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Abstrakt 
 

 

Ve své bakalá!ské práci jsem se zam"!ila na dílo pra#ského teoretika, pedagoga a fotografa 

Petra Tauska. Z jeho rozsáhlé publika$ní $innosti zmi%uji !adu p!íru$ek pro amatérské i 

profesionální fotografy, rozebírám st"#ejní díla zab&vající se historií fotografie, zmi%uji 

kurátorskou $innost i pedagogické p'sobení na Akademii múzick&ch um"ní v Praze. Záv"r 

práce je v"nován vlastní fotografické, p!evá#n" portrétní, tvorb". 
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Abstract 
 

In my thesis I focus on the work of Prague’s theorist, pedagogue and photographer Petr 

Tausk. 

From his broad publication work I especially mention his textbooks for amateur and 

professional photographers. Further I analyze significant work considering the history of 

photography, curatorship and his educational career at the Academy of Performing Arts in 

Prague. The end of the thesis is dedicated to his own photographic work.  
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Úvod 
 

Ing. Petr Tausk se zapsal do historie fotografie svou neutuchající vá*ní po v"d"ní. 

Jeho  zprvu amatérsk& zájem o fotografii a její v&voj ho dovedl jak k $innosti publika$ní, tak 

pedagogické i autorské. Jeho jméno je podepsáno pod d'le#it&mi historick&mi publikacemi, 

vysoko*kolsk&mi skripty i p!íru$kami pro fotoamatéry. Sv&mi $lánky pravideln" p!ispíval do 

m"sí$níku (eskoslovenská fotografie i $tvrtletníku Revue Fotografie, byl organizátorem 

mnoha v&stav a v&znamn&m propagátorem $eskoslovenské fotografie v zahrani$í.  

 

Tato práce za$íná rokem 1960, ve kterém publikuje spolu s Bohuslavem  Biskupem 

svou první p!íru$ku Fotografování s v&m"nn&mi objektivy. Neopomine zmínit st"#ejní dílo 

D"jiny fotografie ve 20. století i v&znamnou oborovou encyklopedii Praktická fotografie.  

 

I p!esto, #e byl Petr Tausk cel& #ivot zam"stnán jako v"deckotechnick& pracovník, 

dokázal v sob" nalézt dostatek energie pro fotografické bádání a to v#dy s lehkostí, humorem 

a klidem jemu vlastním.  
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1. Osobnost Petra Tauska 
 

Je t"#ké ur$it zda-li byl Petr Tausk více chemikem, historikem fotografie, publicistou, 

pedagogem, teoretikem nebo fotografem. Nejspí* se v n"m vrchovatou m"rou snoubilo v*e 

dohromady.  

P!edev*ím byl pozitivn" sm&*lejícím $lov"kem, #ijícím p!ítomností, s velk&mi plány 

do budoucnosti. Osobnost od p!írody nabitá energií, s neustál&m vnit!ním nutkáním 

objevovat, analyzovat, t!ídit a urovnávat nové my*lenky a informace. M"l du*i v"dce a je 

snad v"cí náhody, #e tuto svou energii vlo#il práv" do fotografického bádání. 

Podíl na tom m"l i jeho smysl pro „v&tvarno“, kter& ho zavedl jak do sv"ta malování, 

tak fotografování.  

Cílem této diplomové práce bylo nahlédnout na #ivot Petra Tauska z pohledu 

fotografie, je ale pot!eba zmínit, #e úsp"chy slavil i ve své p'vodní profesi chemického 

in#en&ra. 

Myslím si, #e práv" povaha tohoto oboru m"la vliv na Tausk'v zp'sob nahlí#ení na d"jiny 

fotografie.  

 

 
Petr Tausk ve své kancelá!i, 70. léta 
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Osobnost Petra Tauska ve vzpomínkách jeho dcery 

Dariny Birgusové 
 

Otec i jeho bratr vystudovali chemii. Oba *li ve stopách svého otce Arno*ta Tauska, 

kter& byl pro n" velkou autoritou. Otec toho $asto litoval, v#dy !íkal, #e by ho bavilo n"co 

jiného, nicmén" *kolu m"l vystudovanou. Faktem také je, #e Arno*t Tausk byl mimo jiné i 

zástupcem firmy Rollei pro (eskoslovensko. 

Fotit za$al v padesát&ch letech. Mojí mámu si vzal v padesátém devátém. Fotil pak 

stále $ast"ji a i kdy# byla jeho zam"stnáním chemie, náplní #ivota byla fotografie. Jako dít" si 

pamatuji, #e v#dy, kdy# p!i*el z práce, sedl si k psacímu stolu a psal. Pracoval prakticky 

neustále, krom" ned"le, kdy se *lo na rodinnou procházku. S mámou m"li velmi *+astné 

man#elství. Bylo to dané i tím, #e jsme bydleli s babi$kou, která byla generálka. Jejich vztah 

tak musel b&t opravdu pevn&, aby dokázali $elit této tch&ni, která nebyla z nejmilej*ích. Pro 

m" byli vzorem do #ivota, jak má takov& svazek vypadat.  

Otec si p!ál syna, nicmén" m"l sm'lu a m"l jednu dceru. Pak také tou#il, abych se 

v"novala fotografii a já od ní spí* utíkala. Trochu jsem fotila, ale nebyl to a# tak hlubok& 

zájem. Vystudovala jsem ekonomii a pracovala pro vydavatelství Panorama, které vydávalo 

pohlednice. Zde jsem se k fotografii alespo% trochu p!iblí#ila. V roce 1986 jsem si vzala 

Vladimíra, kter& byl pro mého otce zt"lesn"ním toho, co on by si pro svou dceru 

p!edstavoval. Bohu#el si svého zet" p!íli* neu#il, proto#e brzy poté v roce 1988 zem!el. 

Otec se pohyboval ve fotografickém prost!edí, kde za$aly vznikat jeho portréty. 

P!edtím se zam"!oval hlavn" na krajiny. (asto fotil i b"hem sv&ch zahrani$ních cest nebo o 

dovolené, kde m"l více volného $asu, ne# v Praze, kdy ten $as vzhledem k tomu, #e chodil do 

zam"stnání a ve$er se v"noval teorii, v'bec nem"l. ,ekla bych, #e byl p!evá#n" teoretikem a 

fotografování bylo jak&msi dopl%kem jeho práce. 

Rodi$e se $asto nav*t"vovali s Ku*$ynsk&mi, kte!í bydleli nedaleko od nás a otec se 

také hodn" kamarádil s Janem )plíchalem. 

Pom"rn" $asto k nám chodili jeho studenti. A nejen k nám. Zval si je i do práce. Bylo 

to nedaleko FAMU v Konviktské ulici, kam se chodívalo i na zkou*ky. Bylo to zvlá*tní místo, 

proto#e tam byl *ílen& binec, tak#e se pro studenta jen st"#í hledala #idle.  

Doma m"l otec obrovskou knihovnu, takové ty morové sloupy. Za knihy utrácel plno 

pen"z, tak byla velmi dob!e vybavená. Tenkrát nebyl internet, knihy byly nutností, proto#e 
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jinak nebylo mo#né dostat se k informacím. On m"l i *t"stí, #e díky fotografii mohl sem tam 

vycestovat, co# nebylo a# tak zvykem, a z t"chto cest si knihy dová#el. V&hodou bylo i to, #e 

um"l n"mecky, anglicky a italsky. 

Maminka byla taková ta ukázková #ena, která stojí p!i svém man#elovi a nechává ho 

pracovat. Byla pro n"ho zázemím, nikdy mu ned"lala scény, #e s ní nikam nejde a jsou stále 

doma, prost" to tak bylo a ona to respektovala. 

Pro své známé byl m'j otec oblíben&m spole$níkem, kter& znal spoustu vtip' a m"l velk& 

smysl pro humor. 

Z mého pohledu to byl nesmírn" chytr& $lov"k. Já jako dít" jsem m"la jistotu, #e kdy# 

n"co nebudu v"d"t, prost" p'jdu za ním a zeptám se. Byl úplná chodící encyklopedie a to 

nejenom v oblasti fotografie. Ob$as um"l i vylítnout, ale ned"lo se to moc $asto. Hlavní 

vzpomínkou z mého d"tství je jejich idylick& vztah s mámou. Pro ni bylo velmi t"#ké, kdy# 

zem!el. To byla velká rána. Mezi jeho v"cmi jsme pak na*li plán dovolen&ch do roku 2000, 

kde m"l pro ka#d& rok napsáno kam pojedou.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 11 
 

2. Chronologie 
 
1927 

! 24. ledna se narodil Petr Tausk v Praze v rodin$ chemického in%en&ra Arno'ta 
Tauska. 
Sourozenec: bratr Tomá* 

 
1937 

! první seznámení s fotografií. Od otce dostává k narozeninám sv'j první fotoaparát 
Baby box 

 
1938 

! zapo$atá studia na reálném gymnáziu v Praze 
 
1942 

! vylou$ení ze studií z d'vodu rasové persekuce jako #idovsk& mí*enec 
 
1943 

! zam"stnán jako u$edník v zálo#n" Apis v Praze 
 
1944 

! deportace nacisty do interna$ního tábora pro #idovské mí*ence v Byst!ici u Bene*ova 
 
1945 

! 30. dubna út"k z tábora 
! fotografická reportá# z osvobození Prahy 
! op"tovné p!ijetí na reálné gymnázium 

 
1946 

! maturitní zkou*ka na reálném gymnáziu 
! zapo$atá studia na Vysoké *kole chemicko-technologického in#en&rství v Praze 

 
1950 

! absolvování II. státní zkou*ky s velmi dobr&m prosp"chem 
! zam"stnán ve V&chodo$esk&ch chemick&ch závodech v Rybitví jako v&vojov& 

chemik 
 
1954 

! zam"stnán v projek$ním ústavu Chemoprojekt v Praze jako hlavní technolog 
 
1956 

! po!izuje si jednookou zrcadlovku Praktica FX2 s objektivem Triotar 1:4/135mm a 
*irokoúhl&m Primagonem 

 
1958 

! p!eveden do pra#ské projek$ní kancelá!e Královopolské strojírny 
 
1959 

! svatba s Danou )perlovou, narození dcery Dariny 
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1960 
! publikuje spole$n" s Bohuslavem Biskupem svou první knihu o fotografii - 

„Fotografování s v&m"nn&mi objektivy“ (Praha, SNTL) 
 
1964 

! za$íná publikovat v (eskoslovenské fotografii sérii $lánk' pod názvem „Sv"tová 
fotografie“  

