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Fotoaparát je 
pro mě 
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009ÚVOD

Zavřeme oči a paměť nás zrazuje, ale fotoaparátu stačí 

zlomeček vteřiny, aby přesně zachytil veškeré podrobnosti. 

Tato schopnost prostupuje každou fotografi i na světě a 

dává zcela nový rozměr našim pohledům – můžeme si 

je uchovat navěky. Na fotografi ích dokážeme zobrazit 

veškeré činnosti a situace na naší planetě i mimo ni. 

Na fotografi ích se promenují scény z našich životů – 

vrcholky hor v mracích, úchvatné scenérie, osobní chvilky, 

dokonce i podoba světa před miliardami let. To všechno 

fotoaparát dokáže zvěčnit.

Ve srovnání s ostatními druhy umění, které se vyvíjely po 

tisíciletí, je fotografi e vlastně stále v plenkách. Hudba se od 

rituálních popěvků dostala až k operním cyklům a symfoniím, 

ze zářezů na stěnách jeskyní se vyvinulo malířství, na místo 

trubadúrských balad nastoupily romány. Nejlepší fotografi e 

nás jistě teprve čekají. Fotografi e se za méně než dvě století 

stala z kratochvíle boháčů nejběžnější formou umění. Více než 
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010  ÚVOD

jedna a půl miliardy lidí umí fotografovat, aniž by se to kdy učili. 

A také fotografují. 

Rychlé rozšíření a zlidovění fotografi e – z několika milionů 

obrázků na miliardy – se odehrálo téměř výhradně v první 

dekádě tohoto století. Dnes vzniká každým rokem více než 

bilion nových fotografi í.

Během nepatrného okamžiku, z pohledu historie, se 

fotografi e stala jednou z nejběžnějších součástí našeho života. 

Těžko bychom dokázali popsat chod moderního světa bez 

pochopení úlohy fotografi e v komunikaci – jak pomáhá, 

zkresluje, vyjasňuje či zamlžuje témata na všech úrovních, 

od osobní po mezinárodní. Právě teď přichází čas znovu se 

podívat na celou historii fotografi e, od prvních krůčků po 

současnou elegantní technickou virtuozitu.

Mohli bychom o fotografi i hovořit jako o druhu umění, 

ale nesmíme zapomínat, že za svůj vznik vděčí hlavně vědě – 

optice, chemii a elektrotechnice. Průmysl, věda, obchod ani 
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011ÚVOD

vojenství by se dnes bez fotografi e neobešly, stejně jako miliony 

lidí, kteří ji využívají ve své běžné komunikaci. Po celém světě 

slouží fotografi e k šíření nových nápadů a prosazování 

moderních trendů. A na sociálních sítích byste bez obrázků 

těžko dokázali rozšířit jakoukoli myšlenku.

Příběh fotografi e je příběhem nekonečného zástupu 

fotografů, kteří nám zprostředkovávají jiný pohled na 

každodenní realitu a vybízejí nás k tomu, abychom se na věci 

podívali z jiného úhlu. Objevitelé, vynálezci a vizionáři v oboru 

fotografi e utkali z jemných vláken fascinující příběh plný 

zážitků, poučení, úžasu a inspirace. Pohled na minulost v nás 

dokáže roznítit tvořivou energii a povzbudit dnešní fotografy 

na cestě za uměním zítřků. Díváme-li se na historii 

fotografi e, dokážeme pak upřít zrak 

k neomezeným možnostem fotografi cké 

budoucnosti.

Tom Ang, Auckland, 2014
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016 017na počátku1825–1849  ÚSVIT FOTOGRAFIE

V kontEXtu 
Lorrainovo zrcadlo
Koncem 18. a začátkem 19. století vás při procházce parkem mohlo udivit, jak se 
někteří lidé odvracejí zády k zajímavému výhledu a zaujatě se prohlížejí v zrcadle. 
Ve skutečnosti si však v zrcadle neprohlíželi sebe, ale onu scenérii. Používali totiž 
takzvané Lorrainovo zrcadlo pojmenované po francouzském malíři Claudu 
Lorrainovi. Lorrain vynalezl mírně vypouklé zatmavené zrcadlo, které obraz 
scény zjednodušilo na základní rysy, zredukovalo tóny a potlačilo jasné barvy. 
Idealizovaný obraz skutečnosti vyhovoval tehdejšímu romantickému vkusu 
a připravil půdu ponurému nádechu prvních fotografií jako přijatelnému zobrazení 
reality.

