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TEXTOVÁ ČÁST  

Obsahem a tématem této diplomové práce je projev času ve fotografickém médiu. 
Jeho uchopení, popis a v jistém směru i rozbor. Čas je podstatným a nedílným 
prvkem fotografie. Mnoho teoretiků jako Roland Barthes, Susan Sontag a další, 
podrobovalo toto téma rozborům ve svých filozofických a teoretických publikacích 
a právě tyto téze jsou pro mě inspirující a snažím se na jejich myšlenkách dále 
pracovat, stavět, rozebírat je, případně je doplňovat. Časovost ve fotografii lze 
uchopit z několika hledisek, například z hlediska manipulace, punctum, 
neopakovatelnosti záběru, nebo jako důkaz jisté/něčí existence.  

Motivace 
Zájem o existenci času ve fotografii jsem poprvé využila již v bakalářském studiu a 
od té doby se v každém novém cyklu jakýmkoliv způsobem tohoto tématu dotýkám 
a vracím se k němu. Čas se tak stal jistou fascinující složkou mé práce. Různými 
způsoby jej přidávám do kontextu, obcházím jej, ohýbám, banalizuji, vyzdvihuji 
nebo popisuji.  

Inspirace 
Čas ve fotografii vnímám jako tichého společníka. Každý účastník fotografického 
aktu jej jakýmkoliv způsobem vždy vnímá, vždy je přítomen, plyne a cyklicky pak   
s odstupem času opakuje daný moment, který by se již neměl logicky vracet, natož 
opakovat. Čas nepodléhá estetickým trendům, je počátkem narace, vnímám jej 
stejně, jako když člověk hledí na tekoucí hladinu potoka. Je stejný, záleží na 
okolnostech, které jeho existenci kontextualizují nebo nikoliv. Může být a fungovat 
i bez nás, našeho zásahu, výkladu a naší existence. Každá lidská bytost jej má na 
mysli, téměř neustále, tak jako fotografie, která jej ale jako jediná dokázala 
zastavit. Narušila ho a zacyklila do nekonečné smyčky neustále se opakujících 
momentů. Téměř nepřirozeně pro člověka, přirozeně pro fotografii.  
Přesně tyto myšlenky jsou jakousi motivací, čas ve fotografii studovat, obsazovat 
jej do hlavní role, pracovat s ním a přemýšlet nad ním. Je pro mně logické 
pracovat s čímsi takto přirozeným pro fotografické médium. Je to jako člověk a 
tělo, tělo a duše. Fotografie a čas. Tak často opomíjená a zapomenutá součást její 
existence. Najde se spousta autorů, kteří této formě zasvětili svůj výzkum a 
věnovali pozornost pro jeho analýzu, mohu uvést například Susan Sontag, Rolanda 
Barthese, Thierryho de Duve, Francoise Laruella a i mnoho dalších zasvětilo svůj 
čas studiu času. 
Podle tvrzení Susan Sontag člověk vždy vnímal realitu, tedy čas, neúplně. Jen 
fotografie má tu schopnost plně zobrazit vizuální realitu se všemi detaily a navíc 
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tento zastavený okamžik navždy uchovat . Fotografické médium má možnost 1

zachytit čas v jednom momentě na několika místech. Avšak nelze tvrdit, že je 
zachycený moment věrným obrazem reality, zvlášť pokud vezmeme v potaz dnes již 
běžně a velmi hojně využívané filtry, kterými disponují téměř všechny fotoaparáty 
v mobilních telefonech a běžné aplikace pro snadnou a rychlou úpravu. Běžně se 
upravují barvy, kompozice a ořezy, tzn. vizuální přizpůsobení vlastním estetickým 
hodnotám. Sontagová ve své knize O fotografii rozebírá vlastnost fotografie a to 
její vlastnost jako důkazu. Fotografie dokazuje, že se opravdu něco stalo a že jsme 
zážitek opravdu prožili, neboť to máme na fotce.  Fotografie je jistota. 2

Čas ve fotografii je naprosto fascinujícím prvkem, vytvářející z tohoto média cosi 
fantastického a tajuplného. Časový kontext, ve kterém byly fotografie vytvořeny    
s ohledem na to, kterému publiku byly vytvořeny, vytváří pro diváka zajímavější a  
tajemnější obsah, než kdyby byla fotografie pořízená pro nás, nebo bychom byli 
součástí kontextu. 

