


SV~TlO V KAfl~ENECH

MILOŠ ~EJN / FOTOGRAFIE

HRADEC KR~lOV~ prosinec 19/7 / leden 1978



výstllvu připravilo Krajské kulturni středisko v Hl"adci I<rálové
Studii ntlp&ol Jon K. Čeliš"



Setkán! s fotografiemi h;iloše ~ejna vyvolává ve mně několik

myšlenek, v jej ichž ovzduší se mohou vynořit obrysy smyslu

tohoto žánru v celkovém sl:1ěřování Šejnovy tvorby. Zřetel k

celku !iugeruje její r.lnohostrannost a přitom sevřenost a před-

eta'Q o organizuj ícím řácJu světa, které se projevuje synteti~

zuj tcim úsilim provbzenér.J trpělivostí při zdolávání jednotli-

vých stupínků s,,;ěřuj ícíC:l k celku, přitO:.l však zachovávaj 1eim

sousti"eděnost na ohraničenou oblast. i< pojeti těchto mých po-

známek přispívá i to, že fotografii považuje Miloš Šejn za

okrajovou, i když ne snad méně závažnou oblast svého snaže-

ni, jehož centrum vidi v maHřském projevu přesto, že dokonce

snad jeHě dřive, než začlll malovat, fotografoval. Přitom mů-

že připadat paradoxni, že tento soubor fotografii jest vlast-

ně jeho výtvarným debutem. Cesta po strmélll svahu je však vždy

pomalejGi II málokdy přimočará. Šejnovo přesvědčeni o okrajovos-

ti fotografie nevyvrací ještě skutečnost, že i při specifič-

nosti fotografie "e v ni projevuji něktel'é rysy souznějíci

s celkovým "měřovánim jeho výtvarného díla. V pohledu na před~

ložený soubor vy~toupi tyto rysy do popředL

FotografovlJni bylo oť počátku spjato uf,;. Šcjna se zájmem o

přírodu, který ovšel'1 nikdy nebyl pouhou estetickou zálibou,

ale byl spojen $ jej ím stucJiet:, a po jistý čas BL s úzce odbor-

ným vyhraněnim. Období ornitologické horečky, kdy po hodiny

vyčkával skryt v porostu na břehu rybníka na příhodný okamžik

pro smáčknuti spouště, bylo šta~tné spojeni dvou technicky

dokonale zvládnutých o::ibcrr.o~tí, přičemž fotografie byla pod-

řizena přírodověcJnému zfljfJu, ale tento zjjem současně nachá-

zel výraz předevš.1m priJvě ve fotografii. Ovšem poznáváni orga-

nického řádu, které přináší vědecký poll1ed, nebylo tou pravC:ou,

jej1ž objevováni by pocitoval f.;. Šejn jako SVOll pravou reali-

zaci. A tak se přesunuje jeho zájem sUde vice na vyjádřeni,

které se označuje jako umělecké. Tendence ke specializaci,

prozrazuj ící i nejeden rys jeho povahy, zůst6vá příznačná

pro zpusob tvorby, která při zaměřeni na určitý problém vy-

ch6zí na jedné straně z důkladné a ~tické znalosti toho, co

je předmětem ztvárněni i způsobu, který pro ta\l";) .ztvárněni

použije, A tak přesto, že ve vystaveném souboru nenajdeme



žádnou oGbornou fotografii, považoval jsem za důležité se o

tomto pohledu znl-nit, nebot je i .::c'e sl~rytýl;l výchoc'ískem ob-

jeyoYánl. tajer"stvl. řáDU přl.roáy. Jeho chápání je v lecčem

podobné Calloi$ově pohledu 'přl.čných věd·, který hledá společ-

né zákonitosti r,lezi jednotlivými přl.rodnl.mi řl.šemi a ~oučesně

oohaluje příro::íně ukotvené funkce výtvarné formy, jej ího zro-

du a růstu v ploše či prostoru dila.