princip dírkové komory byl jistě znám 
již v době čínského filozofa Mocia 
(470–390 p. n. l.), který jí dal kouzelný 
název „uzamčená pokladnice“, zřejmě 
proto, že dvířka musela zůstat 
zavřená, aby obraz nezmizel. Zhruba 
ve stejné době popsal tento jev i řecký 
filozof aristotelés.

kolem roku 1000 n. l. provedl 
arabský vědec Ibn al-Hajtham 
(v Evropě známý jako alhazen) 
systematický experiment, na kterém 
demonstroval základní vlastnosti 
světla, například že se pohybuje po 
přímých liniích. Ibn al-Hajtham jako 
první metodicky rozebral princip 
dírkové komory a vytvořil tak základy 
pro teorii optiky, kterou o celých šest 
století později formuloval německý 
vědec Johannes kepler. přibližně ve 
stejné době napsal Giovanni Battista 

della porta vědecké pojednání Magia 
naturalis (1558) a rozšířil tak 

znalost dírkové komory po 
celé Evropě. Ve druhé 
polovině 17. století prováděl 
Isaac newton ve svém 

na počátku
Dírková komora (camera obscura) vznikla ve chvíli, kdy kdosi zpozoroval na stěně obraz promítaný 
skrze nepatrný otvor ve dveřích nebo v závěsu. Ve středověku již lidé znali základní vlastnosti 
světla, ale trvalo jim více než sto let, než dokázali vytvořit trvalý obraz.

domě pokusy, díky kterým dále rozšířil 
lidské poznání světla, zejména 
principu tvoření barev. V této době 
používali evropští malíři jako Canaletto, 
Vermeer či Velázquez různé optické 
nástroje, aby dosáhli lepší kompozice.

Odemčení pokladnice
Fotografie teď řešila svůj 
nejzásadnější problém – jak uchovat 
promítaný obraz i po otevření dvířek. 
kdokoli někdy viděl kouzlo dírkové 
komory, dobře znal zklamání nad tím, 
jak se promítaný obraz rozplyne na 
bledé šmouhy, jakmile se do skříňky 
vpustí světlo.

Jedním z prvních nezbytných kroků 
bylo zjištění, že světlo není závislé 
na zvýšení teploty. Roku 1602 
vyrobil italský alchymista Vincenzo 
Cascariolo sulfid barnatý – prášek, 
který svítí ve tmě, pokud byl předtím 
vystaven světlu. tím otevřel dveře 
experimentům s využitím světla 
k dosažení určitého efektu.

při těchto pokusech zjistil německý 
profesor anatomie Johann Heinrich 
Schulze v roce 1724, že dusičnan 
stříbrný na světle ztmavne, ale ať se 
snažil sebevíce, nepodařilo se mu tuto 

  camera obscura

RYtIna, 1685

Použití periskopických zrcadel výrazně 
zlepšilo kvalitu obrazu z dírkové komory 
a umožnilo více lidem sledovat obraz 
společně. V roce 1685 použil mnich 
z Würzburgu Johann Zahn čočky s delší 
a kratší ohniskovou vzdáleností 
a vytvořil tak první komoru, která 
umožňovala nastavení různých 
zorných úhlů.

 KNIHa oPTIKY

IBn aL-HaJtHaM, VYDáno 1572

Perský otec moderní optiky Ibn 
al-Hajtham strávil většinu života 
zkoumáním na poli matematiky, 
medicíny a fyziky. Kniha optiky napsaná 
v letech 1011–21 obsahuje první přesný 
popis součástí lidského oka, první 
vědecké vysvětlení vidění a první 
pojednání o atmosférické refrakci 
a odrazu světla od zakřivených povrchů.

  sTroJ Na sILueTY

konEC 18. StoLEtÍ

Přesná silueta se vytvářela tak, že se na 
průsvitné plátno promítl stín zobrazované 
osoby a výsledná silueta se obtáhla 
a vyplnila černou barvou. Tyto 
„skiagramy“ (z řeckého ski = stín) 
se těšily velké oblibě přibližně 
od roku 1780 do roku 1850, 
snad pod vlivem mýtu od 
římského spisovatele Plinia 
o korintské dívce, jež
vynalezla malbu tak, že
obtahovala stín
svého milého.

změnu zachovat napořád. V roce 1760 
popsal francouzský spisovatel 
Charles-François tiphaigne de la 
Roche ve svém fantastickém románu 
Giphantie zrcadlo, na kterém se 
natrvalo uchoval odražený obraz. 
Zajímavé je, že de la Roche umístil 
onen zázračný nástroj do ctnostného 
ráje. první knihy o historii fotografie 
ze 60. let 20. století považovaly jeho 
líčení za předpověď vzniku 
daguerrotypie.