 Člověk a fotografie koexistují v harmonické symbióze. Fotografie si vydobyla 
významné postavení ve společnosti, stal se z ní prostředek, který nutně každý 
potřebuje vlastnit, využívat ho, střílet a mazat, zkoušet a estetizovat, upravovat a 
deestetizovat. Lidé v dnešním světě naprosto podlehli jejímu šarmu a moci. Člověk 
byl od počátku objektem fotografie. Fotil a fotí se na místech, jako důkaz, že 
někde byl. Fotí se u něčeho, jako důkaz, že to opravdu viděl. Fotí se s lidmi, jako 
důkaz ,že je poznal. Fotí sám sebe, jako důkaz, že nějak vypadal a že existoval. 
Vyfotografováním se člověk pasuje do role objektu. Jelikož vše na fotografii, jsou 
objekty a předměty. Existence člověka, je tedy potvrzená v momentě, kdy se z něj 
stává předmět. Dalo by se tedy v tento moment vyvodit, že fotografie, tedy 
médium, má tu moc sama o sobě manipulovat s člověkem, jelikož má tu schopnost, 
dát člověku moc manipulace. Dochází tedy k přeměně z média na manipulátora a   
z člověka na předmět. Fotografie totiž nemá potřebnou možnost sama sebe 
zaznamenávat. 
Zajímavou vlastností času ve fotografii je právě fakt, že v momentě, kdy hledíme 
na fotografii například našich prarodičů, automaticky na nás fotografie zapůsobí 
jaksi magicky, tajuplně a záhadně. Je to právě tím, jak jsou oděni a právě tím, že 
se tento moment skutečně stal a zrovna se znova zopakoval. Nelze dementovat, že 
to bylo v určitém čase a na určitém místě. Dochází tak tedy ke sloučení času a 
reality nebo minulosti a skutečnosti. Tento moment definuje take Roland Barthes 
ve své knize O fotografii jako nové punctum. Fotografie aktualizuje minulost. Nové 

 SONTAG, Susan. O fotografii. 1. Praha: Paseka, 2002, s. 21. ISBN 80-7185-471-9.1

 Ibidem, cit. s. 16.2
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punctum definuje jako “toto bylo” . Je to sloučení dvou dob. První dobou je doba, 3

ve které byla fotografie pořízená a druhá je doba, ve které jí divák studuje, či 
prohlíží. Přesně toto srovnání Barthes popisuje na fotografii Alexandra Gardnera, 
jedná se o portrét mladého muže odsouzeného k smrti. Sledujeme tedy někoho, 
kdo zanedlouho po vyfotografování odchází na popravu. Víme, co bylo a co 
následně nastalo . Zrovna se tedy dívám na tuto fotografii v předbudoucí časové 4

linii. To ale můžeme aplikovat v podstatě na veškeré historické snímky, na nichž 
jsou lidé, kteří již nejsou mezi živými. Je to v jistém slova smyslu rozbití času. 
Vyvolává to nostalgii z toho, jak k nám historie promlouvá. Já osobně jako punctum 
považuji i fotografický před-akt. To je moment kdy se rozhoduji, zda něco vyfotím, 
kdy něco ,co vidím vyhodnotím jako nutné k vyfotografování. Stejně jako egypťané 
balzamovali těla, tak stejně uchovává fotografie okamžiky z minulosti. Když 
hovořím o před-aktu, je s tím spojena i zkušenost s neopakovatelností záběru. 
Můžeme tak mluvit o jisté momentce. Tuto disciplínu má divák nejvíce spojenou 
sice se sportovní fotografií, avšak momentka je obsažená taktéž v portrétu. To ale 
v tomto případě nebude předmětem rozboru v tomto druhu teoretické práce, ale 
velmi podrobně jí rozebírá Thierry de Duve v Póza a momentka, neboli Fotografický 
paradox . V případě momentky se čas obrací v prostor a prostor v čas. Je v ní teď a 5

zde a tehdy a támhle.  