 
1965 

! za$íná organizovat fotografické v&stavy doma i v zahrani$í, první byla pravd"podobn" 
v&stava italské fotografie v pra#ské síni Fotochema 

 
1966 

! setkání s n"meck&m fotografem, pedagogem a kurátorem Otto Steinertem v Praze 
! za$íná fotografovat portréty znám&ch $eskoslovensk&ch i zahrani$ních fotograf' 
 

1967 
! za$íná extern" p!edná*et na FAMU p!edm"t „Sou$asná sv"tová fotografie“ 
! publikuje kní#ku „Fotografujeme zrcadlovkou“ (Osveta, Martin) 
! stává se kandidátem ve Svazu $s. v&tvarn&ch um"lc' 
! zajímá se o barevnou fotografii a malí!ství  

 
1968 

! zam"stnán na Úst!edí v"deckotechnick&ch a ekonomick&ch informací v Praze 
! spolu s Adolfem Kroupou, Vilémem Reichmannem a Václavem Zykmundem p!ipravil 

v&stavu „Surrealismus a fotografie“, která prob"hla ve Funkeho kabinetu v Brn" 
 
1970 

! vydává u$ební skripta „Sou$asná sv"tová fotografie“ (SPN, Praha) 
 
1972 

! publikuje jako vedoucí autorského kolektivu oborovou encyklopedii „Praktická 
fotografie“ (SNTL, Praha)  

 
1973 

! stává se kurátorem v&stavy „Lyrické proudy v $eskoslovenské fotografii“ na 5. 
mezinárodní v&stav" audiovizuální techniky SICOF v Milán" 

! p!ipravuje $eskoslovenskou premiéru v&stavy „Lyrické proudy v $eskoslovenské 
fotografii“ ve Funkeho kabinetu v Brn". Pozd"ji byla uvedena ve Freiburgu (1975) a v 
Tunisu (1976) 

! publikuje p!íru$ku „Základy tvorivej farebnej fotografie“ (Osveta, Martin)  
! publikuje p!íru$ku „Materiály pro $ernobílou fotografii“ (SNTL, Praha) 
! publikuje spole$n" s Václavem )tulíkem p!íru$ku „Jak fotografovat“ (SNTL, Praha) 

 
1974 

! sestavil pro Ministerstvo kultury (SR ze 190 snímk' od 35 autor' putovní 
fotografickou v&stavu „(eskoslovensko 1975“  
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1975 
! publikuje spole$n" s Jánem )mokem a Josefem Pecákem p!íru$ku „Barevná 

fotografie“ (SNTL, Praha) 
 
1976 

! po smrti Rudolfa Skopce za$íná p!edná*et na FAMU p!edm"t „ D"jiny fotografie“  
! je autorem text' do katalogu k v&stav" po!ádané k osmdesátinám Josefa Sudka 

v Galerii Lichttropfen a v Neue Galerii v Cáchách 
! je autorem úvodního textu k bromografickému portfoliu 13 fotografií Josefa Sudka 

z edice „Mezinárodní fotografie“, vydávaném vydavatelstvím Pressfoto v Praze  
 
1977 

! publikuje v N"mecku st"#ejní dílo „ D"jiny fotografie ve 20. století“ (Die Geschichte 
der Fotografie im 20. Jahrhundert“ DuMont Buchverlag, Köln)  

! vydává u$ební skripta „Sou$asn& stav fotografie“ (SPN, Praha) 
! publikuje p!íru$ku „Okam#itá fotografie-sú$asnost-mo#nosti-perspektívy“ (Osveta, 

Martin) 
! vydává spole$n" s n"meck&m historikem um"ní Hansem H. Hofstätterem publikaci 

„100 TEMI di FOTOGRAFIA“ (Arnoldo Mondadori, Miláno) 
 
1978 

! jeho dílo „D"jiny fotografie ve 20. století“ vychází ve *pan"l*tin" 
! publikuje p!íru$ku „Nesta$í jen stisknout spou*+....“ (Práce, Praha) 

 
1979 

! nakladatelství Panorama za$íná vydávat edici bromografick&ch alb „Profily“ z prací 
mistr' $eskoslovenské fotografie, kde Petr Tausk je autorem úvodních text'. Edice 
zahrnuje album 18 fotografií  Josefa Sudka (1980), album Josefa Ehma (1979) a 
Viléma Heckela (1981) 

 
1980 

! jeho dílo „D"jiny fotografie ve 20. století“ vychází v angli$tin", ital*tin" a v n"m$in" 
(jako druhé vydání ) 

! vydává u$ební skripta „D"jiny fotografie“ (SPN, Praha) 
 
1981 

! jeho dílo „D"jiny fotografie ve 20. století“ vychází ve *véd*tin"  
! stává se $lenem Evropské spole$nosti pro d"jiny fotografie  
! publikuje knihu „Textbook of Press Photography“ (MON, Praha)  

 
1984 

! stává se $lenem Unie slovensk&ch fotograf' 
! vydává u$ební skripta „D"jiny fotografie II. – interpreta$ní hlediska“ (SPN, Praha) 

 
1985 

! vydává u$ební skripta „P!ehled sou$asné fotografie v zahrani$í“ (SPN, Praha) 
! publikuje p!íru$ku „Farebná tvorivá fotografia“ (Osveta, Martin) 
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1986 
! stává se $lenem Svazu $eskoslovensk&ch v&tvarn&ch um"lc' 
! vydává u$ební skripta „P!ehled v&voje $eskoslovenské fotografie od roku 1918 a# po 

na*e dny“ (SPN, Praha) 
! stává se $lenem redak$ní rady $asopisu History of Photography (Philadelphia, 

London) 
 
1987 

! vydává u$ební skripta „D"jiny fotografie I. – P!ehled v&voje fotografie do roku 1918“ 
(SPN, Praha) 

  
1988 

! vydává knihu „A Short History of Press Photography“ (MON, Praha) 
3. kv$tna Ing. Petr Tausk umírá po krat'í vá%né nemoci v Praze ( na mozkov& 
nádor) 
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3. Dílo Petra Tauska v kontextu !eskoslovenské fotografie 
 

První polovina 50. let znamenala pro fotografii nelehké období plné komunistické 

ideologie a negování v*eho, co bylo v její historii dosa#eno. Roku 1950 skon$ilo vydávání 

m"sí$níku (eskoslovenská fotografie, na jeho# místo nastoupil $asopis Nová fotografie. 

„Nová“ fotografie odmítla krá$et v historick&ch stopách v&voje, minulost nesm"la po*pinit 

její ideovou a propagandistickou funkci, kdy jediná uznávaná cesta byla v duchu 

socialistického realismu. )éfredaktor Franti*ek Dole#al se dokonale „zaslou#il“ o likvidaci 

experimentální a krajiná!ské fotografie i fotografie akt', které byly pova#ovány za 

pornografii. Mnoho autor' se dostalo do existen$ních potí#í, kdy jim bylo znemo#n"no 

fotografovat. Jiní byli ve vykonstruovan&ch procesech odsouzeni k mnoha let'm v"zení.  

Vrcholem a zlomem tohoto temného období se stala kniha Franti*ka Dole#ala Thema 

v nové fotografii vydaná roku 1952, proti které v $lánku Theorie musí p!esv"d$ovat, získávat 

a správn" vést ost!e vystoupil Lubomír Linhart a pozd"ji roku 1953 po zániku Nové fotografie 

a obnovení (eskoslovenské fotografie i Ján )mok (Konec stra*idel 1953).  

Roku 1954, po smrti Stalina a Gottwalda, dochází k celkovému postupnému 

uvol%ování nap"tí, vznikají nové $asopisy i deníky, Ji!í Jení$ek publikuje $lánky v"nované 

zakladatel'm moderní $eské fotografie, za$íná vycházet Ve$erní Praha p!iná*ející snímky 

z ulic, ze #ivota v*edních dní, kde vedoucím fotografického odd"lení je Erich Einhorn 

propagující bezprost!ední fotografii a v t&deníku Vlasta p'sobí Alena )ourková. Mladá 

generace jako Jan Bart'*ek, Pavel Dias a Miroslav Hu$ek se soust!e-uje okolo t&deníku 

Mlad& sv"t vydávaného od roku 1959.   

Fotografové hledají a nacházejí poesii v*edního dne v ka#dodenních událostech, v #ivot" lidí s 

jejich v*edními starostmi i radostmi.  

Obnovují se kontakty se zahrani$ím. Roku 1957 vychází na podn"t Václava Jír' 

sborník Fotografie 57, ze kterého vzniká $tvrtletník Revue Fotografie. V&znamnou událostí se 

stala Sv"tová v&stava v Bruselu roku 1958, která umo#nila prezentaci $eské kultury v$etn" 

fotografie ve sv"t". Ve stejném roce za$íná v pra#ském Státním nakladatelství krásné 

literatury, hudby a um"ní vycházet kni#nice Um"lecká fotografie. První vydanou monografií 

se stala monografie Henri Cartiera-Bressona od Anny Fárové, jeho# my*lenka  „rozhodujícího 

okam#iku“ ovlivnila mnoho fotograf' u nás.  

Vznikají nové v&znamné fotografické galerie jako Fotochema v Praze (1957) a 

Kabinet fotografie Jaromíra Funkeho v Brn" (1958). Na fotografii je nahlí#eno jako na 

um"leck& obor. )í!í se sb"ratelství. Roku 1962 vzniká v Moravské galerii první fotografická 
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sbírka a od roku 1960 se fotografie prosazuje jako samostatná vysoko*kolská specializace na 

Filmové fakult" AMU v Praze.  

Rudolf Skopec organizuje v&stavy v"nované d"jinám fotografie a roku 1963 vydává 

v Orbisu historickou publikaci sestavenou do zna$né míry na základ" vlastní sbírky, D"jiny 

fotografie v obrazech od nejstar*ích dob k dne*ku. 

V tomto období, roku 1960, vstupuje Petr Tausk do sv"ta fotografické publicistiky 

svou první knihou, sestavenou spole$n" s Bohuslavem Biskupem, Fotografování 

s v&m"nn&mi objektivy.  
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4. Amatérská fotografie 
 

„Za!ínal jsem jako fotoamatér a nejprve jsem zkoumal, co v"echno umí technika. Brzy jsem si 

ale uv#domil, $e zvládnutí %emeslné profese je pouze prost%edek a nikoliv cíl. Proto jsem si 

cht#l o fotografii p%e!íst kní$ku, která by sv&m pojetím odpovídala um#nov#dn&m publikacím 

z oboru malí%ství, hudby apod.  Ke svému p%ekvapení jsem zjistil, $e u nás nic takového 

neexistuje a i v zahrani!í je tento pohled na fotografii dosti vzácn&. Nezbylo proto nic jiného 

ne$ sbírat poznatky z r'zn&ch !lánk' a katalog' a z t#chto díl!ích údaj' si skládat „mozaiku“. 