V reálném světě probíhal urputný 
závod o první trvalý fotografický obraz. 
Mezi prvními, kdo se snažili zafixovat 
vzory pomocí světlocitlivých sloučenin, 
jako je dusičnan stříbrný, byla 
chemička Elizabeth Fulhameová. 

PŘÍKLAD OBRAZU VYTVOŘENÉHO 
POMOCÍ LORRAINOVA ZRCADLA

LORRAINOVO ZRCADLO

... tak malý prostor obsahuje 
obraz všehomíra...

LEONARDO DA VINCI O DÍRKOVÉ KOMOŘE / 1500

Její práce o využití kovových solí 
publikovaná roku 1794 položila základy 
fotografické chemie. na její dílo 
navázal thomas Wedgwood, který 
spolupracoval s vědcem Humphry 
Davym. Mezi další význačné objevitele 
patří angličan thomas 
Young, 
Francouz 
Jacques 
Charles 
nebo 

Švýcar andreas Gerber. I přes 
nesporné vědecké kvality těchto 
průkopníků jejich snaha o zachování 
trvalého obrazu opakovaně selhávala. 
Zachycení obrazu z dírkové komory 
bylo v té době úkolem na hranici 
lidských možností. anglický malíř 
William Gilpin se domníval, že musí 
existovat způsob, jak zachovat obraz 
odražený v Lorrainově zrcadle (viz 
vpravo dole). Do výzkumů se zapojil 
i brazilský malíř Hércules Florence, 
který v roce 1833 navrhl jako 
aktinickou látku dusičnan stříbrný 
a celý proces nazval „photographia“. 
Florence možná použil termín ještě 
před Johnem Herschelem (viz str. 20), 

ovšem tato sporná informace se 
objevila až v roce 2004.

Zatím se vývoj dostal 
k zobrazení, ale ne k zachycení. 
nejlepším způsobem, jak 
zaznamenat podobu, zůstala 
„fyzionotrace“, při které se 

pomocí slunečního světla 
nebo světla svíčky promítl stín 

zobrazované osoby na 
plátno a obtáhla se 

silueta. Malíři 
využívali pro 

větší přesnost svých kreseb i jiné 
nástroje, například cameru lucidu 
(„světlá komora“), která umožnila 
umělci vidět obraz scény na papíře, 
nebo nástroje na zvětšování kreseb. 
Všechny tyto pomůcky prozrazují hlad 

umělců i veřejnosti po použití 
mechanických nástrojů k přesnějšímu 
zachycení reality. Zbývalo jen spojit 
fyziku a chemii s uměním. to se 
podařilo francouzskému vynálezci 
nicéphoru niépceovi. 
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 Zeiss 80 mm Planar
Objektivy, které dokázaly zachytit optimální harmonii detailů, barev a kontrastu, 
se staly očima celých generací fotografů. Mezi nejslavnější patří Zeiss 80 mm 
Planar, který celých padesát let vévodil módnímu i portrétnímu fotografování.

Řada prvních výrobců objektivů 
k fotoaparátům, jako Charles 
Chevalier či John Henry Dallmeyer, 
již měla bohaté zkušenosti s výrobou 
dalekohledů a mikroskopů, ale 
s fotografováním přišla zcela nová 
zadání. Velký plochý obraz se musel 
promítnout na expoziční plochu. 
U prvních objektivů vycházeli výrobci 
ze svých zkušeností a odhadů. až 

Leitz 50 mm f/2 Summicron

e  POSLEDNÍ PORTRÉT

BerT sTern, 1962

Šest týdnů před smrtí strávila Marilyn 
Monroe tři dny pózováním pro Berta 
Sterna na snímek pro časopis Vogue. 
Monroe sama se rozhodla, že se chce 
fotografovat nahá jenom se šátkem, 
ačkoli měla obavy, zda nebude vadit 
její jizva na břiše.

