
Fotografie pod vlivem iluze dokonalosti. 
Reklamní fotografie a její přesahy do vizuální 

kultury ve 20.století.



Jako samostatná oblast se reklamní fotografie začala formovat ve dvacátých letech 20. 
století protože nastalo několik společenských, kulturních i ekonomických změn, které 
vedly k ovlivnění všeobecného vkusu a morálních hodnot: 

• veřejný vkus po 1. světové válce výrazně směřoval k objektivním 
informativním  stylům potlačujícím jakýkoliv sentiment 

• společnost preferovala mechanické produkty strojové výroby 
• rozvíjela se kinematografie jako populární forma vizuální komunikace a 

vizuální gramotnost laické veřejnosti tak prudce rostla 

• Do společnosti expandoval fenomén soutěživosti a fotografie s úspěchem 
prezentovala hodnoty (mužská síla, ženská krása, luxus a přepych), které 
konkurenční prostředí přímo živí. I utopické vize Bauhausu o dosažení 
dokonalého funkčního designu určeného pro široké masy přispívaly k 
postupnému překračování tradičního rozdělení vysokého umění a 
užitkových forem. 



20. - 30.léta

• Mnoho profesionálních fotografů přestalo rozdělovat svou volnou tvůrčí činnost a 
komerční zakázky, objevují se stále častěji osobité umělecké koncepce jednotlivých 
autorů (H. Bayer, C. Beaton, M. Ray, L. Moholy-Nagy, Ch. Sheeler, E. Steichen, M. 
Tabard).  

• Logicky docházelo i k expanzi modernistických myšlenek do oblasti reklamy. 
Reklamní fotografie začala výrazně ovlivňovat vkus a estetické cítění širokých mas.  

• USA - velkorysá finanční podpora - o to méně svobody měli umělci v možnostech 
vlastní tvorby. Komerční trh stále více zasahoval nejen do škály typů snímků, ale i 
do výběru fotografického materiálu, se kterým mohli pracovat. 

• Evropa - možnosti experimentálních postupů téměř nekonečné. Převládající 
estetika nové objektivity zdůrazňovala věc samu o sobě. Tento přístup ovlivnil i 
tvorbu Edwarda Steichena:



Edward Steichen 
(1879 –1973)

• Princip „close-up“ využíval k účelové 
koncentraci pozornosti diváka na 
materiální kvality výrobku. 

• Začíná programová idealizace 
produktů, využívání provokativní 
povahy reklamní fantazie.  

•  Překvapující pohledy na běžné 
předměty použitím nezvyklých úhlů, 
abstraktní světelné kompozice a 
dramatické stíny = strategie převzaté z 
uměleckého hnutí Nové věcnosti a Nové 
objektivity.



High-class portrét 

Komerční využití fotografie od začátku 
inklinovalo k oblasti módy a fotografií celebrit. 
Už ve 20. letech se objevila periodika 
speciálně zaměřená na módu - svobodnější a 
uvolněnější atmosféra, využití širší škály 
prostředků fantazijní imaginace, než bylo 
přípustné v produktové reklamě - imanentní 
zájem vytvořit iluzi klamné až neskutečné 
atmosféry dokonalosti.  
Trendy v módě se udávaly právě v prostředí 
společenské elity, manipulace se vkusem 
společnosti i stylem oblékání. 
  
Fotografie se stala barometrem jakýchkoliv 
sociálních i kulturních změn, změn v 
sexuálních mravech, ale i změn ve vnímání 
postavení ženy ve společnosti. Edward Steichen, Marlene Dietrich, 

1931



VOGUE -  baron Adolf de Meyer (1913-1921) 

Transformace společenského časopisu Vogue na 
periodikum pravidelně referujícím o módních 
trendech elegantních rób elity.  

Historický počátek módní fotografie jako 
samostatného žánru, je rok 1919. Vogue přebralo 
vydavatelství Condé Nast a vydávalo jej ve třech 
samostatných edicích v Londýně, Paříži a New 
Yorku.  
Zpočátku zodpovídal za koncepci obrazové 
inscenace německý portrétní fotograf Adolf de 
Meyer (Fotosecese), který často své modely v 
přirozených polohách situoval do honosných 
bytových interiérů.





Ann Andrews, 1919            Vogue, 1921



 Elizabeth Arden, reklama, Vanity Fair, 1927



1923 - nástup Edwarda Steichena

absolutně změnil zavedený vyumělkovaný 
fotografický styl plný přezdobené a 
opulentní mondénnosti.  