i;:ejnův pohled na přlrodnl. jevy se pokusl.m ozřejmit na fotogra-

fil.ch s tematikou kamenů, které bychom mohli přl.značně nazvat

geologickými při běhy, Vše je zde pojato jllko událost. Polohll

jednotlivých kamenů je svědkem jejich Uslciletého pohybu,

při něr"ž je jejich daBl. posun zadržován nbrazem jednoho kamene

o druhý, Zdůrazněnl. jej ich dlouhodobé proměny, aspektu času,

který je vyjádřenír.l bytostného pocitu tvůrce, dodává tématu

dynamičnosti e r.1ohutnosti, jejíž vyjádřeni by mohlo ph vněj_

škovém přistupu svádět k literárni romantice a ploché pompéz.

nosti. Tento věcný přistup, nacházej l.cl. mohutnost při rody ne

v optickém okouzleni, nýbrž ve vnitřnl.ch zákonitostech jeji

tvůrči sily, dosahuje lyriky a patosu, fl prozraz:lje i svůj ro-

dokmen, v němž mělo svůj veJ!,ý poc.:íl obdivné studium hmotových

proporci a vnitřnl.ch tl vněj ŠiC;l prostorovýcl1 vztahů v socnafiském

dile H. 1,;00r8.

Geologické přl.běhy jsou jen jedním z celků fotografii f,!. i;:ejna,

av~ak i o.lk.ově je tematické vYf:lezenl. pOf:1ěrně costi úzké, ne~

jen jako roz"ah problér:1ů na fotografil.ch, který lze souhrnně

pojmenovat výrazem živly, ale i jako soubor těch vlastně jen

několika málo geograficky úzce vymezených mht, kC:e L:. Šejn

pořizuje záběry. Vystavené fotografie, které vznikly v období

od roku 1974 do roku 1977, nacházej i svoj i předlohu v několi-

ka přirodnl.ch partiich Krkonoš _ hiunlavB, Billl skála - a Čes-

kého ráje - Javorový důl v Prtlchovských skalách, Plakánek

u hrscu Kosti, Zebl.n. Poslednim objevem je Gader.ská dolina

Velké f-atry. Tento výběr námětů, z nichž některé lze dokonce

obhlédnout z jednoho r.1iSt8, oůpovl.dá způsobu tvorby". 3ejna,

který sám svoje fotografovf!nl. nazývá "meditaci v přirodě'.

Vyjádřeni dynamických vztahů sněhu, voc'y i kar.lenů na fotogrél-

fiich řeky f,iumlavy na jaře JSOU jinou variantou téhož základ-

nl.ho problému, vyjhdřeni řácu přírociy v jej ích děj ích a pro-

měnách, jako událoEti.



Táni ~něhu v řece mez i !<ameny je sl:rytýr.l vz6jemnýr:l zápasem

živlů. Vociou po stalení o,:Jí1<.:né a strhtvané kD:leny jsou i

hrlizi, překážkou taj :'<;5:- ',I pií ,r:lV~L V tO,.lto eiění se do.r:távaj 1

živly do dynamické !wr.fr'ontace a jej ich tvar a poloha vyjadřu-

ji i jejich povahu: nestólos:: ubíhající voc.y a pevnost ka~enú

pi"edstavuje i různé časové ho~noty jej ich bytí. Předpc.klade:n

možnosti zdůraznit tuto stránku sl,utečnosti na fotografii je

'ebstrakce', zjednodušení obrazu ne to nejpodstatnější, to

znameně na zflk1adní vzájemný vztah živlů, uskutečňovaný n.!l

fotogl"'efii pi"edevším záběrer.i a světelným kontrastem. M. :Šejn

zcie hovoi"1 o 'klamných geometrick"ých formách". V transforma-

ci přírodní reality v obraz vystoupí do popředí smysl živlů

jako přlrodn1ho řádu, jehož tejer.lstvl se tak poodkrývá. Voda

omUti a r02droluje kameny; neoění se však sama v kánen?