V KOnTeXTU  
Rychlé objektivy
od chvíle, kdy německý vynálezce Ludwig 
Bertele v roce 1923 vyvinul 85mm objektiv 
se světelností f/2, kterým se dalo fotografovat 
v interiéru bez stativu, se rychlé objektivy těšily 
oblibě všech fotografů. na Berteleho objektiv 
ernostar k fotoaparátu ermanox navázala série 
rychlých objektivů Sonnar, například moderní 
zeiss 135 mm f/1,8. Využití dvojitého Gaussova 
objektivu vedlo k sestavení nejrychlejšího 
objektivu všech dob (50 mm a f/0,7), který vážil 
1,85 kg. Vyrobily se pouze dva kusy – oba pro 
nASA. Později jej na své kameře použil i režisér 
Stanley Kubrick.

roku 1840 se Josef Petzval (viz str. 28) 
odklonil od tohoto řemeslnického 
přístupu a vypočítal vlastnosti 
objektivu dříve, než jej sestavil. Další 
vývoj ovšem čekal až na výzkumy 
aberace Philippa ludwiga von seidela. 
Tím se konstrukce objektivu změnila 
ve složitý matematický proces.

Paul rudolph, který pracoval pro 
firmu Carl Zeiss, vypočítal objektiv 

f  80 mm PLaNaR

sTanDarDnÍ OBJeKTiV 
FOTOaParÁTU HasselBlaD

Jedno z nejznámějších použití 
objektivu Planar je na sérii 
fotoaparátů Hasselblad 500. Nabízel 
samostatnou indikaci hloubky 
ostrosti a centrální závěrku.

e  aNSEL aDaMS a GEORGIa 
O’KEEFFEOVÁ

alan rOss, 1994

Alan Ross pracoval jako Adamsův 
fotografický asistent od roku 1974 do 
roku 1979. Zde zachytil velkého fotografa 
při nastavování fotoaparátu s objektivem 
Planar. V pozadí sedí malířka Georgia 
O’Keeffeová.

Carl Zeiss 
1816–1888

V roce 1846, ve 
svých 30 letech, si 
carl zeiss otevřel 
obchod s optickými 
přístroji. Kvůli 
neustálým 
problémům se 
stávajícími 
metodami výroby 

mikroskopů požádal fyzika ernsta 
Abbeho, aby mu pro jeho metody 
vytvořil matematické podklady. 
Abbeho výpočty vynesly zeisse na 
výsluní oboru. Spolu se sklenářem 
otto Schottem, specialistou na 
neobvyklé skleněné výrobky, založili 
společnost, která dnes patří 
k nejvýznamnějším výrobcům 
optických přístrojů na světě. Vyrábí 
všechno od brýlí přes objektivy 
fotoaparátů po projektory pro 
planetária. Nastavení 

centrální závěrky

Nastavení času

Nastavení 
hloubky 
ostrosti

Závlačka na 
bajonetové 
upevnění

Vnější bajonet 
na upevnění 
sluneční clony

Vnitřní bajonetová 
drážka

niKKor 50 mm f/1.4

zeiSS 135 mm f/1.8 zA

Planar v roce 1896 s využitím optické 
konstrukce zvané dvojitý Gaussův 
objektiv. První prototyp promítal 
velmi plochý obraz rovnoměrně 
rozprostřený po filmu, ale protože 
spojoval šest komponentů, často 
nechával na obraze odlesky, které 
výrazně omezovaly jeho využití 
v terénu.

Zlepšení kvality
Objektiv plně rozvinul své možnosti, 
až když v roce 1935 alexander 
smakula vynalezl antireflexní pokrytí 
optických čoček. Jakmile objektiv 
80 mm Planar pro využití se 
středoformátovými fotoaparáty 
(jako rolleiflex 2.8e od roku 1956 
a Hasselblad 500C v roce 1957) 
získal tuto novou úpravu, rychle 
si vydobyl vynikající renomé. 
Značná část portrétů 
a reklamních fotografií mezi 
lety 1960–2000 se snímala 
právě objektivem 80 mm 
Planar.