Vývoj mé tvorby v návaznosti k tématu DTP 
Výše zmíněného před-aktu a momentní fotografie jsem využila v klauzurním 
souboru O fotografii (2018). Nicméně se nejednalo o momentku tak, jak jí divák 
běžně zná. Jednalo se o moment, který jsem nevyfotila. Věnovala jsem se tedy 
tématu fotografie času ,a to v ohledu k její schopnosti zobrazovat uplynulé. V praxi 
se fotograf často ocitá v situacích, kdy se zapomene, případně nemá možnost 
akčně reagovat na situaci pořízením fotky. Pokud se fotograf ocitá v situaci, kdy 
chce něco vyfotit, ale nemá možnost, zbyde mu obraz, jež chtěl pořídit jen            
v hlavě. Pokud bychom si vzali za příklad malíře, ten může uplynulý okamžik 
zaznamenat - přesně ten, který nestihl a který mu uvízl v hlavě. Podobně můžeme 
dát za příklad spisovatele, který stejně může přesně danou vzpomínku a obraz 
popsat. Pokud se ale vrátíme do role fotografa, nemá možnost fotografickým 
médiem přesně zaznamenat uplynulý okamžik. Vždy bude sklouzávat k inscenaci a 
interpretaci něčeho co se stalo, nicméně nebude možné zaznamenat přesně stejný 
okamžik. Fotografie totiž nemá tu schopnost vytvořit nevyfotografované momenty. 
Nemá schopnost sama sebe vrátit. Nemá schopnost vracet se v čase. Minulost bude 

 BARTHES, Roland. Světlá komora: poznámka k fotografii. Vyd. 2., upr., (Ve Fra 1.). Praha: 3

Fra, 2005, s. 47-75. ISBN 978-80-86603-28-5.

 Ibidem, cit. s. 92.4

 Thierry de Duve, Póza a momentka, neboli Fotografický paradox. CÍSAŘ, Karel. Co je to 5