Velmi živé aranžmá modelů a rekvizit do 
kompozic plných dramatického kontrastu, 
bravurní využití dekorativních možností 
geometrických tvarů.



E.Steichen, Reklama, Vogue, 20.léta



Steichen, Gloria Swanson, 1924



Steichen, Produktová fotografie pro Gorham  
Silver,  1929



Steichen, Matches and Match Boxes, fabric design for Stehli Silks, 1926



               Steichen, Douglass Lighters, 20.léta



              Steichen, Cukrové kostky, 20.léta



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Steichen, Jergens Lotion Advertisement, 1928 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Až do 50.let dvacátého století převládá v reklamě černobílá fotografie.



Martin Munkácsi (1896–1963)

Po nástupu fašismu v Německu v roce 1933 se 
Amerika neubránila postupnému pronikání 
evropských vlivů převážně maloformátové živé 
fotografie.  
Maďar Munkácsi po emigraci do USA v roce 
1933 začal v časopisu Harper’s Bazaar. 
Upřednostňovat přirozené, nestylizované 
záběry plné pohybu, akce, vysportovaných těl, 
ale nejdůležitější bylo, že vše se odehrávalo v 
přírodních exteriérech. 

      

Munkácsi, Lovely autumn: the last warm rays 
of sunshine, cca 1929



     Munkácsi, Plavky, 1935



Munkácsi, 20.-30.léta, dynamické snímky v exteriéru





Lucile Brokaw on a Long Island beach, 1933 
(Umělkyně, modelka, prominentka)



Použití fotografie v Harper´s Bazaar, 1933





Munkácsi, Tři kluci u jezera 
Tanganika, 1932,  
Snímek, který ovlivnil Henri 
Cartiera-Bressona. Když jí uviděl, 
začal vnímat nutnost tzv. 
„rozhodujícího okamžiku.“ Tato 
fotografie podle jeho slov byla 
jediná, která jeho tvorbu ovlivnila 
na celý život.



Munkácsi, Greta Garbo na dovolené, 1932



Munkácsi, Harper´s Bazaar, 1935 
 
Později Munkácsi pracoval jen s 
velkoformátovými aparáty na nepříliš 
citlivý barevný materiál, původní 
živost jeho dynamické fotografie 
časem ochabla.  



40.léta 20.století 
surrealismus

Surrealistické tendence, zájem o 
psychoanalýzu, dadaistické 
experimenty a antiestetické postoje, 
které v pozdějších 40. letech vnášely 

i do oblasti reklamy nepatrný punc 
strachu, nejistoty a deziluze, 
(M. Ray, E. Blumenfeld). 

E.Blumenfeld, Vogue, 1947



Erwin Blumenfeld 
(1897 – 1969)
Self-portrait with collage, 
Amsterdam, 1921 

Německý fotograf, později 
emigroval do USA. Pracoval pro 
Harper‘s Bazaar, Life, Vogue.  
Dada a surrealismus a dvě 
hlavní oblasti zájmu: žena a 
smrt.



Charlie, 1920



Madonna of War Nun Amsterdam, koláž, 1923



Dada, 1920



Dada dancers (Schule der Physik), 1924-26 
inspirace tvorbou George Grosze, který byl jeho přítelem v Německu



Grauenfresse / Hitler, Face of Terror,  Holland, 1933





Reklama: 
časté postupy a techniky: solarizace, vícenásobná expozice, využívání odrazu a násobení 
reflexe zrcadla, využívání průsvitných materiálů, koncentrace na oči, ústa, nos a prsa







Modelka na Eiffelově věži, 1938, legendární snímek pro Vogue



Madeleine Sologne,1937, Paris



Mokrý závoj, 1937





Minotaur/ Diktátor, 1942



Telecí hlava, 1936



Nude in Broken Mirror, 1944



Bez názvu, 1944



Do your part for the Red Cross! 1945



Autoportrét, 1946



Cecil Beaton, 1946





Audrey Hepburn, New York, 1950



Teddi Thurman, 1947, 
Vogue
Mezi expresivitou osobního 
uměleckého ztvárnění a 
reklamní stylizací se postupně 
ztráceli rozdíly.