Základní design použitý 
v objektivu Planar, tedy optickou 
soustavu pro rychlé objektivy 
(ty s co nejmenší minimální 
clonou), navrhl již v roce 1927 
Willy merté. Prvky jeho 
systému můžeme najít 
ve světoznámých 
objektivech jako leica 
50 mm f/2 summicron 
nebo nikon nikkor 
50 mm f/1,4 (viz 
str. 270–71). Vlastně 
bychom je našli ve 
všech moderních 
rychlých 50mm 
objektivech i v řadě 
objektivů s delší 
ohniskovou vzdáleností. 
souhrnně se technicky 
nazývají „deriváty dvojitého 
Gaussova objektivu“.
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260 ZAOSTŘENO

Lidský plod
lennart nilsson / 1965

Pokud jde o odhodlání a výdrž, předčí Lennart Nilsson na míle 
všechny ostatní fotografy v historii. Naprosto převratný článek 
pro časopis Life o lidské reprodukci například připravoval celých 
12 let. Článek vyšel v roce 1965 a stal se součástí slavné knihy 
Tajemství lidského života. Když mu zakázali fotografovat živý 
plod v děloze, protože neměl lékařské vzdělání, nikterak ho to 
neodradilo. Zkrátka se přihlásil na lékařskou fakultu a několik 
let pilně studoval.

Nilsson se narodil roku 1922 ve švédském Strängnäsu. 
Fotografoval již od 12 let a výrazně jej ovlivnil Louis Pasteur, 
takže se zaměřil na mikroskopii. Experimentoval s obrazy 
z rastrovacího elektronového mikroskopu a jako jeden z prvních 
fotografoval lidský plod. Časná stádia dokumentoval na plodech 
z potratů nebo mimoděložních těhotenství. Spolupracoval s pěti 
nemocnicemi a byl neustále připraven vyjet k případu. Větší 
plody fotografoval pomocí nejmodernějších a nejvýkonnějších 
endoskopů – trubic se svazky optických vláken zakončených 
miniaturní čočkou. Endoskopy mívají velmi krátkou ohniskovou 
vzdálenost, třeba i jen 5 mm, a zorný úhel 170 stupňů. Některé 
nabízejí funkci světla, kterým lze nasvítit snímané tkáně 
uvnitř těla.

Vyzbrojen lékařským diplomem mohl Nilsson ovládat endoskop 
samostatně a vybírat si nejlepší úhel pohledu i nasvícení. Když 
poprvé viděl plod cucat si paleček, oněměl úžasem – a vyfotil. 
Nestalo se nic, protože blesk nefungoval. „Trvalo mi celá léta, 
než jsem uviděl další“, říkal Nilsson. Poněkud kontroverzněji 
vyznívalo jeho fotografování potracených plodů, které se daly 
nejlépe nasvítit i zaměřit. Děťátko na snímku je plod potracený 
přibližně v 18–20 týdnu. Pro jeho éterickou krásu si jej do své 
kampaně vybralo hnutí za zákaz interrupce.

1 OMEZENÁ HLOUBKA OSTROSTI
Nilsson použil na svém fotoaparátu 
Hasselblad makro filtr. Hloubka 
ostrosti je velmi malá dokonce 
i přes použití blesku, takže ruka 
v popředí je rozmazaná.

2 AMNIOTICKÝ VAK
Nasvícením z boku zvýraznil 
pavučinový vzhled amniotického 
vaku. Neutrální chladné tóny 
v pozadí rámují obličej a ručky 
děťátka.

3 PALEC V PUSE
Není známo, zda měl potracený 
plod paleček v ústech nebo zda jej 
Nilsson takto nastavil.

4 NEUTRÁLNÍ RÁMOVÁNÍ
Nasvícení zleva a zezadu nechává 
pravou část popředí nejtmavší 
a naopak zvýrazňuje dojemně 
jasnou konturu profilu obličeje 
a drobounkých ručiček.

1

2
4

3

PRŮVODCE

Trpělivost je nejdůležitější 
součást vybavení. Trpělivost. 
Trpělivost. Trpělivost.

