

 

Vnímatelný počet prvků 

     

    

Asi šest individuálních prvků 

představuje hranici počtů prvků ve 

skladbě obrazu, které jsme schop-

ni vnímat při respektování jejich 

individuálních charakteristik, re-

spektive vztahů, tj. tvaru, tónu, 

orientace, umístění atd., a to ještě 

za těch nejpříznivějších okolností, 

jak to vidíme na prvém obrázku 

ilustrace. Zvyšuje-li se počet 

skladebných elementů nad tuto 

mez, stává se obraz nepřehledným 

— nejsme jej schopni vnímat jako 

celek, působí dojmem chaosu. 
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Není ovšem tomu tak, pokud jsme vizuálně schopni uskupit tytéž prvky v nové figury, nové 

tvary, tj. pokud můžeme některé formální charakteristiky prvků skladby sjednotit — 

rytmizovat. „Tytéž“ prvky — pokud je chápeme jako zeleninové a ovocné plody vložené do 

rámu obrazu — tvoří na prostřední ilustraci změť, ale řád na poslední ilustraci, neboť jejich 

počet je rytmicky zredukován na počet tří. Obdélníky jsou kromě abstraktního tvaru 

sjednoceny směrem a tvoří novou figuru. 

 

Podobnost a totožnost prvků 

Jak je z předešlé ilustrace zřejmé, nutná redukce skladebných prvků se děje jejich 

uskupováním, a to na základě formálních podobností velikosti, tvaru, tónu a směru či 

umístění. Zdůrazňují, podobností až totožností, nikoliv však identity. De facto z prvků 

identických by obrazovou strukturu nešlo sestavit a ani by nemělo smysl se o to pokoušet. 

Prvky skladby se musí minimálně lišit umístěním. Pokud by se nelišily v této kvalitě formy, 

nemohly by tvořit obraz ani by nemohly být viděny. Prvý by skrýval ostatní; ostatní by 

vizuálně neexistovaly. 

Nejdůležitější roli při tvorbě nových figur skladby uskupováním prvků, hrají dva faktory 

tvar a umístění. „Blízkost a podobnost, jako faktory skladby, musí být zvažovány pospolu, 

neboť jednotky vytvářené na základě přiblížení, mohou být rozbity skrze podobnost jejich 

elementů s jinými vzdálenějšími prvky. A jednotky vytvářené podobností, mohou být 

narušeny extrémní blízkostí mimo ležících prvků. Uvažujeme-li je pospolu, pak se zdá, že 

podobnostní uskupeni jsou pevnější než uskupení blízkostní“. Neboli abstraktní tvar 

prvků dominuje nad umístěním v ploše obrazu. Je to logické — variabilita prvků daná 

podstatně tvarem je vizuálně nadřazena konstantě obrazové plochy jako výrazové, bázi. 
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Zákony rytmických uzavření 

Vidíme, že nutné omezování počtu prvků ve skladbě nechápeme jako prosté vylučování, ale 

že se jedná o uskupování na základě jejich formálních podobností, tvarů, tónů, směrů, 

velikostí či celkových orientací atp. Při realizací takových formálních uskupení se projevují 

určité zákonitosti, které nazýváme zákonitostmi rytmických uzavření. 

Objeví-li se v ploše obrazu více skladebných prvků, vytvoří se podmínky pro jejich 

rytmické uzavření, tj. takové uskupení, že výsledkem je skladebně nový prvek, nová figura 

a to tehdy, jsou-li původní prvky v příznivých relacích neboli rytmickém intervalu. 

 

 

 

  

Robert Doisneau 
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Platí, že intervaly bodů se skládají v linii,  intervaly linií se uzavírají v plochu a intervaly 

tónu  se skládají (uzavírají) v prostorovou figuru neboli solidní tvar.  

 

         

              

 

        

 

 

 

Interval tónu na figuře neboli vlastní stín vymezuje její prostorovost - solidnost tvaru 

samého o sobě. Interval tónu na pozadí neboli vržený stín určuje vřazení (umístění) figury 

do prostoru. 