((sF, 38,1987 !.1) 

 

Petr Tausk m"l velmi blízko k amatérské fotografii, v#dy+ práv" jeho zprvu amatérsk& 

zájem se stal odrazov&m m'stkem pro dal*í práci. Za dobu své publika$ní $innosti vydal !adu 

p!íru$ek pro za$ínající i pokro$ilé fotografy, napsal stovky $lánk' do odborn&ch $asopis', 

p!edná*el ve fotoklubech, je autorem skript pro Lidovou konzervato!, organizátorem v&stav 

amatérské fotografie a od po$átku 70. let zástupcem domácího hnutí v mezinárodní amatérské 

organizaci FIAP.  

Jak uvádí v $lánku Profesionál a amatér v tv"r#í fotografii ( RevueF ,1978 $.4 ), byla 

amatérská fotografie ve sv&ch po$átcích dokonce stav"na nad úrove% zakázkové tvorby, jako 

záliba lidí z vy**ích vrstev spole$nosti. Jisté neopodstatn"né pejorativní chápaní slova 

„amatér“ získala a# b"hem doby.  

Petr Tausk ji v#dy chápal jako pln" rovnocennou práci profesionál'. Ze stejného $lánku cituji: 

„Na v&voji tv'r$í fotografie se v pr'b"hu sto $ty!iceti let svorn" podíleli vynikající tv'rci. 

Jedni, pro n"# byla fotografie zam"stnáním, a druzí, pro které byla fotografie zájmovou 

$inností. Pro fotografii p!edstavovala mo#nost opírat se sou$asn" o ob" oblasti dokonce 

zna$n& u#itek, nebo+ p!ednosti jedn"ch i druh&ch se vzájemn" dopl%ovaly“. Jako p!eká#ku 

pro fotografa amatéra pova#oval pot!ebnou v*estrannost profesionála i pom"rn" drahé 

technické vybavení nutné k zvládnutí jakékoliv zakázky, i kdy# dve!e k uplatn"ní 

jednotliv&ch fotografii v $asopisech z'stávaly i pro fotografa amatéra otev!ené.  

Lze pou#ít citaci z v&*e uvedeného $lánku: „Jist# lze vytvo%it ka$d&m p%ístrojem dobr& 

snímek, av"ak ne kter&koliv snímek ka$d&m p%ístrojem. N#které typy záb#r', které kladou 

mimo%ádné nároky na vybavení, jsou prakticky doménou fotograf' z povolání. Technika tedy 

sv&m zp'sobem vymezuje hranice !innosti ka$dého fotografa“. 
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5. Publika!ní !innost 

 
5.1. V&b$r z !lánk( a seriál( publikovan&ch v odborn&ch !asopisech 
 

Roku 1965 dostal Petr Tausk nabídku od *éfredaktora (eskoslovenské fotografie, 

Jaroslava Spousty k sepsání seriálu o fotografii z r'zn&ch zemí sv"ta. V té dob" byla 

dostupnost jak&chkoliv studijních materiál' mizivá, a tak zapo$al $ilou korespondenci se 

zahrani$ními redakcemi, muzei, pro$ítal katalogy v&stav, získával literaturu a tím i st!ípky pro 

svou práci. V&born" zde zafungovala i zp"tná vazba, kdy se zahrani$ní redakce za$aly zajímat 

o d"ní u nás, co# vedlo k  propagaci $eskoslovenské fotografie po celém sv"t". 

V&sledkem této mraven$í práce bylo 22 pokra$ování seriálu Sv$tová fotografie 

publikovaného v (sF po dobu dvou let a získání kontakt' v zahrani$í, které Tausk 

v budoucnu mnohokrát zúro$il.  

P!i práci na tomto cyklu za$íná Tauskovo pronikání do taj' d"jin fotografie, které se 

staly jeho celo#ivotní vá*ní.  

Pro $tená!e byl tento seriál jedním z mála kontakt' se sv"tovou fotografií. Ucelen& 

p!ehled o fotografickém d"ní na r'zn&ch místech sv"ta byl na svou dobu n"$ím v&jime$n&m a 

dával tak mo#nost studovat rozdíly v p!ístupu a v&voji za hranicemi (eskoslovenska.  

Ka#d& díl seriálu je v"nován jedné zemi. Petr Tausk se zam"!uje na historické 

souvislosti, hledá charakteristické spole$né znaky odrá#ející se v tvorb" místních fotograf', 

p!edstavuje ty nejslavn"j*í s ilustracemi jejich tvorby i osobnosti mající zásluhy na vznik a 

v&voj fotografie. (asto zmi%uje závislost na pr'myslovém v&voji, politické situaci i #ivotní 

úrovni spole$nosti. Nemal& v&znam p!ikládá vydavatelské $innosti i mo#nostem otisknutí 

reportá#ních záb"r' v $asopisech.  

Autor vnímá, jak se ve fotografickém stylu i celém organiza$ním uspo!ádání 

fotografick&ch klub' projevuje charakter národa. V Dánsku nap!íklad zmi%uje osobit& humor, 

individualitu a zálibu v graficky p'sobiv&ch snímcích, u Francouz' p!eva#ující zájem o motiv 

$lov"ka, v Anglii, díky publika$ním mo#nostem i celkové podpo!e fotografie, nachází 

zna$nou r'znorodost v tématech, na Islandu sklon k abstraktnímu zobrazování, konzervativní 

p!ístup v Norsku $i um"ní “vid"t kouzlo skute$nosti“ v Japonsku.  

 

Mimo evropské státy zahrnul Tausk do seriálu i vzdálen"j*í místa jako je Indie, 

Austrálie, Japonsko, nebo USA. Jednotlivé kapitoly doplnil ukázkou prací místních fotograf'. 
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Od ledna roku 1969 za$íná v (sF vycházet seriál Úvod do tv"r#í fotografie ur$en& pro 

fotoamatéry, kte!í ji# zvládli technickou stránku fotografování a cht"jí postoupit do tv'r$í 

oblasti. Petr Tausk se v seriálu zam"!uje na vnit!ní psychologii fotografa tvo!ící záb"r i na 

psychologii p'sobení snímku na diváka. Vysv"tluje ú$inek kompozice, d"lení plochy snímku, 

v&b"r nám"tu, vyjád!ení my*lenky, opakování tvar', vyu#ití zrcadlení, zam&*lí se nad funkcí 

pozadí i nad správnou volbou rozsahu záb"ru. Seriál má 12 pokra$ování. 

 

V roce 1971 vychází ve stejném $asopise ro$ní cyklus Tv"r#í fotografie 20. století, ve 

kterém Tausk popisuje v&znam ur$it&ch období i podstatné faktory mající vliv na v&voj tv'r$í 

fotografie 20. století. Zmi%uje období piktorialismu, projevy nové v"cnosti, zam"!uje se na 

„Objet trouve“, vyu#ití technick&ch novinek mezi dv"ma sv"tov&mi válkami, v*ímá si 

fotomontá#e a jejího vyu#ití, idealizace obrazu lidské tvá!e, sleduje vliv rozmachu 

ilustrovan&ch $asopis', uplatn"ní fotografické techniky i vlivu v&tvarného um"ní. V $lánku 

z kv"tna 1971 Vyu%ití technick&ch novinek mezi sv$tov&mi válkami v tv"r#í fotografii 

vyjad!uje sv'j pohled na vliv techniky na fotografii slovy: „Kvalita fotografick&ch v&sledk' je 

z um#leckého hlediska jist# nezávislá na stavu techniky. Pokrok ve fotografické v&bav# i 

v citlivém materiálu v"ak roz"i%uje mo$nosti nám#t'. Lze bez obav %íci, $e velikost fotografa 

se projevuje také v tom, jak vynalézav# dovede vyu$ít techniku ke svému tv'r!ímu zám#ru.“  

Seriál p!inesl *iroké fotografické ve!ejnosti základní historick& p!ehled o v&voji ve 20. 

století. Nutno !íci, #e v této dob" neexistovalo mnoho knih v"nujících se d"jinám fotografie. 

A kdy#, tak p!evá#n" ve form" skript, která byla b"#nému $tená!i t"#ko dostupná, nebo v 

$láncích a statích. Tausk zde nabídnul ucelen& p!ehled a to velmi $tivou a srozumitelnou 

formou. Lze se domnívat, #e p!i psaní seriálu vycházel z u$ebních skript vydan&ch v roce 

1970, Sou$asná sv"tová fotografie, které sestavil pro studenty Akademie múzick&ch um"ní. 

Mimo psané informace m"li $tená!i mo#nost seznámit se i s fotografiemi slavn&ch autor'. 

 

V $láncích pro (eskoslovenskou fotografii a Revui Fotografii p!edstavil Petr Tausk 

$eskému $tená!i mimo jiné mnoho slavn&ch zahrani$ních fotograf' jako nap!íklad Andrease 

Feiningera, Man Raye, Alberta Rengera-Patzche, Otto Steinerta, Roberta Capu a !adu dal*ích. 

(asto do sv&ch $lánk' vkládal osobní historky ze setkání se slavn&mi fotografy. 

V $lánku Setkání u Billa Brandta pí*e: „)íká se, $e v&razné osobnosti vtiskují svému 

bezprost%ednímu okolí zvlá"tní charakter. Z takového prost%edí sta!í mnohdy vybrat 

mali!kost, aby bylo mo$no pochopit !lov#ka, kter& v n#m $ije. Uv#domil jsem si to p%i 
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náv"t#v# u anglického fotografa Billa Brandta, kdy$ se místo obvyklého agresivního zadrn!ení 

telefonu ozval jemn& zvuk podobn& pta!ímu zp#vu. Vlastn# to p%ekvapení ani nebylo, nebo* 

zvyky dne"ního $ivota se v Brandtov# p%íbytku zdály b&t jaksi cizí.“ (Revue Fotografie, 1978, 

$.2) V $lánku o Edouardovi Boubatovi popisuje jejich neobvyklé setkání slovy: „Kdy$ jsem se 

vracel v lét# ve Stockholmu nave!er do hotelu, sed#l na schodech "tíhl& mu$ s Leicou na krku, 

která m# natolik fascinovala, $e jsem na ni hled#l s jistou závistí; naopak neznám& se zájmem 

pozoroval m'j Practisix a tak v této vzniklé situaci jsme se vzájemn# p%edstavili - !ím$ jsem 

poznal Edouarda Boubata, daleko od jeho francouzské vlasti”. ((sF, 1967, !.12) 

 

5.2. Fotografické p)íru!ky  

 
Petr Tausk zahájil publika$ní $innost v roce 1960, kdy vydal spole$n" s Bohuslavem 

Biskupem svou první p!íru$ku Fotografování s v&m$nn&mi objektivy lektorovanou 

Václavem Jír'. 