LENNART NILSSON
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 Frans Lanting 
 niZOZEMÍ / 1951–

Lanting má srdce milovníka přírody, oči umělce 
a mozek vědce. Jeho práce si vysloužila největší 
obdiv z celé jeho generace fotografů přírody 
a řada kolegů se jej snažila napodobit. Neúnavný 
myslitel ochotně vláčel divočinou celý vůz 
synchronizovaných blesků a fotoaparát 
s dálkovým ovládáním kvůli snímku slonů 
za soumraku nebo se celé týdny krčil v koruně 
stromu a čekal na rodinku papoušků ara. Více 
než kdokoli před ním dokázal pracovat se 

záběry, které diváka vtahují do života zvířat, a donést přírodu lidem 
doslova před nos.

Lanting pocházel z Rotterdamu a vystudoval ekologii. Když se vrátil 
z cesty po USA okouzlen krásou amerického západu, zanechal práce 
v laboratoři a rozhodl se spojit svou zálibu ve fotografování s obdivem 
k přírodě. K úkolům přistupoval s vědeckou zevrubností, své snímky 
plánoval celé týdny, se svými objekty se důkladně seznamoval 
a nechával je, aby si na něj zvykly. Naučil se, jak se ke zvířatům 
dostat mnohem blíže než kdo před ním a jako první je fotografoval 
v širokoúhlých velkých detailech. Používal sofistikované spouště, 
ale často měl prostě štěstí, které přeje připraveným. V jeho práci se 
snoubí epický portrét s uměním světla a linie. Dlouho používal 35mm 
zrcadlovku Nikon, ale v současnosti se spoléhá na digitální 
fotoaparáty, například Nikon D3X, D700 a D7000 s širokou škálou 
objektivů. Můžete na něj natrefit kdekoli – na Galapágách, v Zambii, 
Namibii, na Havaji, na Jižní Georgii nebo v amazonském pralese.

Svými knihami neúnavně vyzývá k ochraně přírody. Spolu 
s americkým minimalistickým skladatelem Philipem Glassem 
provedli diváky krásami různých koutů světa v multimediálním 
projektu LIFE: A Journey Through Time (ŽIVOT: Cesta časem), ke 
kterému Lanting řekl „…nemůžete pochopit přítomné ani předvídat 
budoucí, pokud neporozumíte minulému.“ Vedle fotografické činnosti 
působí v několika ekologických organizacích. Fotografuje hlavně kvůli 
přírodě samotné: „V těch setkáních nehledám jenom krásu divoké 
přírody, kterou obdivují všichni fotografové. Jde mi o způsob, jak 
obrazovou kompozicí ukázat sílu a důstojnost zvířat ve volné přírodě.“

e  NÁRODNÍ PARK  
WRANGELL-ST. ELIAS

aLJaŠKa, Usa

Lanting letěl nad parkem za východu 
slunce a zachytil ranní oblohu 
odraženou v jezeře uprostřed 
nedozírných lesů. Národní park 
Wrangell-St. Elias je s rozlohou větší 
než Švýcarsko největší v USA.

f  STÁDEČKO AXISŮ

nÁrODnÍ ParK BanDiPUr, 
inDiE

Lanting použil dlouhou expozici 
a švenkoval, aby rozmazal pozadí 
a přitom zobrazil jeleny relativně 
ostré. Rozmazání podtrhuje rychlost 
zvířat, která se prohánějí po svazích 
indického pohoří Západní Ghát.

f  PumA

BELiZE, stŘEDnÍ aMEriKa

V lidovém jazyce má spoustu jmen, 
kuguár, horský lev, stříbrný lev či horská 
kočka. Puma je povahou uzavřená 
a samotářská. Snímek z neuvěřitelné 
blízkosti odměnil Lantinga za nekonečnou 
trpělivost a respekt k životu zvířat.

g  SLONI AFRIČTÍ

BOtsWana, aFriKa

Za soumraku přichází stádo slonů 
k napajedlu v Národním parku Chobe. 
Lanting využil pomalého pohybu slonů 
a zvolil dlouhý čas, který vykreslil barvy 
tak, jak je pouhé oko v měsíčním světle 
vidět nedokáže.