40.léta, reklamní fotografie





Variant of the US Vogue cover, May 1949





Blumenfeld, reklamní montáž, 50.léta





Three profiles. Variant of the photograph published in the article “Color and 
lighting” Photograph Annual of 1952



Shadowed Silhouettes, 1953



Kaleidoscope for Dayton’s Oval Room, New York, 1964



In this sign you will conquer, 1967





Man Ray (1890 – 1976) 

Americký fotograf, filmař, sochař. Jeho 
experimenty otevřely cestu k abstraktní 
fotografii, performanci a 
konceptuálnímu umění. Experimentoval 
v temné komoře s mechanickými i 
chemickými prostředky, používal 
fotomontáž, neobvyklé použití zrcadel a 
filtrů, zkreslení pomocí šikmého 
nastavení zvětšovacího přístroje, 
netradiční zpracování negativů/pozitivů, 
zrnitost, dvojí nebo nadměrný osvit či 
vytváření reliéfních efektů. Veškeré jeho 
experimenty vyústily roku 1922 v objev 
rayogramu (fotogramu), tj. ve 
fotografování bez kamery, malování 
světlem.

Polibek, 1922



Man Ray, Kiki de Montparnasse, 1926          Man Ray, Le Violòn d'Ingrès, 1924



 Glass tears, 1932 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Observatory Time - The Lovers, 1932-34



Dívka s vázou (Kiki)



• Roku 1924 začal uznávaný malíř a fotograf experimentovat s filmem. Spíše 
než příběh jej zajímaly technické a výrazové možnosti média. Na 
krátkometrážních filmech spolupracoval s Marcelem Duchampem, René 
Clairem a Fernandem Légerem.  

• První film The Return to Reason (1923) je pásmem rayogramů a ani druhý 
film Anemic Cinema (1924) nemá nosný příběh a je ukázkou dadaismu. Ve 
druhé polovině 20.let natočil Man Ray tři filmy v avantgardním stylu 
zvaném „cinéma pur“ – Emak-Bakia (1926), The Starfish (1928), The 
Mysteries of the Chateau de De (1929).  

• https://www.youtube.com/watch?v=eVHFA_Nq5ek 
• https://www.youtube.com/watch?v=ezkw2i8INlU

https://www.youtube.com/watch?v=eVHFA_Nq5ek
https://www.youtube.com/watch?v=ezkw2i8INlU


Mary Ellen-Bute

• https://www.youtube.com/watch?v=YRmu-GcClls 
• https://archive.org/details/1934MaryEllenButteRythmInLight

https://www.youtube.com/watch?v=YRmu-GcClls
https://www.youtube.com/watch?v=YRmu-GcClls
https://archive.org/details/1934MaryEllenButteRythmInLight
https://archive.org/details/1934MaryEllenButteRythmInLight


Nové vizuální „zbraně“ poválečné reklamní fotografie: 50.léta
Integrace tradice nové objektivity, surrealismu a dokumentárních strategií. Zároveň se začaly 
objevovat velmi individuální a specifické přístupy, které se netajily snahou oživit válkou 
potlačený smysl pro luxus.  
Méně elitářské, ale výraznější a agresivnější v barevném provedení i celkovém vyznění 
snímku - reakce na několikaletou válečnou askezi a strohost, objevuje se úplně nová citlivost 
a nápaditost v programech nastupujících hvězd. 

      Richard Avedon, Dovima se slonem, Christian Dior,  1955



Richard Avedon 
(1923–2004) 

Helmut Gernsheim Avedonovi a 
Pennovi přiřkl skutečně pilotní 
význam, když uvádí: 

„Vytvořili současný styl, pro 
Vogue, resp. pro Harper’s Bazaar 
tak směrodatný, jako byl styl 
Edwarda Steichena pro Vanity 
Fair ve 20. a 30. letech a Cecila 
Beatona pro Vogue ve 30. a 40. 
letech“. 