Kniha reaguje na skute$nost, #e mnoho fotograf' amatér' se ji# 

nespokojuje s pouhou upomínkovou funkcí fotografie a do 

snímk' se sna#í promítnout své tv'r$í a um"lecké ambice. 

Jedním z prost!edk', jak toho dosáhnout, je pou#ití objektiv' 

r'zn&ch ohniskov&ch vzdáleností. K tomu je nutné se pln" 

ztoto#nit s technickou stránkou v"ci, aby v&sledek správn" 

odpovídal p!edstavám autora. Kniha v*ak není pouh&m 

technick&m návodem, ale p!iná*í i spoustu situací vhodn&ch k 

pou#ití r'zn&ch v&m"nn&ch objektiv'. 

 

 

Roku 1967 vydalo nakladatelství Osveta, Martin p!íru$ku Fotografujeme 

zrkadlovkou. 

P!íru$ka p!iná*í souborné informace o fotografování zrcadlovkou. Od v&b"ru nám"tu, 

p!es vhodnou volbu p!ístroje, objektivu i filmu k docílení fotografova zám"ru. V"nuje se také 

zásadám kompozice, d"lení plochy, vyu#ití denního i um"lého osv"tlení, filtr', blesku, 

mezikrou#k' i v*ech ostatních aspekt' fotografování. Kniha je dopln"na ilustra$ními 

fotografiemi, jak od autora p!íru$ky, tak od rozli$n&ch fotograf'. U ka#dé fotografie je pro 
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lep*í ilustraci uveden typ p!ístroje, objektiv, clona a $as, pou#it& p!i snímání. Kapitola je 

v"nována i následnému zpracování filmu a základ'm barevné fotografie.   

 

 

Roku 1972 vychází v&znamná oborová encyklopedie zpracovaná kolektivem autor' 

pod vedením Petra Tauska s názvem Praktická fotografie.  

 

Jedná se o první encyklopedii obsahující látku z celého oboru 

fotografie u nás, která se za!adila mezi ostatní oborové 

encyklopedie vydávané ve vydavatelství SNTL, Praha. 

Publikace obsahuje 1268 abecedn" uspo!ádan&ch hesel a je 

dopln"na 790 ilustracemi. Autory text' jsou p!ední odborníci 

ve fotografickém oboru v otázkách technick&ch, teoretick&ch, 

pedagogick&ch i praktick&ch jako Doc. Dr. Ludvík Baran, Ing. 

Mili$ Jirá$ek, CSc., Lubomír Rejthar, Ing. Dr. Jan Schlemmer, 

Doc. Ján )mok, Ing. Petr Tausk, Ing. Karel Wolf. Jak se uvádí 

v úvodu, je tato encyklopedie zam"!ena p!edev*ím k praxi. 

Hlavní d'raz klade na hesla obsahující návody, kter&ch mohou $tená!i vyu#ít ve vlastní 

$innosti. Jsou zde uvedeny p!edpisy a fotografické tabulky pro zpracování $ernobílého i 

barevného materiálu, spousta fotografick&ch nám"t' a zp'sob jejich zobrazení. Ve své dob" 

se tak stala d'le#itou pom'ckou jak pro amatéry, tak pro profesionální fotografy, studenty i 

pedagogy. 

Auto!i publikace vydali velkou energii p!i shroma#-ování souhrnn&ch informací. V 

dob", kdy poznatky o fotografii $eské, nemluv" zahrani$ní byly laické ve!ejnosti tém"! 

nedostupné a i pro odborníky zna$n" rozt!í*t"né, byla spolupráce se sv"tov&mi muzei, 

soukrom&mi sb"rateli, v&robci fotografick&ch materiál' i samotn&mi fotografy naprosto 

nezbytná. P!ehled literatury dokládá, #e po zdrojích $asto pátrali nejenom u nás, ale prakticky 

po celém sv"t". A$ jde o encyklopedii, nejedná se pouze o stroze abecedn" uspo!ádaná hesla, 

naopak, text této publikace je dopln"n mnoha ilustra$ními snímky, které napomáhají 

pochopení v&kladu.  

Kniha zárove% p!edstavuje práce $eskoslovensk&ch i zahrani$ních fotograf' a tím 

roz*i!uje $tená!ské obzory o teoretick& rozm"r a inspiraci. Vedle ryze technick&ch hesel 

zab&vajících se fyzikálními a chemick&mi základy, zde dostává prostor i p!ehled o v&voji 

sv"tové a $eskoslovenské tv'r$í fotografie, nám"tové a tv'r$í estetice.  
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Záv"r publikace p!iná*í abecední rejst!ík pojm' i seznam pou#ité na*í i zahrani$ní 

literatury. 

Praktická fotografie m"la velk& úsp"ch. Petr Tausk v"noval jejímu vzniku zna$né 

úsilí. K 150. v&ro$í vyhlá*ení vynálezu fotografie plánoval ve vydavatelství Osveta v Martin" 

vydání druhé, zcela p!epracované a obsáhleji pojaté publikace, na které spolupracoval 

spole$n" s t&mem p!edních odborník'. Tuto práci ji# bohu#el nedokon$il. 

 

 

Roku 1973 vychází ve vydavatelství Osveta Martin p!íru$ka Základy tvorivej 

farebnej fotografie.  

Publikace v úvodu pokládá otázku, zda-li fotit barevn" $i 

$ernobíle, na kterou v*ak nep!iná*í jasnou odpov"-, ale spí* 

uvádí rozdíly ve zp'sobu snímání barevné fotografie od 

$ernobílé. Rozebírá vlastnosti barev, jejich psychologii a 

v&tvarné vlastnosti. P!iná*í základy barvené kompozice, 

p!ibli#uje rozdíl mezi diapozitivem a negativn"-pozitivním 

postupem, shrnuje hlavní zásady snímání a jejího uplatn"ní 

v b"#n&ch nám"tech jako nap!. akt, architektura, krajina, portrét, 

#ánrové snímky atd. Publikace je dopln"na ilustra$ními 

fotografiemi p!evá#n" od autora. 

 

 

Tého# roku je publikována ve vydavatelství SNTL Praha p!íru$ka 

Materiály pro !ernobílou fotografii, která je souborem rad pro 

vhodn& v&b"r $ernobílého negativního i pozitivního materiálu, 

p!iná*í základní vlastnosti fotografick&ch film', zásady 

laboratorního zpracování negativních materiál', volbu lázní, 

druh' filmu podle nám"tu, základní vlastnosti fotografick&ch 

papír' a fotografick&ch v&vojek. Autorem v"t*iny ilustra$ních 

fotografií je Petr Tausk. 
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Dal*í p!íru$ka, vydaná roku 1973 v SNTL Praha, sestavená 

spole$n" s Václavem )tulíkem, nese název Jak fotografovat a 

popisuje fotografování v*emi b"#n&mi p!ístroji pro za$ínající i 

zku*ené fotografy. Zaobírá se správnou volbou p!ístroje a filmu, 

fotografick&mi dopl%ky jak&mi jsou r'zné typy objektiv', 

mezikrou#ky, blesk, pou#ití expozimetru, barevn&ch filtr', 

hledání a vyu#ití vhodného nám"tu i následného zpracování 

negativního i pozitivního materiálu. 

 

 

 

 

Roku 1975 vydává spole$n" s Jánem )mokem a Josefem Pecákem p!íru$ku Barevná 

fotografie. Kniha seznamuje s principy barevného vnímání i p!í$inami barevn&ch deformací. 

Probírá chemii  barevné fotografie, zp'sob zpracování inverzních, negativních i pozitivních 

materiál', sd"lovací funkcí, skladbou i p'sobením barevn&ch fotografií.  

 

 

Roku 1977 vychází ve vydavatelství Osveta, Martin p!íru$ka Okam%itá fotografie, 

sú!asnost-mo%nosti-perspektívy. 

Kniha ve slovenském jazyce se zam"!uje na Polaroidovou fotografii. Rozebírá druhy 

polaroidov&ch p!ístroj', citliv&ch materiál' jak pro $ernobílou, tak i barevnou fotografii, 

mo#nosti jejího uplatn"ní p!i snímání r'zn&ch 

nám"t' i vyu#ití ve v"d" a technice.  

Poslední kapitola je  v"nována budoucnosti 

polaroidov&ch snímk' jak mezi profesionálními 

fotografy, tak i amatéry, nebo lidmi, kte!í 

fotografují jen p!íle#itostn". Velkou v&hodou 

t"chto fotoaparát' je mo#nost okam#ité kontroly 

v&sledku, p!iná*ející mo#nost napravení chyb a# 

k dosa#ení po#adovaného zám"ru. Kniha je 

dopln"na fotografiemi p!evá#n" zahrani$ních 

fotograf' a seznamem doporu$ené literatury.  
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Roku 1978 publikuje Petr Tausk ve vydavatelství Práce Praha p!íru$ku Nesta!í jen 

stisknout spou'*. 

Jak uvádí autor, je p!íru$ka ur$ena p!edev*ím dospívající mláde#i, 

které má pomoci pochopit vlastní podstatu fotografie a ukázat, jak 

vyu#ít fotografii k vyjad!ování vlastních pocit' a my*lenek. I 

p!esto, #e publikace mluví málo o technice fotografování, 

vyzdvihuje zvládnutí !emesla jako nutnost k tomu, aby mohl autor 

p!evést my*lenku technick&mi prost!edky v p!esn" takov& obraz, 

kterého chce dosáhnout. V záv"ru publikace je uveden seznam 

doporu$ené literatury pro dal*í studium. P!íru$ka obsahuje mnoho 

barevn&ch i $ernobíl&ch ilustra$ních fotografií od r'zn&ch autor' 

v$etn" Petr Tauska. 

 

 

Roku 1979 vychází ve vydavatelství SNTL Praha p!íru$ka 

sestavená spole$n" s Bohuslavem Pádrem Materiály pro 

barevnou fotografii (a jejich zpracování). Poskytuje návod pro 

volbu vhodného barevného materiálu, popisuje vlastnosti lázní i 

postupy zpracování barevn&ch film'. 
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Roku 1981 vychází ve vydavatelství Osveta Martin netradi$n" pojatá kniha 

#iernobiela tvorivá fotografia.  