300 301PROFIL Frans Lanting

 Frans Lanting 
 niZOZEMÍ / 1951–

Lanting má srdce milovníka přírody, oči umělce 
a mozek vědce. Jeho práce si vysloužila největší 
obdiv z celé jeho generace fotografů přírody 
a řada kolegů se jej snažila napodobit. Neúnavný 
myslitel ochotně vláčel divočinou celý vůz 
synchronizovaných blesků a fotoaparát 
s dálkovým ovládáním kvůli snímku slonů 
za soumraku nebo se celé týdny krčil v koruně 
stromu a čekal na rodinku papoušků ara. Více 
než kdokoli před ním dokázal pracovat se 

záběry, které diváka vtahují do života zvířat, a donést přírodu lidem 
doslova před nos.

Lanting pocházel z Rotterdamu a vystudoval ekologii. Když se vrátil 
z cesty po USA okouzlen krásou amerického západu, zanechal práce 
v laboratoři a rozhodl se spojit svou zálibu ve fotografování s obdivem 
k přírodě. K úkolům přistupoval s vědeckou zevrubností, své snímky 
plánoval celé týdny, se svými objekty se důkladně seznamoval 
a nechával je, aby si na něj zvykly. Naučil se, jak se ke zvířatům 
dostat mnohem blíže než kdo před ním a jako první je fotografoval 
v širokoúhlých velkých detailech. Používal sofistikované spouště, 
ale často měl prostě štěstí, které přeje připraveným. V jeho práci se 
snoubí epický portrét s uměním světla a linie. Dlouho používal 35mm 
zrcadlovku Nikon, ale v současnosti se spoléhá na digitální 
fotoaparáty, například Nikon D3X, D700 a D7000 s širokou škálou 
objektivů. Můžete na něj natrefit kdekoli – na Galapágách, v Zambii, 
Namibii, na Havaji, na Jižní Georgii nebo v amazonském pralese.

Svými knihami neúnavně vyzývá k ochraně přírody. Spolu 
s americkým minimalistickým skladatelem Philipem Glassem 
provedli diváky krásami různých koutů světa v multimediálním 
projektu LIFE: A Journey Through Time (ŽIVOT: Cesta časem), ke 
kterému Lanting řekl „…nemůžete pochopit přítomné ani předvídat 
budoucí, pokud neporozumíte minulému.“ Vedle fotografické činnosti 
působí v několika ekologických organizacích. Fotografuje hlavně kvůli 
přírodě samotné: „V těch setkáních nehledám jenom krásu divoké 
přírody, kterou obdivují všichni fotografové. Jde mi o způsob, jak 
obrazovou kompozicí ukázat sílu a důstojnost zvířat ve volné přírodě.“

e  NÁRODNÍ PARK  
WRANGELL-ST. ELIAS

aLJaŠKa, Usa

Lanting letěl nad parkem za východu 
slunce a zachytil ranní oblohu 
odraženou v jezeře uprostřed 
nedozírných lesů. Národní park 
Wrangell-St. Elias je s rozlohou větší 
než Švýcarsko největší v USA.

f  STÁDEČKO AXISŮ

nÁrODnÍ ParK BanDiPUr, 
inDiE

Lanting použil dlouhou expozici 
a švenkoval, aby rozmazal pozadí 
a přitom zobrazil jeleny relativně 
ostré. Rozmazání podtrhuje rychlost 
zvířat, která se prohánějí po svazích 
indického pohoří Západní Ghát.

f  PumA

BELiZE, stŘEDnÍ aMEriKa

V lidovém jazyce má spoustu jmen, 
kuguár, horský lev, stříbrný lev či horská 
kočka. Puma je povahou uzavřená 
a samotářská. Snímek z neuvěřitelné 
blízkosti odměnil Lantinga za nekonečnou 
trpělivost a respekt k životu zvířat.

g  SLONI AFRIČTÍ

BOtsWana, aFriKa

Za soumraku přichází stádo slonů 
k napajedlu v Národním parku Chobe. 
Lanting využil pomalého pohybu slonů 
a zvolil dlouhý čas, který vykreslil barvy 
tak, jak je pouhé oko v měsíčním světle 
vidět nedokáže.



306 ZAOSTŘENO

Šarbat Gula
Steve mccurry / 1984

Osiřelá paštúnská dívka beze jména a bez domova se stala jednou z nejznámější tváří na 
planetě. V roce 2001 čtenáři časopisu National Geographic zvolili její fotografii nejuznávanějším 
snímkem v historii časopisu. A přitom nechybělo mnoho, aby její portrét od Steva McCurryho 
skončil mezi vyřazenými snímky.