R. Avedon, Dovima in cloche – Cafe 
de Deux Magots, Paris 1955



Newyorská škola fotografie 

S oblibou od 30. do 70. let 
dvacátého století využívala různé 
druhy neostrosti. Nebyla to 
instituce v pravém slova smyslu, 
ale 16 autorů (narozených od 
1898-1934) žijících a tvořících v 
New Yorku. Jednalo se o fotografy, 
jejichž jména jsou dnes již 
legendami:  

Robert Frank, Alexey Brodovitch, Ted 
Croner, Bruce Davidson, Don Donaghy, 
Louis Faurer, Richard Avedon, Leon 
Levinstein, Helen Levitt, Lisette Model, 
David Vestal a Weegee.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Robert_Frank
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Alexey_Brodovitch&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Alexey_Brodovitch&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Alexey_Brodovitch&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ted_Croner&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ted_Croner&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bruce_Davidson
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bruce_Davidson
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bruce_Davidson
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Don_Donaghy&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Don_Donaghy&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Louis_Faurer&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Louis_Faurer&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Richard_Avedon
https://cs.wikipedia.org/wiki/Richard_Avedon
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Leon_Levinstein&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Leon_Levinstein&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Helen_Levitt
https://cs.wikipedia.org/wiki/Helen_Levitt
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lisette_Model
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lisette_Model
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=David_Vestal&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=David_Vestal&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Weegee




Avedon, Audrey Hepburn, New York, 1967 



    Avedon, Carmen Dell, 1957



Zásadním a revolučním způsobem ovlivnil 
vývoj americké představy o kráse, kultuře a 
životním stylu. Do oblasti módní fotografie 
vnesl hravý experiment, odvahu k drsným 
až naturalistickým zobrazením a 
nevyčerpatelnou fantazii.  
V roce 1944 po absolvování ateliéru  
Brodoviče nastoupil do kmenové sestavy 
časopisu Harper’s Bazaar a v letech 1945–
1965 nahrazoval strnulou a slavnostní 
obraznost atraktivní dynamikou a 
nápaditostí.  
Od roku 1966 pracoval pro Vogue, nadále 
rozvíjel svůj nekonvenční fotografický jazyk. 
Vnesl do módní fotografie druhé poloviny 
20. století naturalismus a afektovanost, 
odraz uvolňujících se změn ve 
společenských i sexuálních mravech. 



Richard Avedon –  kniha Observations, 1959





Twiggy, 1967 - 1968







Alexey Brodovič 
Klíčové dílo, fotografická kniha Ballet, 1945 

fotografie a knižní úprava









Časopis Portfolio (1950-51) jeho vlastní ambice a extravagance  zničila. 
Šéfredaktor je Alexej Brodovič. Velký formát, byl tištěn na různorodém papíru s 
vloženými rozkládacími stránkami. Obsah byl vizuálně zajímavý, americká témata, 
profily designérů, umělců a fotografů.



Portfolio













HB





HB



Irving Penn (1917-2009)

Módní, dokumentární a cestovatelská 
fotografie, vynikající portrétista. Od 1934 
spolupracoval s časopisem Vogue jako 
výtvarník titulních stránek, protože 
vzděláním byl malíř. Jeho portrétní tvorbu 
charakterizoval „imaginární prostor“ 
okázale ponechaný v pozadí subjektu jeho 
fotografie. Jako jeden z prvních začal 
používat šedé nebo bílé, čisté a neutrální 
pozadí. S oblibou vytvářel iluzi rohové 
perspektivy, která navozovala dojem 
prostorového stísnění portrétované 
osobnosti. V módní fotografii využíval 
starší grafické zkušenosti, přičemž 
pracoval s ostrou kresebností a tonálním 
kontrastem.  
Elegance celkového vyznění, vizuálně 
synchronizoval vzory a dekorace prostředí 
s kostýmem a doplňky. Absolutní vyčištění 
a zjednodušení fotografického obrazu. 

Modelka v marockém paláci, 1951



                  Penn, 1949



Modní fotografie, 1951



Igor Stravinskij, 40.léta               Joe Louis, 1948



Georgia O‘Keeffe 



Helmut Newton  
(1920–2004)

Fotograf, který skutečně výrazně 
posunul limity svobody 
zobrazování lidského těla i 
tematické škály módní fotografie v 
60. letech. 
Původně německý autor, 
pohyboval se neustále v oblasti tří 
žánrů:  

- v módní fotografii 
- v aktu 

- v portrétu 

Jejich hranice ale často a s oblibou 
stíral.



Předvídavě začal spoléhat na inscenaci 
obrazu společnosti, ve kterém přebírá 
dominantní roli právě žena.  
Byl posedlý jejím zobrazováním, přičemž 
vlastním stylizováním, fotografickým 
rukopisem a viděním vytvářel bytost, 
která přestala být submisivním 
objektem mužské touhy. 

 V jeho novém pojetí krásy to byly ženy 
většinou chladné, rozhodné, svobodně 
manipulující s vlastní touhou a 
provokativní. Celá jeho tvorba byla 
intuitivně vedena k provokaci publika. 
Často si pomáhal i strategiemi násilně 
pojaté scény plné bolesti a zmrzačených 
těl.