fotografie?. 1. Praha: Herrmann, 2004, s. 273. ISBN 80-239-5169-6.
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vždy jen inscenovat do přítomnosti. Výsledkem této mé téze byla skromná 
instalace s židlemi a stolečkem na němž byly položeny pauzovací papíry potištěné 
metadaty, které jsem přepisovala a upravovala. Původní metadata, které byly 
později přepisovány, byly vyjmuty z fotografií, které jsem pořídila před a po 
momentu, který jsem chtěla vyfotit. Změnou metadat jsem se snažila oživit 
moment, který jsem propásla a dát tedy mé vzpomínce alespoň její technickou 
podstatu a oživit jí alespoň v jedné rovině existence. Třeba by některé z metadat 
opravdu připadly právě jí. Součástí tohoto souboru byla i audionahrávka, ve které 
právě uvažuji nad schopností fotografie vrátit se do uplynulého okamžiku (ten         
v audiovizuálním médiu popisuji), jež nebyl fotograficky zvěčněn a polemizuji nad 
její schopností zobrazovat myšlenku, či vzpomínku jinak, než inscenací.  
Hovory o fotografiích, které nebyly vytvořeny jsou pro mně velmi fascinující a 
zajímavou součástí fotografického oboru jako celku. Dovolím si tvdit, že téměř 
neoddělitelnou a zásadní, jelikož se jedná o součást fotografické praxe, kterou 
jistě každý už někdy zažil. Ať už se jedná o profesionála, či amatéra, který nestihl 
vystihnout výraz modela, nestil pohotově zaostřit, vzít dostatečně rychle 
fotoaparát do ruky, pohotově reagovat, a mnoho dalších situací, které mohou 
nastat. Soubor O fotografii byl výstavou fotografie bez fotografie, byl to soubor, 
který o ní jen hovoří a hledá hranice fotografického média. Hledá, kam může a kam 
už nemůže dosáhnout, zasáhnout a tvořit. Studovat nebo tvořit fotografii bez 
fotografie, je jako když hudebník studuje ticho. Fotografie se rodí a zůstává           
v představě a myšlence. Jedná se o momenty, které měly možnost existovat, ale 
nebylo jim přáno vzniknout. Okamžiky, které fotograf nestihl zachytit mizí stejně 
rychle jako vlak, který nám ujíždí před nosem. Pomalu a rychle zároveň.  
Další tendencí k fotografii a její imaginaci, kterou využívám ve fotografii může být 
soubor, jež má praktický název “Popis fotografie” a který jsem vytvořila v roce 
2014. Hlavním prvkem byla jedna černobílá fotografie statku, kterou jsem rozeslala 
několika lidem z různých oborů a různých věkových kategorií. Každý jedinec měl za 
úkol fotografii popsat a text mi poslat zpět. Výsledkem toho, byla skromná malá 
knížka, jež obsahovala tyto popisné texty a na některých stránkách se jednotlivě 
objevovaly výřezy fotografie, které jako takové nenabízely možnost si fotografii 
opravdu prohlédnout, jen skrz malé spíš nicneříkající a nenapovídající obrazy. Bylo 
pro mě fascinující vnímat opačný proces fotografie, ten v podstatě v mé tvorbě 
setrvává dodnes. I když byl daný okamžik zachycen objektivem, představivost a 
myšlenka každého čtenáře je jeho zákadní formou. Imaginace je na prvním místě. 
Byla zde samozřejmě taktéž zahrutá jistá kritika myšlení a hodnocení toho, zda 
byla fotografie opravdu kvalitní, či naopak. Autoři popisu nebyli podepsáni, takže 
se divák nemohl automaticky přikládnět k erudovaným autorům popisných textů a 
musel si cestu najít sám, nebo se přiklonit k argumentům, které jej přesvědčily. 
Nejdůležitější na tom byl ale moment imaginace, kterou jsem již výše zmínila. 
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Může být fotografie, o které četli živější, než fotografie, která sice existuje, ale 
neměl jí divák možnost vidět?  
Pokud se ještě pozastavím u vidění a času v souladu s fotografií, uvedu zde alespoň 
ve stručnosti svůj bakalářský soubor s pracovním názvem Fenomenologie tělesnosti 
(2016). Jednalo se o velké tisky cca 2x1,5m. V tomto souboru se sice jednalo         
o zkoumání hranic tělesnosti a následný přenos nepohodlnosti a omezenosti 
vlastního těla na diváka, avšak výjevy, které se na fotografiích objevovaly, byť vždy 
odkazovaly na hranice a tělo, separaci apod., byly banální neestetické obrazy. 
Mnohdy věci, kterým člověk nevěnuje pozornost, nepovažuje je za estetický 
zážitek apod., se časem soustavným pohledem mění a začínají být zajímavé 
jakoukoliv svou podstatou a vlastností. To je také jedna ze složek, kterou má čas 
možnost měnit a působit skrz. Časovost mění podstatu věcí, mění jejich důležitost 
a estetiku. 

Tímto jsem chtěla nastínit, jakým způsobem mě čas ve fotografii zajímá, irituje, 
fascinuje, formuje mé myšlení a zájem o něj. Už v předchozích dílech se téma času 
lehce objevovalo a pomalu se dostalo na pozici hlavního zájmu v mé tvorbě. Že mě 
formuje a prakticky zajímá ve svých možnostech. V textu výše pojednávám            
o inspiračních zdrojích a nastiňuji mou cestu k magisterské práci, kterou popíšu      
v následujících řádcích a které se od teď bude má teoretická práce věnovat. 

Popis mého magistreského projektu 
Obsah mé diplomové práce bych uvedla v těchto následujících bodech: 
Čas. Fotografie. Paměť. Nepaměť. Děj. Minulost. Přítomnost. Budoucnost. Uvnitř i 

vně. 
Možná by se dalo polemizovat o nějakém sebepoznání, ale o to ani tak nejde. Když 
už bychom chtěli zacházet do nějakých vnitřních duševních stavů, možná bych 
zvolila termín introspekt. Tématem ale není duševní stav, trápení, ani nic podobně 
emočního. Jedná se opět o poznání další stránky fotografického média z jistého 
odstupu, ale i osobně. Fotografie od svého počátku znatelně nabrala síly, vyrostla, 
zesílila a hlavně radikálně, nekompromisně a neústupně zaplavila celý svět svým 
obrazem. Je dostupná, rozšířená a automatická. Bereme dnes fotografii téměř 
podobně automaticky, jako písmo, či jako informace. Prostřednictvím fotografie 
člověk dobývá svět, přivlastňuje si jej a hlavně, dává jasný důkaz toho, že existuje. 
Člověk vytvořil fotografii a ta téměř od prvopočátku funguje jako nástroj               
k zobrazení existence a tato její tendence trvá dodnes. Fotografie funguje tak 
trochu jako fikce. Fikce funguje zcela specificky a nezávisle ve vztahu k vnímání. 
Fotografická existence je tedy stejně reálná, jako je reálné pole fikce. Podle 
Laruella fotografie ustupuje světu, což vysvětluje tak, že fotografie zachycuje 
nějaký objekt - reálný objekt a tím, že se vztahuje k objektům je jejich registrací, 
což nemusí být nutně pravda. Fotografie se vždy k něčemu vztahuje, zároveň ale 