SOučásti tohoto řádu se stilvl! :I .!lamotnfl fotografie, jejímž

vlastnim živlem je světlo. Světlo představuje nejpohyblivěj_

ší časový .oment 8 současně rovnoprávnou komponentu uspořá-

dáni skutečnosti, jej ich tvarových II česových vztahů, :'>C:ěle-

ni obrazu je výrazem povahy aktu samotného fotografovénL

Mll-li to, co je na fotografii zobrazeno, silný dějový náboj,

8 je tak výrazem stále pr'etv6i"p.j íGÍch příroGnich sil, projevu-

jících snohu o řác', je i foto~r~,fův µoh:ec:' touto sr.ahou, or-

ganizuj ici vidění věci v Nr; t\>orby" 'Jěkteré fotografie před-

kládaj í skutečnost na první pohled zeánl ivě s8@ozřejmou. Na

rozC:U od geometričnosti vzni:dé kontraster:-. zC:e světlo pO$ti~

huje valéry plochy, at to je již porost lesní partie, vytvářa_

j ící ornamentální strukturu, r.Jlhavé ourazy str'omů ve vodě ne_

bo pískovcová skllla porostlá mec"y a lišejniky nebo kompozice

několika, struktur v přírodním celku, kde -"rolupracuje lesní

světlo, vytvářeje světlejší ~ tmavši ppsma. Prchavost osvětle-

ni je v nich právě tou proměnou živlů, jejíž nepostižitelnost

od okar.lŽiku k okar.!žiku vy tváři dějové napětL

Poloha vztahu Šejnovy fotogrtlfie ke skutečnosti se Cli vynořila,

když jS:;Je si prohl:íželi tyto fotografie, vytvořené technikou

kontaktu, poci lupou. Při to:::to na prvni 'pohled poněkud podiv-

nén způsobu prohlUeni - proč si fotografii nezvčtšit? _ pů-

sobi fotografie dojme:.! živé :::kutečncoti. Předpoklal:<e"l tohoto

dOjr.1U jsou právě valéry a srat:<'cc, které ner.JohoiJ bS,t při zvět-

šení sebelepš1ho negativu zCocho'/c'íny, Jei~i1ý éI citli'/ý přechod

jednotlivých oC:stínl: n:-voC"u:"e ,,-' biJJ"evnOIl iluzi. :'oje8 skuteč-



nosti v$ak provázi pocit právě opačný, pocit nere~'lnéha. Těs-

ným byto:5tnýn přir.lknutím k re.:'llitě vzniká jej í magická kopie,

v niž smysl fekticity je proměňav8n jej ír.l přesahem CO obraz-

nosti. Prvek iracionální I1fJha~y r;{j na to~: svůj posil _ ·,i. ~ejn

hovoř:í vžcy s hUl;1ore~,l o ·poutnic[;(,. ~lOli', kter<'l se j jž tradič-

ně "objeví pohozell2" v reali<:ovanéf:l ouraze. f='otografie je tak

tím více SDL'la sebou, číl;'; více se poutá k obr"azu sb.:tečnosti,

tedy k sobě samé. Zvýšený úi;inek a oboh6ceni o novoCJ dranatic-

kou kvalitu přináší způsob klacení několika konta!<tů, které

jsou posunutým zólJ!irefil téhož notivu, vedle sebe. Cějovii ná-

vaznost dvou Obl !'Izových poli filmového pásu je důsledkem vzf:-

jer.mě otevřeného vztehu mezi notiverr: a fotografe,;! v čase a

prostoru. Simultánní pohled, vytvtiřej íci specifický typ obr'azo-

vého pro~toru, je v něčem blh:ký tomuto fil~ové:~u pohledu

/prozradím zde, že jedno z Šejnových nevyplněných přáni je tou-

ha filr.1Ovat/, je Všllk přesto součástí 8věbytné obrazové poe-

tiky.