V roce 1984, během focení reportáže z pákistánského uprchlického tábora Nasir Bagh, 
si McCurry všiml provizorní školy a uvědomil si, že má jedinečnou příležitost fotografovat 
afghánské ženy a děti. Jeho zkušené a ostré oko ihned zachytilo dívku, která mu k fotografování 
připadala nejvhodnější, ale instinkt ho nabádal k opatrnosti (viz níže). McCurrymu vyzbrojenému 
Nikonem FM2 s oblíbeným portrétním objektivem 105 mm f/2.5 a s filmem Kodachrome se 
podařilo vyfotit jen několik snímků. Pak se dívka zvedla a odešla. Její oční panenky se zdají 
nepřirozeně malé vzhledem k poměrně slabému světlu, protože McCurry měl za zády okno 
nebo dveře. Mnohé možná překvapí světle zelená barva jejích očí, ale modré a zelené oči nejsou 
u Paštúnů, Pamířanů a dalších horských etnik ničím výjimečným.

Když v červnu 1985 vyšel portrét na obálce časopisu National Geographic, stal se okamžitě 
ikonou. Nikdo však neznal dívčino jméno. V roce 2002 se ji konečně podařilo vyhledat. Bylo jí asi 
30 let a její totožnost potvrdila autentizace oční duhovky. Její nový portrét zaplnil další obálku 
časopisu.

v KONteXtu 
Pozadí snímku
McCurry vyprávěl, jak fotografoval plachou dívku, která se 
později stala tváří nejznámější fotografie: „Když jsem vešel 
do třídy, hned jsem viděl, jak je úchvatná, ale zdála se být 
nesmírně plachá. Tak jsem začal fotografovat ostatní 
studentky, protože jsem si říkal, že kdybych šel přímo k ní 
a ona řekla „Ne“, zkazilo by to celodenní práci. Proto jsem 
fotografoval její spolužačky a trochu jsem je do procesu 
zapojil. Potřeboval jsem, aby se cítila odstrčená, aby se 
chtěla nechat fotografovat. Tak jsem se postupně 
propracoval k tomu, že nakonec souhlasila.“

Mezi portréty ostatních školaček byl jeden velice dobrý 
a silný, který se ale nikdy nedočkal otištění. Na jiné verzi 
portrétu si Šarbat Gula zdrženlivě zakrývá obličej 
povytaženým šátkem (vpravo). Obrazový redaktor si 
na obálku původně vybral právě tuto verzi kvůli silnému 
očnímu kontaktu, odrazu světla v očích a jemným stínům. 
Navíc se nesmělost obvykle považuje za typický znak 
afghánské kultury. Nicméně ruce odvádějí pozornost od 
obličeje. Šéfredaktor na poslední chvíli zasáhl a na obálku 
vybral snímek odhaleného obličeje ve stejnoměrnějším 
světle s méně lesklýma očima, který nechává plně 
vyniknout dívčinu krásu. McCurry kousavě podotkl: „Stačil 
kousek a skončila by na hromadě.“

1

2

4

3

1 ZELENÉ OČI
Nádherné uhrančivé oči jsou 
srdcem i duší obrazu. Dívka se 
dívala do přímého světla, takže se 
její panenky stáhly a nechaly 
vyniknout světle zelené duhovky, 
které kontrastují s tmavou barvou 
pleti.

2 POTRHANÝ ŠÁTEK
Díry v šátku odhalují šťastnou 
náhodou zelený oděv. Celému 
obrazu tak vévodí pouze dvě barvy, 
červená a zelená, takže vypadá 
velmi uceleně.

3 ROZMAZANÉ POZADÍ
Díky minimální cloně pozadí vypadá 
rozmazané, ale stále rozpoznatelné. 
McCurryho mistrovství můžeme 
pozorovat na postavení fotoaparátu 
tak, aby svislé linky zůstaly 
rovnoběžné.

4 VOLNÉ RÁMOVÁNÍ
McCurry se mezi snímky přesouval 
a hledal čisté pozadí. U tohoto 
požádal Gulu, aby se dívala doprava 
(na rozdíl od alternativního snímku, 
kde se natáčí doleva). Obraz 
orámoval velmi volně, aby ponechal 
prostor pro oříznutí.

PRŮVODCE

JINÁ VERZE PORTRÉTU ŠARBAT GULY
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