   
  9



dokáže vystupovat jako neobjektivní zjevení. Vše co chceme na fotografii popsat, 
popisujeme jako objekty uvnitř světa (ze světa a ve světě).  Fotografie by tedy 6

neměla být vnímána jako předmět nebo obraz předmětu. Fotografie je jistým 
typem otevírání světa. Snímek zaznamenává jak sílu vidění tak i objekt, k němuž se 
tato síla otevírá a pohlcuje jej.   7

Klíčovou je již zmíněná existence věcí na fotografii. Praktická část mé diplomové 
práce obsahuje snímky, jež jsem našla ve svých archívech. Jsou to fotografie 
logicky uchované a v době pořízení, vyvolání, čtení, odloženy. V čase, kdy se k nim 
jako autor vracím, případně je nacházím, sama nemohu dočíst, dohledat, 
vzpomenout si na vidění jejích potenciálu. Co jsem s nimi chtěla dělat? Kdo je na 
té fotografii? Co jsem tím chtěla říct? Proč jsem jí uložila? Přesně toto uvažování 
vnímám jako klasické. Zvlášť v době, kdy se drtivý počet fotografií pořizuje na 
mobilní telefony a to jak amatéry tak i profesionály. Fotografie v telefonu nás totiž 
nezatíží, nabízí pořídit fotografie naprosto rychle, bezprostředně a v hojné míře 
jakkoli nám paměť přístroje dovolí. V mém případě se nejedná jen o snímky           
z mobilního telefonu, ale i z analogových a digitálních fotoaparátů, které jsem        
u sebe očividně někdy měla. Ani to mi ale nebránilo fotit, střílet a neomezovat se. 
Tedy jen u analogového aparátu. Jakmile tyto fotografie čtu, fotografie mi tvrdí, že 
se tyto věci staly, nějak vypadaly a existovaly. I když o tom má paměť už neví. 
Vyvstává tedy další záhadnost tohoto fascinujícího média. Fotografie má lepší 
paměť než já. Navíc by se v globálním měřítku dalo říct, že je její paměť 
kolektivní.   
 Pokud uvažuji nad krátkou stručnou definicí času ve fotografii v rámci 
souboru, který předkládám v praktické části diplomové práci, použila bych výraz 
fotografická kocovina. S časovým odstupem a novým shledáním se svými snímky se 
zaměřuji na to, jak jsou časem nebo neúmyslným používáním změněny. Fotografie 
se snaží navigovat mé vědomé emoční pocity. Marně. Nevím, co se na fotografii 
děje. Občas ani nevím, kdo nebo co na ní je. Jediné co vím, že vznikly mnou. Chci 
také použít své fotografie k tomu, abych nabídla tytéž dekontextualizované, 
univerzalizované zkušenosti a uchytila je v pokusu o novou taktiku. Často 
zapomínám, jak je to očité. Vytvářím obrázky, kterých se chci dotknout. Ale 
fotografuji to, co mi nabízí svět nebo to, co nabízím já? Snahou o specifičnost 
vytvářím univerzálnost. Všechny snímky nesou známky eroze toho, co je ovlivnilo a 
co ovlivnilo v daný moment mě. Nesou známky eroze toho, kdo na ně hledí a co 
prožil. Mohou mé fotografie patřit lépe paměti někoho druhého? Fotografie, které 
si nepamatuju jsou pokaždé naše opakované první sektání. Jsou minulostí i 
budoucností, kronikou i tradicí. Co se stalo a co může být. Tato zapomenutá 
fotografie je poddajná a proměnlivá, věčně se morfující vlezlá skutečnost. 