Jak uvádí Petr Tausk v úvodu, nevznikla tato kniha z tradi$ních d'vod', pro které se 

rozhoduje psát. Její základ byl postaven na dlouh&ch a vzru*en&ch rozhovorech, které vedl se 

sv&m p!ítelem Tarasem Ku*$ynsk&m v dob", 

kdy Ku*$ynskyj vym"nil svou dokonale 

zvládnutou dvouokou zrcadlovku Flexaret a 

fotoaparát Werra za moderní jednookou 

zrcadlovku Asahi Pentax 6x7 a Asahi Pentax 

ES II. Kniha polemizuje nad vlivem 

technického vybavení p!i tvorb" i pochopení 

správného místa fotografie ve spole$nosti. I 

p!esto, #e oba nad!azují fotografa nad 

techniku, p!eci jen p!ipou*t"jí, #e úrove% 

vybavení vytvá!í ur$ité hranice, které mohou 

omezovat autora v  jeho tvorb". Tausk p!edpokládá, #e divák vidí v#dy jen v&sledek a 

nep!em&*lí nad technick&mi úskalími, kter&mi autor prochází, aby zachytil my*lenku na 

filmové polí$ko.  

Kniha popisuje procesy p!edcházející vzniku snímku, jako v&b"r nám"tu, hledání 

vhodné kompozice, osv"tlení. P!iná*í postupy, které lze uplatnit k vyjád!ení  zám"ru, mezi 

které pat!í hloubka ostrosti, délka expozi$ního $asu, volba správného okam#iku i vyu#ití 

fotografického p!íslu*enství. K d'le#it&m krok'm tv'r$ího procesu !adí hodnocení snímku, 

volbu v&!ezu a zásahy v temné komo!e. Zam"!uje se na specifika jednotliv&ch fotografick&ch 

#ánr' - portrét, krajiná!skou fotografii, reportá#, fotografii architektury, p!írody, záti*í a jejich 

vzájemné prolínání. 

Autor se pozastavuje i nad zp'sobem vnímání fotografie. Poukazuje na to, #e 

pochopení podstaty fotografie zjednodu*uje orientaci p!i hodnocení sou$asné tvorby. 

Pozornost v"nuje i d'le#ité otázce uplatn"ní fotografie a to jednak z pohledu fotografa, kter& 

zná problémy se zve!ej%ováním a pohledu teoretika, kter& vychází z d"jin i oblasti 

sou$asného v&voje. 

K ov"!ení mnoh&ch názor' p!isp"l Ku*$ynskyj praktickou ukázkou sv&ch fotografií, 

jindy, pro dopln"ní vlastních úvah, pou#il Tausk fotografie rozli$n&ch autor'. Na konci 

publikace nechybí jmenn& seznam s krátk&m textem o jednotliv&ch fotografech. 
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        Roku 1981 vychází v anglickém jazyce, ve vydavatelství MON Praha, fotografická 

p!íru$ka The Textbook of Press Photography.  

     Kniha je úvodem do #urnalistické fotografie a je úzce cílena na fotografy, kte!í by se cht"li 

v této oblasti profesionáln" uplatnit. Autor p!edpokládá, #e se jedná o skupinu autor', kte!í ji# 

na vysoké úrovni ovládají technickou stránku fotografování a jejich zájmem je dozv"d"t se 

více o specifick&ch rysech #urnalistické fotografie. Vedle kapitol probírajících technické 

otázky, které musí fotograf $asto !e*it, aby i za ztí#en&ch 

podmínek získal kvalitní snímek, se kniha zab&vá etikou, 

formou, obsahem, jednotliv&mi #ánry, bezprost!ední 

fotografií, v&znamem barevné fotografie pro tisk i spoluprací 

fotografa s redakcemi. Psan& text dopl%uje obrazová p!íloha, 

ve které jsou uvedeny, vyjma snímku Billa Brandta od Petra 

Tauska a japonsk&ch veterán' z druhé sv"tové války od 

Karola Kállaye,  fotografie zahrani$ních autor'. Tausk u ka#dé 

z nich provádí rozbor tak, aby názorn" ilustroval r'zné 

postupy, které pou#ívají známí foto#urnalisté p!i své práci. 

Cílem knihy je nalézt zp'sob, kter&m by za$ínající autor 

dokázal podat obrazovou informaci nejen srozumiteln", ale i p!esv"d$iv". Záv"r knihy tvo!í 

bibliografie a seznam doporu$ené literatury.  
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            Roku 1985 vychází ve vydavatelství Osveta Martin druhé, roz*í!ené, vydání p!íru$ky 

Farebná tvorivá fotografia.  

Petr Tausk v ní zd'raz%uje, #e k barevné fotografii je pot!eba p!istupovat jinak, ne# k 

$ernobílé. Analyzuje barvy a jejich psychologick& efekt na $lov"ka, podrobn" se v"nuje 

technickému vybavení pou#ívanému pro 

snímání barevné fotografie, barevné kompozici, 

perspektiv" a vyu#ití osv"tlení. V dal*í $ásti 

knihy rozebírá formu a obsah ve v&tvarné 

fotografii a hledá hranice mezi technickou 

stránkou a um"ním. Ve t!etí $ásti se pak v"nuje 

jednotliv&m #ánr'm jako je portrét, krajina, 

#ánrová a reportá#ní fotografie, architektura, 

p!íroda, fotografie ne#iv&ch p!edm"t', záti*í $i 

barevn&m snímk'm z dovolené a rekreace. P!i 

v&b"ru fotografií se Tausk soust!edil na to, aby 

snímky co nejlépe ilustrovaly probírané téma. 

V"t*ina z nich byla vybrána z vlastního archivu, 

n"které musel vytvo!it p!ímo pro tuto knihu. Jsou zde i fotografie jin&ch autor', ale t"ch je 

po$etn" mén". U jednotliv&ch fotografií uvádí Tausk ve*keré technické údaje jako typ 

fotoaparátu, objektiv, druh citlivého materiálu, $as a clonou, kter&mi byl snímek po!ízen. V 

záv"ru knihy nalezneme slovník jmen, které se v textu objevují a seznam doporu$ené 

literatury. 

 

Petr Tausk $asto p!ispíval sv&mi $lánky do zahrani$ních periodik jako History of 

Photography, Fotografie, Camera, Photo Prisma, British Journal of Photography 

Annual etc., ve kter&ch seznamoval zahrani$ní $tená!e s $eskoslovenskou fotografií a jejími 

p!edstaviteli jako nap!íklad s Josefem Sudkem, Jaromírem Funkem, Janem Lauschmannem a 

dal*ími.  
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5.3. Historické publikace 
 
 
D!jiny fotografie ve 20. století 
 

St"#ejním dílem Petra Tauska se stala publikace D$jiny fotografie ve 20. století 

vydaná v p"ti zemích. Paradoxem z'stává, #e v $eském jazyce se nikdy nedo$kala kni#ní 

podoby a její obdoba byla nabídnuta pouze formou skript pro studenty filmové akademie 

múzick&ch um"ní.  

V dob", kdy v (eskoslovensku prakticky neexistoval ucelen& p!ehled o v&voji sv"tové 

tv'r$í fotografie, bohu#el nena*la svého vydavatele. Zda-li to bylo z d'vod' finan$ních nebo 

z neochoty nakladatelsk&ch dom' pustit se do tohoto projektu, se lze pouze domnívat. Dá se 

p!edpokládat, #e sv'j okruh $tená!', uvá#íme-li jaké oblib" se t"*ila fotografie u nás a jak 

t"#ké bylo získat kontakt s celosv"tov&m d"ním, by bezpochyby na*la.  

V jiné historické publikaci „Dejiny fotografie“ od .udovíta Hlavá$e, publikované ve 

vydavatelství Osveta v Martin"  roku 1987, tedy deset let od prvního vydání Tauskov&ch 

d"jin v N"mecku, je poukazováno na to, #e se jedná o první celistvou textovou a obrazovou 

knihu o historii fotografie vydanou u nás. Musíme p!ipustit, a$ je to ke knize Petra Tauska 

trochu nespravedlivé, #e je to informace pravdivá.  

Auto!i nahlí#ejí na d"jiny z odli*ného úhlu. Pro v&tvarného teoretika .udovíta 

Hlavá$e je fotografie organickou sou$ástí d"jin um"ní a ve svém v&kladu pou#ívá 

periodiza$ní terminologii b"#nou pro historiografii um"ní. 

Tausk'v pohled je ovlivn"n p!ístupem v"dce, kter& se zam"!uje na souvislosti mezi v&vojem 

fotografie, v*eobecn&m technick&m v&vojem, v&vojem sociálním i ekonomick&m.  

P'vodní materiál k D"jinám fotografie vychází z vysoko*kolsk&ch skript Sou$asná 

sv"tová fotografie, které Tausk publikoval roku 1970, a která popisovala dobu od konce 1. 

sv"tové války po sou$asnost. Po#adavek n"meckého nakladatele o roz*í!ení na celé 20. století 

zavedl autora do historie je*t" hloub"ji. Publikace pod názvem Die Geschichte der Fotografie 

im 20. Jahrhundert vy*la v nakladatelství DuMont v Kolín" nad R&nem v N"mecku roku 

1977.  V následujících letech byla publikována ve *pan"l*tin" (1978), angli$tin" (1980), 

ital*tin" (1980) a *véd*tin" (1981).  

Kniha je sv&m zam"!ením na 20. století rozd"lena do t!í základních $asov&ch úsek'. 

První je v"nován období vymezování vlastní identity tv'r$í fotografie i prvním p!edch'dc'm 

moderní fotografie. V*ímá si technického v&voje v letech 1900 - 1918, vlivu impresionismu, 
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návratu k ostrosti snímk', ovlivn"ní avantgardou i v&voje barevné fotografie p!ed 1 sv. 

válkou.  

Druhá nese název Raná léta moderní fotografie z let 1918 – 1945, kdy se fotografie 

p!edstavila jako svébytn& um"leck& obor se sv&mi pravidly i zp'soby zobrazení. Sleduje 

v&voj portrétu, vliv surrealismu, v&voj #ivé fotografie, fotomontá#e, fotogramu, netradi$ních 

technik v temné komo!e, p!edstavuje fotografii na Bauhausu,  vále$nou fotografii a v&voj 

barevné fotografie v letech 1918 - 1945.  

T!etí díl, V&voj moderní fotografie od roku 1945, popisuje mimo jiné období 

povále$né humanistické fotografie do roku uspo!ádání v&stavy „Lidská rodina“, v&voj 

foto#urnalistiky po této v&stav", sleduje v&voj studiového portrétu, aktu, sociálního a 

psychologického portrétu, vliv #ivé fotografie na portrét, vliv fotorealismu, op artu, pop artu i 

nedávn& v&voj barevné fotografie.  