Ostrý tonální interval                                                                   Měkký tonální interval 

V absenci vrženého stínu obrazová plocha 

není prostorově diferencována a prvky 

levitují. 
 

Vržený stín je lehký, ale dostatečný 

k definici prostorového umístění 

(vymezení) prvků. 
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 Vznik dojmu třetí dimenze 

      

Obrazová plocha je geometrická veličina. Má dva rozměry a čtyři směry: nahoru-dolů, 

doleva-doprava. Vhodným umístěním skladebných prvků v těchto směrech a jejich 

vzájemným vztahem daným velikostí a tónem, je možné docílit výrazné iluze (dojmu, 

zdání) třetího rozměru, iluze hloubky, kterou obrazová plocha zřejmě postrádá. Dojem 

prostoru je dán především vertikálním umístěním dle diagonální linie, úběhem velikosti, 

resp. tónu v diagonálním směru a je podporován překrýváním. 

     

Máme vždy tendenci vidět prostor a nikoliv plochu. Jak to jen trochu dané podmínky 

dovolí, budeme vnímat ve smyslu tří rozměrů a nikoliv rozměrů dvou. „Základní princip 

hloubkového vnímání vyplývá ze zákona jednoduchosti a znamená, že daná plošná struktura 

se objeví jako třírozměrná, pokud bude moci být viděna jako projekce třírozměrné situace, 

která je strukturně jednodušší než dvourozměrná" (Arnheim). Vždy, když v obraze budou 

prvky umístěny tak, že budou evokovat podmínky pozorování v lineární perspektivě, 

uvidíme je jako rozložené v prostorové hloubce. 

Shrnuto; základ je úběžník — musí být přítomna reálná nebo myšlená linie, která je šikmá 

na obě linie rámu (vlastně diagonála). Dojem prostoru zesiluje, pokud přistupuj a 

perspektivní úběh velikosti a tónu a dále je-li přítomno překrývání ubíhajících prvků. 
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Vztah reálné linearity obrazu k iluzivní prostorovosti 

Jak bylo v úvodu řečeno, vyplývá celé problematika běžné skladby z toho, že obraz je 

orámován (omezen) a že je to plocha, v níž jsou umístěny statické (nepohyblivé) prvky. 

Obraz má jen dva rozměry a je neměnný, zatímco obecné vizuální vnímání má charakter 

pohybu v neohraničeném prostoru. Střet pohyblivosti a statičnosti, neohraničenosti a 

vymezenosti, tedy střet plochy a prostoru musí vyřešit skladba ustavením balanční 

rovnováhy. Zřejmě rovnováha bude u opsognomického obrazu směřovat vždy k prostoru, 

ale bude moci být ustavena jen v ploše! Máme neproblematicky vnímat prostor, ale 

můžeme to dělat jen pozorováním určitým způsobem strukturované plochy. To je nesnadné. 

Pokud se vizualita jeví být solidní, tj. pokud máme dojem, že se díváme do prostoru — a to 

máme de facto vždy — a máme-li nárok vizualitu fixovat v ploše, pak se projeví něco, co 

bychom mohli nazvat prostorovou ambivalentností neboli nejednoznačností prostorového 

vnímání. Jsme najednou ve dvou perceptuálních situacích, promýšlíme-li obraz jako 

plošnou skladebnou jednotku, která má budit dojem prostorového celku. Na jedné straně je 

zde dynamika ohraničené plochy, na straně druhé dynamika neohraničeného prostoru 

pokračujícího za rámem plochy. Stojí zde proti sobě dvě lineární koncepce. Jelikož optický 

obraz budí neobyčejně silný dojem prostoru, je z toho plynoucí ambivalentnost 

prostorovosti značnou překážkou skladby, a to zvláště, představíme-li si, že prvky skladby 

jsou odvozeny (vizuálně abstrahovány) z předmětů, které se ve vizualitě pohybují. Zbavení 

se iluze prostorovosti vizuálního motivu je základním předpokladem provedení skladby 

optického obrazu. Není vůbec přehnané uvést, že je to conditio sine qua non skladby. 

             

José Francisco Salgado 

 

Anonym 
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