 LARUELLE, François. Koncept nefotografie. 2012. Praha: Fotograf 07, 2012, s. 44. ISBN 6

978-80-260-3816-0.

 Ibidem cit. s. 35.7
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Pozoruje vlastnost vyprávění příběhů nebo přinejmenším dává určitý odraz. Mělo by 
to být jako album, které mi říká co nebo jak jsem se cítila, ale není to zřejmé. 
Nejsem moc dobrá číst začátek a konec fotografie, ani nevím, jestli to může 
fotografie zachytit. Je to dialog o fragmentech a rozvíjející se situci. Fotografie je 
příliš abstraktní forma čtení informací. Neříká nic, ani kolik času má člověk ztrávit 
zíráním na ni. Hledání paměti při hledění na fotografie, u nichž si nepamatuji, že 
jsem byla součástí, vedou ke konfrontaci s vlastním vztahem k nim. Je to jakýsi 
traumatický vztah a rozpad. Člověk se musí konfrontovat s pocitem ztráty a 
zároveň s dynamicky se vracejícími “mými-cizími” obrazy. I ty gesta, která by 
mohla být vodítkem jsou najednou nespolehlivá. Na fotografiích nemusí být smysl 
gesta a ani jeho podnět nemusí být jasný. Jak je možné, že fotografie není schopná 
formulovat svůj význam sama o sobě? Zapomenutá fotografie neodpovídá realitě 
zkušeností.  
 Co se týče technologií, které jsou v souboru použity, využívám střídavě 
digitální a analogovou bázi. V drtivé většině jsou to momentky, které nejsou 
zatížené estetickou a technickou normou. Fotografie a jejich estetické těžiště jsou 
tedy spíš druhotné, neboť je koncept a paměť média prioritním prvkem. Občas mi 
připomíná spíše surovou stylizovanou momentku s důrazem na motiv. S odstupem je 
ale vnímám více jako spontánní okamžik, bez přemýšlení. Jakožto na autora 
fotografií na mě největší dojem dělá moment, kdy na fotografii hledím jako 
nezainteresovaný divák a hledám vodítka ve své paměti, jako bych vzpomínala na 
cizí zážitek. Je to jako nový kontakt s divákem - nový kontakt s autorem. Je pro 
mně fascinující pozorovat své vlastní zapomenuté vzpomínky a přemýšlet nad 
stavem věcí, které se děly před nebo po zachycení daných momentů. Věci se prostě 
děly. Minulost tak funguje jako zásobárna různých představ. Fotografie a moment 
se vypráví stejně předtím, jako i v momentě jejího prohlížení. Opakují se. 
Fotografie a minulost na nich je mi pak blízká i vzdálená současně. Proto tuto 
minulost používám stejně, jako se používá v historii a minulost tak rekonstruuji. 
Máme možnost minulost manipulovat a nebo to, co je vyprávět tak, jak se nám 
zrovna hodí. Rekonstrukce  fotografické minulosti je pak paralelou. V současnosti 
funguje minulost. Historie se tak díky fotografii opakuje a máme možnost něco 
zažívat znova a znova. Mám možnost tyto zapomenuté vzpomínky prožívat v jiném 
kontextu a vytvářet jim paralelně nový příběh a přisuzovat jim jinou emoční 
hodnotu, než s jakou vznikly. Otázkou ale je, zda žiju, co jsem viděla? Zda to mělo 
jakýkoliv vliv na budoucnost a žiju tak momentem, který si nepamatuji. Ohledávám 
tak funkčnost modelu fotografické minulosti, bez vzpomínky. Soubor stojí na 
konceptu, který se nezakládá na příběhové lince, tu dostává až expost. Obraz je 
vodítkem a vzpomínka je hra.  
Fotografie jsou v rámci instalace vystaveny se stigmatem, který jim jako autor 
přiděluji. Každá fotografie je zasažena, jako demonstrace snahy o propojení se s ní 
a uvedení jí do přítomného okamžiku, který získává nový rozměr a koncept. Také se 
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opakují pro navození pocitu vzpomínání a zapomínání. Tyto kopie mohou posloužit 
navíc k tomu, aby si je mohl divák, který s některou z nich souzní, odnést a použít 
jí jako svou vlastní vzpomínku. Instalace odkazuje k albumovému prohlížení 
fotografiíta tak, jak je téměř každý naučen prohlížet své fotografie z dětství a 
minulosti.  