Petr Tausk se p!i sestavování knihy pot&kal s problémem dovést látku tém"! a# 

k sou$asnosti, kdy rychlé prom"ny, v&stavy, m"nící se trendy i poznatky znesnad%ovaly 

definitivní uzav!ení této práce. (esk& manuskript byl dokon$en  v roce 1975 a od vydání 

n"meckého p!ekladu, roku 1977, byl Tauskem n"kolikrát roz*í!en a dopln"n o nové kapitoly 

a podkapitoly. 

Jak sám autor vysv"tluje v úvodu anglického vydání, rozd"lil na dv" podkapitoly 

p'vodní kapitolu o v&voji #urnalistické fotografie od v&stavy „Lidská rodina“ a stejn" tak 

roz$lenil i vliv #ivé fotografie a psychologick&ch aspekt' na v&voj portrétu. Nakonec p!idal i 

zcela novou kapitolu o vlivu fotorealismu. Roli zde jist" sehrálo m"sí$ní stipendium v Anglii, 

které Tausk získal ke studiu historie a sou$asného stavu britské fotografie. 

Kniha p!edstavuje práce mnoha v&zna$n&ch fotograf', i kdy#, jak uvádí sám autor, 

sv&m zam"!ením na hlavní trendy v&voje tv'r$í fotografie, nep!iná*í kompletní p!ehled v*ech 

osobností, kte!í by si pozornost zaslou#ily. Tausk se ve svém v&b"ru nezam"!oval hloub"ji na 

slavné autory své doby, ale fotografie vybíral tak, aby nejlépe ilustrovaly v&klad textové $ásti. 

Z tohoto d'vodu zde nalezneme vedle slavn&ch jmen i práce student' fotografick&ch *kol. 

Petr Tausk díky své jazykové vybavenosti (um"l plynule t!i sv"tové jazyky), 

dlouholetému zastupování ve FIAP i zahrani$ním honorá!'m z publikovan&ch d"l, m"l 

mo#nost, zejména od 80. let, pracovn" vycestovat, setkávat se s v&zna$n&mi osobnostmi 

fotografie, publikovat v zahrani$ních vydavatelstvích, p!ispívat do periodik i organizovat 

v&stavy na*ich autor' za hranicemi státu.  

Snad z d'vodu t"chto mo#ností pova#oval za svou povinnost propagovat, politickou 

situací izolovanou $eskoslovenskou fotografii, jak jen to bylo mo#né. Pravd"podobn" tak 
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uva#oval i p!i sestavování této knihy, ve které uvedl, vedle fotograf' z 23 zemí sv"ta, mnoho 

na*ich autor' a za!adil tak $eskoslovenskou fotografii do sv"tového kontextu. Na svou dobu 

to byl záslu#n& a ojedin"l& po$in, i kdy# pro zahrani$ního $tená!e, kter& marn" hledal jemu 

známá jména, snad n"kdy matoucí. 

Z dne*ního pohledu se tak publikace, která by m"la vyvá#en" informovat o  

celosv"tovém v&voji fotografie, zdá a# p!íli* naklon"ná $eskoslovensk&m autor'm. I p!esto, 

#e mnozí do této publikace neodmysliteln" pat!í, jiní by mo#ná sítem v&b"ru jiného autora 

nepro*ly. 

Záv"r knihy je dopln"n Karin Thomasovou, spoluautorkou n"meckého zpracování, o 

stru$n& p!ehled „kdo je kdo“ ve sv"tové fotografii. 

Publikace se stala pro mnohé budoucí teoretiky zdrojem informací a $asto ji tak 

nalezneme v p!ehledech pou#ité literatury mnoha v&znamn&ch knih, kter&mi byly i ji# 

zmi%ované D"jiny fotografie .udovíta Hlavá$e $i P!íb"h fotografie Daniely Mrázkové. 

Dokonce i v dne*ní dob" nechybí její v&tisk v odborn&ch knihovnách !ady pedagog', 

teoretik' i fotograf'.  

 

 
 

                  Obálka n$meckého vydání                              Obálka anglického vydání s fotografií Jana 'plíchala 
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1977 
Die Geschichte der Fotografie im 20. Jahrhundert 
Rok vydání: 1.vydání 1977, 2. vydání 1980 
Vydavatelství: DuMont, Buchverlag, Kolín nad R&nem 
 
1978 
Historia della Fotografia en el singolo XX. 
Rok vydání: 1978  
Vydavatelství: Editorial Gustavo Gili, Barcelona 
 
1980 
Photography in the 20th Century 
Rok vydání: 1980 
Vydavatelství: Focal Press, Lond&n 
 
1980 
Storia della Fotografia del 20 Secolo 
Rok vydání: 1980 
Vydavatelství: Gabriele Mazoota Editore, Milano 
 
1981 
Fotografins historia under 1900  
Rok vydání: 1981 
Vydavatelství: Liber Läromedel 
 
 
 
 

V roce 1977 vychází v italském vydavatelství Arnolda Mondadori velmi zajímavá 

publikace 100 temi di fotografia ( 100 témat ve 

fotografii ) sestavená Petrem Tauskem ve 

spolupráci s Hansem H. Hofstätterem. Úvod knihy 

je v"nován vzniku fotografie, technickému v&voji, 

procesu fotografování a flexibilit" ve zp'sobu 

zobrazení stejného motivu.  Rozebírá mo#nosti 

techniky i jejího u#ití v$etn" posledních 

technick&ch novinek. Podtrhává, #e fotografie je 

odrazem reality a p!i jejím chápání je nutné se 

zamyslet, pro$ autor pro svou interpretaci zam"!il 

hledá$ek práv" na tento v&sek reality.  
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     Samotnou látku roz$lenili auto!i na dvanáct podkapitol, jejich# strukturu tentokrát netvo!í 

ani doba vzniku fotografie, sm"r, národnost autora $i jedná-li se o snímek $ernobíl& nebo 

barevn&, ale téma.  

     Portrét, fotografie ne#iv&ch p!edm"t', #ivé p!írody, motiv krajiny, d"tství a stá!í, zobrazení 

$lov"ka v jeho domov", ve m"st", ve spole$nosti, v institucích, téma #eny, stopy $lov"ka, 

#ivot jako p!edstavení, jsou hlavními body této publikace.  

     I p!esto, #e kniha zahrnuje více témat a ka#dému z nich je vymezena pouze $ást knihy, lze 

najít spojitosti v zobrazení stejného motivu jak u sou$asník', tak i autor' z r'zn&ch období 

v&voje fotografie, kte!í by se za b"#n&ch okolností nemohli nikdy setkat.  

     V publikaci je vyvá#en" p!edstaveno 400 $ernobíl&ch a barevn&ch fotografií sv"tov&ch i 

$eskoslovensk&ch fotograf' v$etn" snímk' od samotn&ch autor'. Nalezneme zde nap!íklad 

fotografie Josefa Sudka, Josefa Ehma, Josefa Pro*ka, Emily Medkové, Dagmar Hochové, 

Jana )plíchala a dal*ích. V záv"ru knihy je uveden jmenn& rejst!ík i soupis pou#ité literatury.  

 

 

K 150. v&ro$í vzniku fotografie vychází roku 1988 obrazová publikace zam"!ená na 

#urnalistickou fotografii A Short History of Press Photography.  

I p!esto, #e tento druh fotografie má zna$nou sociální 

d'le#itost, nenalezl Tausk mnoho knih, které by se jím 

zab&valy. Rozhodl se proto sepsat publikaci, kterou 

koncipoval jako studii um"lecké i sociální cesty 

foto#urnalistické fotografie z pohledu technického pokroku, 

#ivotního stylu i celkového v&voje spole$nosti. Jeho cílem 

nebylo prom"ny pouze pojmenovat, za d'le#it"j*í 

pova#oval hledání p!í$in, pro$ k t"mto prom"nám do*lo. V 

knize upozor%uje, #e fotografie v#dy slou#ila okam#it&m 

pot!ebám $lov"ka, jeho touze po obrazové informaci a proto 

je t!eba zmínit celé sociologické pozadí. Odhaluje také vliv 

v&robních prost!edk' na v&voj fotografick&ch technik i nov&ch postup' obrazové reprodukce. 

Hlavním zám"rem nebylo uvést kompletní seznam nejznám"j*ích foto#urnalist'. Ve svém 

v&b"ru se Tausk omezil pouze na ty osobnosti, jejich# práce a názory znamenaly nejv"t*í 

p!ínos v r'zn&ch obdobích v&voje a kte!í ovlivnili fotografy ve svém okolí. Nenalezneme zde 

nejslavn"j*í fotografie, ale ty, které podle autora nejlépe ilustrují jednotlivé zm"ny.  
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P!esto, #e jde o sv"tov& v&voj, popisuje Tausk $asto i situaci v samotném 

(eskoslovensku. V obrazové p!íloze jsou uvedeny, a to p!evá#n" v poslední kapitole 

povále$ného období, fotografie !ady $eskoslovensk&ch autor' jako byli Václav Jír', Karol 

Kállay, Taras Ku*$ynskyj, Erich Einhorn, Pavel Dias a mnoha dal*ích. Nalezneme zde vedle 

sebe ukázky obálek amerického Vogue a $trnáctideníku Eva, anglického Picture Post a 

t&deníku Sv"t socialismu $i obálku The Illustrated London News a $asopisu (esk& sv"t. 

Trochu nevyvá#en" zde p'sobí ukázky prací takov&ch osobností jak&mi byli Alfred Stieglitz, 

Eugéne Atget, Lewis Wickes Hine, Alexandr Rod$enko, Dorothea Langeová, Walker Evanse 

$i Henri Cartier-Bresson vedle fotografií nep!íli* znám&ch autor'.  

U jednotliv&ch fotografií ponechal Tausk zám"rn" soudobé popisky, aby tak p!ehledn" 

vystihly jednotlivá období v&voje.  

Kniha je rozd"lena do $ty! hlavních kapitol z nich# první zachycuje období od vzniku 

fotografie po rok 1880, druhá období od vynálezu p!ímého tisku do konce první sv"tové 

války, t!etí pak rozvoj fotografie od roku 1918 do konce druhé sv"tové války a poslední, 

$tvrtá a nejobsáhlej*í kapitola, období od roku 1945.  

V jednotliv&ch podkapitolách se Tausk zab&vá otázkami technologického v&voje, tím, 

jak se vyvíjely podmínky pro vydávání $asopis' a novin, v&vojem portrétu ur$eného pro tisk, 

reportá#ní fotografií, dokumentem, sociáln" kritickou fotografií, ovlivn"ní #urnalistické 

fotografie novou v"cností, surrealismem i dadaismem, pou#itím barevné fotografie v tisku $i 

vzájemného p'sobení  #urnalistické a tv'r$í fotografie. 