Iracionalita nflhodně pohozenf: ·hole· u r~agických kopii nemá

daleko k iracionalitě, v níž se zvrací zdánlivě strohá a lo-

gická S'eonetričnost. Oboji obsahuje lyrický náboj, v jehož

ovzduší vystupuje zřejmost těsné spoj itosti obraznosti s rea-

litou. Téljerr:ství skutečnosti se odkr~vt. však jen tonu, kcio má

trpělivost a :::ůvčru přij::lOut řó::: fotosrafova objektiv:J. Součás-

tí tohoto řát<u je i forr::6t, !~te:'ý .:volil fotosr'e.f. Na výstavce

se vedle sebe objevuj í ro..:cíll1& zvlitšeniny téhož negativu. For-

m6t vysunuje do popředl. nebo naopa!'. za!{.rvvá ně~~teré stránky ob.

razu. Použití ~lalého formátu - v kor.lbinaci se zvolenim určité-

ho c'ruhu papíru zcůrazrluje v to~.ltO připaGě magickou polohu ve

vztahu fotogra fie ke skutečnost i. Ve lký fornát naopak děívá C!ů-

raz na kOf;'!pozici a obrazné prvky fotografie. Forl:lát :lá vedle

toho ještě jeden smysl - navrhuje divákovi vzdálenost, ze které

se ;.,á na fotografii divat jako na celek. Je to jako ve skuteč··

nosti - některé věci si prohližír.1e zblizka, některé z dáEy.

Tato vzdt..lenost je nositele::l určitého vbzna::;u nejen v2hledern

k obrazu, ale i sana o sobě: spojena s určitýr.l pociter.: cjiv{lka,

stáv'§ se jedním rOzr:1ěrem fotografie jako výtvarného dUa.

Polarita magických kopií fl obrazových kOr.lpozici je pouze růz-

ným vyjádřenlr.1 společného sr.lyslu ~ejnovy fotografie - vztahu

reaLtya i ••laginace. V napětí ':lezi obojím, reality jako faktu

a imaginace jako f.JOžnosti, se uskutečňuje svět, ~terý není ani



něčím strnulým, jednoCl prol/:":iy za:;:neiilenanýma neměnným, ani
něč1m $vévolným a libQvolnýr.1, ale dynamickým řárJem přírodYt
af to je již geologický příběh kaoenů Mbo morfologický při-
běh rostlin.

Zbývá vrátit se k úvodním poznllmk~mo fotografiích malUe a
pokusit $e zodpovědět ot~zku vztahu obrazu a fotografie. KC;o
zná šejnovu výtvarnou tvorbu, tomu jsou zi"'ejmé některé pocob-
nosti v oboj1m žánru. Vlastně jlleltl to již naznačil v předcho-
z1m. textu. Na jedné strl!lně krllj inářství se zkoumáním barevných
vztahů, zvláště v poslední době, :I na druhé straně studie pro-
storových vztl!lhů přírodních forem, 'soul'nějíc1 s dilem-řady
výtvarných předchůdců~ pHtom však ne úporně vlastní cestě a
ve snaze o sklo,:!bení obojího, je rozpětí, které se doposl!a jeví
jako osa pohybu ~ejnovy tvorby .• Tato polarita se projevuje
i u ~ejnovy fotogrflfie •. Proč tedy reřeší tyto problémy buo pou-
ze ve fotografiit nebo pouze v malířském projevu, zvláště
tVI"cí-li, že za hlavní prostředek sJéi10 vyjáGl"ení považuje
obrazy? Tuto otázkOu nechám otevřenou. Prozatim lze odpovědět
tím, že tvůrce nikC;y ne;.Jatři 561:1 sobě, ale svému dBut které
mu pfik'azuje, co ná dělat. Je-li to, co dělt j,:. Šejn, dobré
nebo špatné, přenechám k posoc:zeni j inýrn, tyto poznllr.lky mají
za úkol poďdhalit sr.Jysl jeho tvorby.