Současně bych chtěla uvést i jiné autory, kteří se času ve fotografii zabývali taktéž. 
Jako prvího z nich bych ráda uvedla Pavla Baňku, což je výrazná osobnost české 
fotografie, šéfredaktor časopisu Fotograf a vedoucí ateliéru Fotografie na UJEP       
v Ústí n. Labem. Časovost se v jeho souborech objevuje však jiným způsobem a to 
například v souboru Nekonečno z roku 1997-1999. Během pobytu v Oregonu Pavla 
Baňku fascinovala místní příroda, která se stala středem jeho zájmu a vznikl tak 
projekt konceptuální povahy znázorňující prvky přírody měnící se časem.  Soubor 8

prezentuje krajinnou fotografii vzniklou díky mnohonásobné expozici a pohybové 
neostrostí.  Nekonečno tak promlouvá o konci, hranicích a konečnu řešení, kterých 9

nelze dosáhnout, ač se o to marně snažíme. Soubor je pak nepolapitelným 
okamžikem nekonečna hranic. Druhým souborem je Mansfield, zabývající se pamětí 
stropů a stěn v dětské nemocnici v USA. Tyto výjevy se staly odcizenými a 
práznými. Časovost se v tomto případě dle mého názoru projevuje v hledění na 
prázdná místa, konkrétně na místa, kam hospitalizovaný člověk hledí nejčastěji - 
na strop a do prázdna. Prvek času je očividně pro Pavla Baňku také neopomíjenou 
součástí jeho praxe. Pokud bych měla uvést rozdíl v našich přístupech, v případě 
Pavla Baňky vnímám jeho pojetí času v uvedených projektech jako přístup více 
široký, obecný a spjatý s lidským vnímáním v návaznosti na přirozené proměny 
věcí. V mém případě se jedná o konstatování věcí z vlastní zkušenosti se zájmem   
o minulost a její zásah v přítomnosti. U nás obou je čas však klíčovým a jakýmkoliv 
způsobem se jej snažíme zakomponovat do díla.  
Umělec Vojtěch Fröhlich taktéž inklinuje k zájmu o čas ve svých uměleckých 
performance. V roce 2012 souběžně vytvořil v Pražské galerii Jelení a brněnské 
galerii Mladých performance vázající se k času a touze po jeho zaznamenání a 
zobrazení a vrstvení.  Zatímco se v brněnské galerii během 24 hodinové 10

performance snaží zastavit čas skrz otáčení hodinek, v pražské galerii Jelení se 
nechal na 7 dní zavřít do absolutní tmy v přizpůsobeném galerijním prostoru bez 

 PACHMANOVÁ, Martina. PAVEL BAŇKA: INFINITY. In: Galerierudolfinum.cz [online]. Praha: 8

galerierudolfinum.cz, 2001 [cit. 2019-04-17]. Dostupné z: http://www.galerierudolfinum.cz/
cs/vystavy/archiv-vystav/pavel-banka-infinity/

 Mutující médium: fotografie v českém umění 1990-2010. Praha: Fotograf 07 ve spolupráci 9

s Galerií Rudolfinum, 2011, s. 17. ISBN 978-80-254-9129-4.

 MAZANEC, Martin. Vojtěch Fröhlich: Křehké kino. In: Galeriejeleni.cz [online]. Praha: 10

Centrum pro současné umění Praha, 2012 [cit. 2019-04-18]. Dostupné z: https://
www.galeriejeleni.cz/2012/vojtech-froehlich-krehke-kino/
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možnosti kontaktu s okolním světem. Zaznamenávám jistou podobnost v přístupech 
v rámci konfrontace momentu teď s minulostí.  V případě Vojtěchovy performance 11