Tausk se p!iklání k názoru, #e termín tisková fotografie zahrnuje v*echny fotografie 

otisknuté v novinách $i $asopisech, a+ u# byly po!ízeny profesionálním foto#urnalistou, 

redak$ním fotografem, fotografem na volné noze, nebo pokro$il&m fotoamatérem, kter& s 

tiskem spolupracuje pouze p!íle#itostn".  

Do publikace autor nezahrnul úzce specializovaná periodika jako léka!ské, nebo 

v"decké $asopisy, málo prostoru v"nuje i reklamní fotografii.   
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5.4. Skripta pro Akademii múzick&ch um$ní v Praze 

 

Sou!asná sv$tová fotografie 
Skripta pro Akademii múzick&ch um"ní v Praze 

Vydavatelství: SPN, Praha 1970 

 

     První skripta Petra Tauska, které sestavil pro studenty Akademie múzick&ch um"ní v Praze 

roku 1970, popisují v&voj fotografie od konce první sv"tové války a# k dobové sou$asnosti. 

U$ební látka je rozd"lena na dv" hlavní $ásti, kdy první z nich mapuje postupn& v&voj tv'r$í 

fotografie ve 20. století a p!edstavuje autory, jejich# dílo ovlivnilo !adu fotograf' ve svém 

okolí. Její kapitoly za$ínají obdobím po první sv"tové válce, kdy se fotografie za$ala 

opro*+ovat od tendencí napodobování malí!ství, popisují novou v"cnost, surrealistické vlivy, 

technické mo#nosti, sociální fotografii, subjektivní fotografii, abstrakci ve fotografii, vliv 

v&tvarn&ch sm"r' na fotografii i v&voj barevné fotografie.  

     P!esto, #e skripta nesou název Sou$asná sv"tová fotografie, je v jednotliv&ch kapitolách 

zmi%ována i pararelní situace ve fotografii $eskoslovenské.  

     Druhá $ást skript se zam"!uje na stav fotografie v patnácti zemích sv"ta, v$etn" 

(eskoslovenska, od konce druhé sv"tové války. Tausk oponuje v*eobecnému názoru, #e v 

dob" bohat&ch mezinárodních styk' a kulturní v&m"ny lze ve fotografické tvorb" 

jednotliv&ch stát' jen t"#ko hledat charakteristické národní znaky. Naopak dokazuje 

skute$nost, #e jednotlivé sm"ry se projevují rozli$nou hloubkou, silou a originálností v 

r'zn&ch zem"pisn&ch oblastech. S tím souvisí i nesoum"rné podmínky uplatn"ní fotografií v 

tisku, sociologické zázemí, dostupnost fotografického materiálu a celkov& stav polygrafie.  

V záv"ru skript nalezneme seznam doporu$ené literatury k dal*ímu studiu. 

 

Sou!asn& stav fotografie 
Skripta pro Akademii múzick&ch um"ní v Praze 

Vydavatelství: SPN, Praha 1977 

 
Skripta publikovaná v roce 1977 vypovídají o situaci v zahrani$ní i $eskoslovenské 

tv'r$í fotografii a jsou $len"na na t!i hlavní kapitoly. První kapitola Uplatn#ní fotografie ve 

spole!enské praxi p!iná*í v&$et zp'sob' uplatn"ní fotografie ve spole$nosti, a to nejen v 

tisku, ale i na v&stavách, v divadelnictví, filmu, televizi, na pohlednicích, v knihách, pro 
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reklamní, v"decké i technické ú$ely, v odborn&ch publikacích i jinde. Tausk tyto mo#nosti 

pova#oval za jeden z hlavních $initel', kter& ovlivnil v&voj tv'r$í fotografie na celém sv"t". 

Druhá, nejobsáhlej*í kapitola, V&voj moderní fotografie, za$íná podkapitolou z období 

piktorialismu a pokra$uje a# do sou$asnosti. I p!esto, #e mnoho teoretik' jmenuje moderní 

fotografii od mezivále$ného období, pova#oval Tausk za d'le#ité zmínit jak období 

piktorialismu, tak vlivy avantgardních sm"r' z prvních dvou desetiletí dvacátého století. 

Nejvíce prostoru je v"nováno v&voji od konce druhé sv"tové války, p'sobení v&tvarn&ch 

sm"r' $i v&znamu v&stavy Lidská rodina. Autor v p!ede*l&ch kapitolách zám"rn" nezmi%oval 

na*e autory a situaci v (eskoslovensku obsáhleji popsal v poslední kapitole, V&voj fotografie 

v (eskoslovensku, která se sice datuje od vzniku republiky, ale neopomíjí i hlubokou tradici z 

dob monarchie. 

 

D$jiny fotografie 
Skripta pro Akademii múzick&ch um"ní v Praze 

Vydavatelství: SPN, Praha 1980 

 
Skripta vy*la roku 1980 k p!edná*kám z d"jin fotografie a zachycují v&voj od roku 

1839 do roku 1918. B"hem zkou*ky tvo!ila celek se skripty Sou$asn& stav fotografie. 

(len"ní látky zde není my*leno do konce první sv"tové války. Tausk rok 1918 spí*e 

vnímá jako hranici mezi hledáním vlastní definice fotografie a pojmenováním jejich 

specifick&ch vlastností, kdy fotografie za$ala vystupovat jako svébytné um"ní.  

Text je $len"n& jednak na základ" technického v&voje na období daguerrotypie, 

kalotypie, objevení kolódiov&ch desek, stereoskopické fotografie, such&ch #elatinov&ch desek 

a# k vynálezu fotografického filmu.  

(ást textu je rozd"lena podle #ánr' na portrét, krajiná!skou fotografii, #ánrovou 

fotografii, fotografii aktu a sociální fotografii.  

Dv" kapitoly jsou v"novány piktorialistické fotografii, popsán je i v&voj p!ímé 

fotografie, barevné fotografie i fotografie b"hem první sv"tové války.  

Není obvyklé, aby se Tausk  hloub"ji rozepsal o jednom autorovi, zde v*ak ud"lal 

v&jimku a dílu Eugéna Atgeta v"noval hned celou kapitolu. Své rozhodnutí od'vodnil tím, #e 

jeho dílo je svou unikátností velmi t"#ko za!aditelné a jeho vliv na formování moderní 

fotografie pova#uje za zásadní. 
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Vedle doporu$ené literatury zavr*ují skripta dv" neobvyklé kapitoly, kter&mi jsou 

Literatura o d#jinách fotografie a Fotografická muzea a galerie. Do$teme se zde o situaci na 

poli publicistiky u nás i ve sv"t". Tausk p!edkládá z jak&ch knih $erpají znalosti lidé nap!íklad 

v Anglii, N"mecku, Itálii, Francii, Sov"tském Svazu. Jsou zde prezentovány i jiné mo#né 

zdroje informací jako katalogy v&stav, dra#by, které b&vají velmi dob!e komentované, 

$asopisy, ro$enky, monografie, p'vodní díla a podobn". Tausk zd'raz%uje, #e poslucha$ by 

nem"l na p!edná*ky z d"jin fotografie hled"t jen jako na nutné zlo, ale jako na v&znamnou 

pomoc p!i formování jeho vlastní osobnosti.  

„Správné pochopení a procít#ní celého p%edchozího v&voje nesporn# m'$e zna!n# 

usnadnit orientaci p%i hledání vlastní cesty, která má navázat na v"e, co ji$ vykonaly d%ív#j"í 

generace.“ 

Nabádá také k tomu, aby se studenti nezam"!ovali pouze na publikace úzce zam"!ené 

na fotografii, ale okruh sv&ch znalostí roz*í!ili o studium estetiky, filosofie, v"dy a techniky, 

sociologie a d"jin um"ní. 

 

D$jiny fotografie II. - Interpreta!ní hlediska 
Skripta pro Akademii múzick&ch um"ní v Praze 

Vydavatelství: SPN, Praha 1984 

 
Roku 1984 vychází druhá $ást dvoudíln&ch skript k p!edná*kám z d"jin fotografie 

D#jiny fotografie II. - interpreta!ní hlediska, která lze pova#ovat za jedny z nejd'le#it"j*ích. 

Sv&m v&kladem spojitostí mezi v&vojem fotografie a v&vojem sociálním, technick&m, 

ekonomick&m a obecn" estetick&m se stala sv"tovou prioritou. Tausk v úvodu knihy uvádí:  

“Pro budoucí fotografy by se m#lo stát hlavním p%ínosem t#chto p%edná"ek správné 

pochopení ducha d#jin fotografie. Fotografie byla vynalezena s ohledem na pot%eby ur!itého 

stupn# vysp#losti lidské spole!nosti. Proto je pochopitelné, $e také cel& dal"í rozvoj fotografie 

byl siln# ovliv+ován zp'sobem formulace konkrétních objednávek. Tyto po$adavky souvisely 

v$dy se stylem $ivota a celkovou kulturní úrovní, které jsou op#t závislé na prom#nách 

v&robních prost%edk'. Znalost tohoto zázemí a jeho rozbor z pozic historického materialismu 

p%edstavuje jeden z nejv&znamn#j"ích klí!', které otevírají dve%e k poznání ducha d#jin 

fotografie.“  

Tausk zde shrnuje sv'j názor na otázku, pro$ se fotografie vyvíjela takov&m 

zp'sobem, jak& známe. Tento zp'sob nahlí#ení se prakticky promítá ve v*ech jeho dílech.  
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Skripta jsou rozd"lena do sedmi kapitol a ve sv&ch názvech odrá#ejí hlavní kritéria, 

která m"la podle Tauska zásadní v&znam na v&voj fotografie. Dá se !íci, #e jim v obecné 

rovin" p!ikládá v"t*í d'le#itost, ne# vlastním fotograf'm. Z úvodu cituji:  

“V prvním díle byly rozebírány p%edev"ím práce jednotliv&ch fotograf'. V poslucha!ích by 

v"ak nem#l vzniknout dojem, $e s t#mito v&znamn&mi osobnostmi stojí a padají d#jiny 

fotografie. V&voj by toti$ byl pokra!oval nepochybn# stejn&m zp'sobem, kdyby n#kter& z 

t#chto v&znamn&ch autor' nebyl $il. Prakticky ka$dé pojetí snímku se p%ibli$n# v té$e dob# 

objevilo soub#$n# /a zcela nezávisle na sob#/ n#kolikrát, nebo* vypl&valo z pot%eb a vkusu 

spole!nosti.“  

První kapitola, Závislost v&voje fotografie na stavu v&robních prost%edk', zasahuje do 

období uplatn"ní „camery obscury“, analyzuje roli pr'myslové revoluce k vytvo!ení 

podmínek pro vlastní vynález fotografie, sleduje prom"ny v&robní základny a její vliv na 

fotografickou tvorbu v obdobích od vynálezu fotografie do roku 1900, od roku 1900 do konce 

první sv"tové války, od roku 1918 do roku 1945, od konce druhé sv"tové války do dne*ních 

dn'.  