J/IN K. ČEU?i listopaci 1977



l.1ilo§ :iejn

narozen 10. srpne 1947 v Jablonci nl'ld Nisou

absolvoval
Stl'edni uměled(oprůmyslovou lS:<olu v Turnově (1962 ...1966)
Filo·sofickou fakultu Karlovy university v Praze
(děj iny uměn1-estetike /1970_197S/ oť 197'-:- výtvarná vý-
chova u Zdeňka S'Íkory~

účast nt! výstavách fotografie:
Nové Paka 1969

Jičin 1970
Luxembourg 1970



S E Z N A M VY::; T A V E r~ l' C 1-; FeT C G .1. f... F I

KOPI( Z NE,3~,TIvB 2-: x 3:3 .0_'

1/ humlave - (l1ben 1"7" 1;.,3 x 1:3 CI;'
21 I.·;unlava - c.'uben 197/.- 12 x 17,5 Cr.! -
31 fi,ur;,lava - duben 107<- 12,1 x 17,7 cn
"'/ I"'ur.llava - srpen 197'-; 17,3 x 12,<:, cm
51 l,iur.-.l!lvB - srpen 1971';· 17,B x 1.%,';- c~;
6/ 61.16 .ldílD ... rpen 197<· 60 x '-;·3 Cl:l
71 al1á skél.!l - ~rpen 197< 29,5 x 30,5 cm
61 Bill! skálo - srpen 197/: 16,2 x 12,5 Cii1
91 81lá skále - srpen 197";· 17 x 11,5 cm
lOl OS-lá skála - ~rpen 1974 11,5 x II cra
111 tvJunl~včl - leden 1975 26,6 x 39/2 CLl
121 MumlelJe - laden 1975 37,6 x 29,6 CIll

13/ /'junhva - leden 1975 27/8 x 39,4 cr"
l"V t.~ur:tlava - ,sr'pen 1975 27,3 x 34 CD
151 r,~urtlavo - srpen 1976 29 x 3118 CM
161 U rybn1ku Hádku - f1jen ;1.976 39/5 x 26 cm
17/ U rybn1ku Hádku - řijen 1976 3915 x 26 cm
10/ U rybn1ku Hádku - ř1jon 1976 39/5 x 26 cm
19/ Pod Zebinern .. únor 1977 26 x 39 cm
20/ PoC: Zeb1ner.l ., únor 1977 26 x 39 Ci'1
21/ Poci leb1nern - únor 1977 26 x 39 c~

KONTAKTY;

22/ PIa klínek - duben 1977 6 x 9 cm
23/ Pl€lkllneh - duben lS77 6 x 9 cm (2)
2~/ Javorový (jů 1 - C:L'oen E:í7 6 x 9 _cm
25/ Javorový c;ůl C:Jber. lS77 ~', x r- co
251 JavorQv), uůl ::':J::'C;l :":"77 9 x 3 cm
271 Javorový DGl cube:l lSTI" 5 x 9 cm (2)
28/ Jllvorový důl květen 1977 9 x 6 c::: (2~
291 J~vQrový C:ul květen lSí7 S x 6 cn (~-)
30/ Javorový eů 1 ~<věten 1977 9 x 6 Ci" (2)
31/ JevorQvý dů I květen 1977 6 x 9 c;:-:
32/ Poť Zebiner.l - če rven 1977 6 x 9 Cf.l
33/ Gacerská col ina - červenec 1977 6 x 9 cm
3".-/ '3~Úrská dol ina - červenec 1077 6 x 9 CD (2)

I~OPI::: Z NEJP.TIvB 6 x 9 cm:

3til Plaki;nek .- duben 1977 20,5 x 29 cm
361 Plakének - duben 1977 29 x 20,5 CLl
371 Plak6nek - C:uben 1977 60 x -';-3 cm
33/ Javorový důl - duben 1977 60 x 1';.3 Cr.!
".-01 Javorový důl _ duben 1977 43 x 60 C;;I
"HI Javorový oůl - květen 1977 60 x '~3 c;;:
"'21 Javorový důl - ztJř1 1977 60)( ·43 cm
";·3/ Javorový důl - záři 1977 '<,3 x 60 cm
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