ve tmě je mi způsob provedení velmi sympatický, neboť se jedná o formu, která 
byla údajně využívána mnichy už dávno v minulosti. Hlavním smyslem je oddělit 
zrakový smysl. Tato “léčba” napomáhá spojit se s našim vyšším já a po duchovní 
stránce může být velmi přínosná. Zmatením mysli tak človek může nacházet 
odpovědi na niterné otázky a duchovně se velmi obohatit. 
Dalším autorem se zájmem o čas je japonský malíř On Kawara. V jeho případě je  
narozdíl ode mě čas v uměleckém díle přímo spojen s jeho existencí samou. Vytváří 
tzv. datové série (Today) obrazů, jež znázorňují každý den jeho života. Pokud obraz 
nestihne úderem půlnoci dokončit, automaticky jej ničí. Inspiraci našel                   
v japonském rituálu “čtení dnů”, což byl rituál věštící příchod Bohů.   Datum je 12

vždy zachycen v jazyce a gramatice země, ve které obraz vzniká. Data jsou vždy 
přesně vycentrována a natřena ručně bílou barvou na různobarevném podkladu. 
Obraz se tak stává reálným důkazem prožitého. 

Závěrem 
Text této teoretické části práce je pilířem pro její praktickou část. V ní se snažím 
najít cestu mezi ztraceným a znova nalezeným, mezi minulostí a současností a 
snažím se zprostředkovat a nabídnout divákovi své vlastní vzpomínky, přístupy a 
zkušenosti. Praktická část a její koncept bude sice odrážet vlastní  individuální 
zkušenost, ale bude mít možnost ocitnout se a získat “nový čas” či vzpomínku, 
případně získat novou časoprostorovou vzpomínku. Zaměřila jsem se na vlastní 
minulost prostřednistvím svého archívu s jistým odstupem. Poukazuji na vlastní i 
technickou nedokonalost v návaznosti na čas. Vystavené fotografie pochází            
z archivních fotografií, které jsem nikdy neprezentovala, neboť jsem na ně 
zapomněla - dočista. Nevím o tom, kdy, jak, proč vznikly. Jedná se o vzpomínky 
momentů, jež jsou vyprázdněné a které se snažím zpět zažít, vzpomenout si a 
chytit zpět okamžik, který jsem zažila a který se v mém životě očividně odehrál. 
Zda byl zásadní nebo mi tyto momenty zásadně změnily život je otázkou bez 
odpovědi. Soubor by se možná dal pateticky nazvat něčím o životě. Možná něčím 
jako bezcitná nostalgie. Není totiž historicky svázána se mnou jako autorem a mým 
stavem. Nemusí mi tato uložená vzpomínka patřit. Může ale patřit lépe někomu 
jinému, kdo fotografie prohlíží? Fotografie se tedy vztahují k něčemu minulému a 

 Vojtechfrohlich.blogspot.com: krehke kino-fragile 11

cinema. Vojtechfrohlich.blogspot.com [online]. Praha: vojtechfrohlich.blogspot.com, 2012 
[cit. 2019-04-18]. Dostupné z: http://vojtechfrohlich.blogspot.com/2012/05/krehke-kino-
fragile-cinema_24.html#more

 GLENN, Martina. On Kawara. In: Artmuseum.cz [online]. Nová Páka: artmuseum.cz, 2008, 12

31. 10. 2008 [cit. 2019-04-17]. Dostupné z: http://www.artmuseum.cz/umelec.php?
art_id=511
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ztracenému. Ve fotografiích dochází k třem úrovním: pozorovatel - akt pozorování - 
něco (jev) je pozorován skrz transparentní bariéru vázanosti k událostem. Fyzicky 
od těchto fotografií mohu odejít, mentálně ale už ne. Jedná se o reakci na odcizení 
se člověka vlastní vzpomínce. Přirozená vzpomínka se vytrácí a zpětně se vrací 
zprostředkovaně. Hledání identity a kořenů k sobě samému. Soubor nese i přes 
odstup stigma osobní roviny. Balancuje na pomezí různých rovin, ať už na bází 
osobního nebo otevřeného “světa”. 

   
  14



OBRAZOVÁ ČÁST 

 

 

 

   
  15

Čas ve fotografii, digitální fotografie, 2018 

Čas ve fotografii, digitální fotografie, 2018 



 

 

 

 

   
  16

Čas ve fotografii, analogová fotografie, 2017 

Čas ve fotografii, analogová fotografie, 2016 



 

 

   
  17

Čas ve fotografii, digitální fotografie, 2018 