Čas autorovi dopomohl k tomu, aby byly ex-post odkryty i nové kvality jeho tvorby. Tím, že 
se všeobecný práh únosnosti násilných a erotických vizuálních inscenací v masových 
médiích na sklonku tisíciletí silně otupil, je jeho dílo zpětně vnímáno jako celospolečenská 
analýza relevantně vykreslující skutečnou pozici ženy v kontextu historie 20. století.  
Módní fotografie reflektuje to, po čem společnost touží. Je zároveň médiem udávajícím 
trendy, ale také i odrazem společenského klimatu a vizuální gramotnosti široké 
veřejnosti. 



Pojmy, které s jeho tvorbou vstupují do reklamy: sado-masochistická estetika, 
erotika, fetišismus, pornografická elegance, trans-sexualita









Počínající trend prosakování různých 
forem násilí a erotiky do módy 
částečně tlumili Angličan David 
Bailey (1938) a francouzská 
fotografka Sarah Moonová (1938).  
Nahrazovali drsné atributy větší 
stylizací, Moon vycházela z 
impresionistické atmosféry a 
barevnosti. Jemně rozptýlené obrazy 
jakoby za dýmovou clonou 
odkazovaly až k estetice Steichenovy 
reklamní fotografie, a přesto 
znamenaly pro časopisy Vogue a 
Harper’s Bazaar inspirativní osvěžení. 



Sarah Moon, 70.léta, pokus o zvrácení přílišné kontroverze, obscénnosti, 
erotičnosti v reklamě. Návrat k impresionistické vizualitě.















 David Bailey

Vrátil tomuto žánru výtvarně 
stylizovaný, pečlivě 
komponovaný interiér plný póz 
a jemného erotického napětí.  

Bailey, 60.léta









Oliviero Toscani  
United Colors of Benetton – detabuizace (1982-2000)

• Překvapivá oblast grafického designu, ve které se projevila politická 
angažovanost, byla reklama na maloobchodní produkty.  

• Inovace: reklamy se používají majoritně pro zvýšení  sociálního a 
politického povědomí! 

• 1984 United Colors of Benetton, jejíž reklamní kampaň vzal do rukou 
Oliviero Toscani. Jejich forma reklamní fotografie se na rozdíl od ostatních 
nesoustředila na výrobek, ale na boření společenských tabu. 



Od 90.let Toscani záměrně využívá provokativní fotografie vzbuzující 
kontroverze: Černá matka kojící bílé dítě popudila země, jež poznaly otroctví a 

kolonialismus.



Mnich líbající jeptišku vzedmul vlnu protestů v samotné Itálii, 1994



Čerstvě narozené, zakrvácené dítě s pupeční šňůrou pobouřilo Británii.





Tento umělec nikdy nedal přednost nadýchané formě před obsahem (jinak typický znak 
vyprázdněnosti komerční reklamy), což dokládá i jeho výstižný výrok:  

„O mrtvých se vždycky říká: Vypadá hezky, dokonce jako by se usmíval. To samé platí o 
reklamě. Je mrtvá, ale usmívá se dál.“



Od zkrvaveného oblečení mrtvého chorvatského vojáka či nahého pozadí s razítkem HIV-positiv se odvraceli 
téměř všude. Za tuto kampaň na sebe strhl i kritické ohlasy, když byl označen  za:  „... Cynického provokatéra 
zahrávajícího si s utrpením, s absolutním zlem, aby se prodávaly svetry“. Jeho záměrem bylo upozornit 
veřejnost na dění, které považoval za nepřípustné. 



 Toscani ke své kontroverzní reklamě využil billboardovou 
plochu. Základnu výrazových prvků tvoří kontrastní bílá plocha. 
V horní části je vysázen text: 

  „Já Gojko Gagro, otec Marinka Gagra, narozeného v roce 1963 
v Blatnici, příslušné k Citluku, si přeji, aby jméno mého mrtvého 
syna Marinka a všechno, co po něm zůstává, bylo využito k 
míru a proti válce“.



Toscani: Reklama je navoněná 
zdechlina, (1992)

      Ostrá kritika současné reklamy z 
pera předního italského tvůrce 
reklamních kampaní, který 
prohlédl její zhoubné působení na 
lidský mozek.