Druhá samostatná kapitola je nazvaná Vliv úrovn# fotografické techniky na v&voj 

fotografické tvorby. Úrove% technického vybavení ovliv%ovalo do jisté míry mo#nosti práce 

fotografa. Její zdokonalování umo#nilo fotograf'm pracovat rychleji, za zhor*en&ch 

sv"teln&ch podmínek, s men*ím mno#stvím vybavení. Jediné, co fotografa omezovalo, byly 

jeho vlastní hranice a schopnosti k ovládnutí v*ech t"chto prost!edk'. Tausk upozor%uje, #e 

p!i  posuzování um"lecké hodnoty fotografií z r'zn&ch období je nutné mít na z!eteli 

skute$nost, #e „V&sledky um#lecké !innosti z r'zn&ch období jsou navzájem nesoum#%itelné, 

nebo* p%edstavují osobitou interpretaci atmosféry, pocit' i problém' typick&ch pro ur!itou 

dobu.“ Na druhou stranu „Pro pochopení ducha v&voje fotografie hraje porovnání úrovn# 

techniky, v!etn# omezení z ní vypl&vající, a pr'%ezu tvorbou velmi d'le$itou úlohu.“ 

T!etí kapitola, V&voj sd#lovacích prost%edk' a jeho vliv na fotografii, je op"t d"lena na 

období do konce první sv"tové války, mezi sv"tov&mi válkami a od konce druhé sv"tové 

války po sou$asnost. Sd"lovací prost!edky m"ly za úkol *í!it obrazovou informaci nap!í$ 

spole$ností. Bez nich by samotné sd"lení nedosáhlo svého uplatn"ní. Rozvoj sd"lovacích 

prost!edk' s mo#ností reprodukce obrazu tak ovlivnil v&voj celé lidské spole$nosti. Kapitola 

za$íná Gutenbergov&m vynálezem knihtisku a zmi%uje v*echny v&znamné pokroky na cest" 

obrazové reprodukce i oblasti, ve kter&ch se uplatnila. 

(tvrtá kapitola, Vzájemné vlivy malí%ství a fotografie, se zab&vá problematikou, která 

se táhne cel&mi d"jinami fotografie. Teorie vzájemného p'sobení t"chto dvou um"leck&ch 
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vyjád!ení od dob vynálezu fotografie je popsána v podkapitolách  o podílu fotografie na 

vzniku vlny realismu, vlivu impresionismu, secese a symbolismu, avantgardních sm"r', 

socialistického realismu, abstraktního malí!ství, vzájemn&ch vliv' fotografie a malí!ství v 

souvislosti s „novou v"cností“, v um"ní pop-artu, happeningu, concept-artu a project-artu i 

zp"tného vlivu fotografického realismu na fotografii. Poslední dv" kapitoly, Rozdíly v 

oce+ování dokumentární v#rnosti snímku v pr'b#hu d#jin fotografie a Vyu$ívání estetiky 

situací v pr'b#hu v&voje fotografie jsou vyhrazeny problém'm spojen&m se správn&m 

chápáním a uplat%ováním specificity fotografie.      

 

P)ehled sou!asné fotografie v zahrani!í 
Skripta pro Akademii múzick&ch um"ní v Praze 

Vydavatelství: SPN, Praha 1985 

 
Skripta byla vydaná roku 1985 a jsou jak&msi hlub*ím pokra$ováním skript Sou$asn& 

stav fotografie z roku 1977. Tausk cítil, #e v mezidobí t"chto dvou publikací do*lo k posunu 

co se t&ká nov&ch poznatk'. Pokrok nastal i v oblasti fotografické historie a teorie, vznikly 

nové interpretace r'zn&ch v&vojov&ch fází, ve spole$nosti vzrostl zájem o fotografickou 

literaturu a objevil se i prvek sb"ratelství. Ve*keré tyto zm"ny a nové informace bylo pot!eba 

zahrnout do v&uky student' FAMU. Vzhledem k tomu, #e obdobím p!ed rokem 1918 se 

Tausk podrobn" zab&val v u$ebních textech D"jiny fotografie a D"jiny fotografie II. - 

interpreta$ní hlediska, zam"!il se zde na období od roku 1918 a# prakticky po sou$asnost. 

Pozornost soust!edil na podmínky spole$enského uplatn"ní fotografií i na nejd'le#it"j*í sm"ry 

a proudy, které se po roce 1918 ve fotografii objevily. V první kapitole je*t" zmi%uje situaci 

ve sv"t" i u nás, ostatní kapitoly jsou $ist" o zahrani$ní tvorb".  

V záv"ru je uveden tém"! osmistránkov& seznam doporu$ené literatury, i kdy# mnohé 

publikace jsou zahrani$ní provenience a pro studenty se stávají spí*e snem, ne# skute$ností.  

Skripta jsou $len"na do t!í základních kapitol. První P%ehled uplatn#ní fotografie ve 

spole!enské praxi, se zam"!uje na d'le#itou slo#ku fotografovy snahy, kterou je uplatn"ní 

jeho práce. A+ je to v novinách, $asopisech, knihách, na pohlednicích, fotografick&ch 

v&stavách, na plakátech, v kalendá!ích, jako dopln"k v&stav, ve v"d", v divadelnictví, filmu a 

televizi. Druhá kapitola P%ehled v&voje fotografie v údobí 1918 – 1945 popisuje stav 

fotografie t"sn" po první sv"tové válce, období zd'razn"ní ostrosti fotografického obrazu, 

idealizace obrazu $lov"ka, zab&vá se v&vojem barevné fotografie, p!eludnou poezií, fotografií 
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na Bauhausu, v&vojem #ivé fotografie, sociální fotografií i v&vojem fotografie b"hem druhé 

sv"tové války. T!etí kapitola P%ehled v&voje fotografie od roku 1945 a$ po na"e dny zmi%uje 

mimo jiné v&stavu „Lidská rodina“ a její d'sledky na dal*í v&voj tv'r$í fotografie, sleduje 

vlivy v&tvarn&ch sm"r' na fotografii, nahlí#í na #urnalistick& a psychologick& portrét, 

fotografick& akt, sociální fotografii, v&voj barevné fotografie, fotografick& realismus. 

Z d'vodu toho, #e fotografové $asto sv&m dílem zasahovali do r'zn&ch období i #ánr' 

a jejich tvorba se v pr'b"hu #ivota vyvíjela, ponechává Tausk v textu u jednotliv&ch 

osobností odkazy na v*echny stránky, na kter&ch se objevuje jejich jméno. Studenti tak 

mohou lehce zalistovat a získat ucelen"j*í informace.   

 

P)ehled v&voje !eskoslovenské fotografie od roku 1918 a% po na'e dny 
Skripta pro Akademii múzick&ch um"ní v Praze 

Vydavatelství: SPN, Praha 1986 

 

Skripta byla vydaná roku 1986 jako samostatn& dopln"k u$ebního textu P%ehled 

sou!asné fotografie v zahrani!í. Své rozhodnutí v"novat $eskoslovenské fotografii samostatná 

skripta od'vodnil Tausk nutností hloub"ji porozum"t historii své zem". Vedle v&voje 

jednotliv&ch proud' a jejich hlavních p!edstavitel', pova#oval za podstatné v"novat 

pozornost vliv'm „$eskoslovenské kultury vid"ní“ na $innost fotograf' i vliv'm spojen&m s 

mo#nostmi uplatn"ní snímk' ve spole$enské praxi. 

Vzhledem k tomu, #e existovalo jen málo zdroj', ze kter&ch mohli studenti $erpat 

znalosti o souhrnn&ch d"jinách $eskoslovenské fotografie tohoto období, byla  skripta velk&m 

p!ínosem. Text je rozd"len na t!i hlavní kapitoly. První p!iná*í p!ehled v&voje $eskoslovenské 

fotografie v období od roku 1918 do roku 1945, druhá období od roku 1945 a# po na*e dny a 

t!etí je v"novaná v&voji fotografie na FAMU. 

Jak je uvedeno v úvodu knihy, nekopíruje $len"ní látky p!esn" skripta P%ehled 

sou!asné fotografie v zahrani!í, nebo+ n"které proudy a vlivy, je# se v&razn" projevily v 

cizích zemích, nebyly v na*em prost!edí natolik d'le#ité, aby vy#adovaly samostatnou 

kapitolu. Naopak n"které $eskoslovenské v&stavy a jiné v&znamné události si zaslou#ily 

podrobn"j*í v&klad. Tausk v textu pou#il stejn&ch pojm' pro jednotlivé sm"ry v rámci v&voje 

fotografie jako v p!ípad" látky zam"!ené k podobné problematice ve sv"tovém m"!ítku. 

Rozhodl se tak proto, aby si studenti zvykli nahlí#et na $eskoslovenskou fotografii ve 
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sv"tovém kontextu, dokázali za!adit jednotlivé proudy i porovnat v&voj ur$itého období v 

na*ich i zahrani$ních podmínkách. 

Skripta byla napsaná v roce desátého v&ro$í vzniku katedry fotografie a byla vydaná v 

roce $ty!icátého v&ro$í zalo#ení Filmové fakulty Akademie múzick&ch um"ní. Z tohoto 

d'vodu v"noval Tausk záv"re$nou kapitolu v&voji fakulty se zam"!ením na vznik samostatné 

katedry fotografie. Nalezneme zde jména prvních profesor' i mladé generace absolvent', 

kte!í se posléze $asto sami stávali pedagogy. 

V n"kter&ch kapitolách, nap!íklad o v&voji fotografie aktu, Tausk na*lapuje po 

*pi$kách a volí slova tak, aby text pro*el a zamlouval se své politické dob". Dnes p'sobí 

n"které komentá!e na úkor kapitalistick&ch zemí úsm"vn", ve své dob" v*ak byly 

pravd"podobn" tyto vsuvky nutností k tomu, aby byla kniha v'bec publikována.  

 

D$jiny fotografie I. - P)ehled v&voje fotografie do roku 1918 
Skripta pro Akademii múzick&ch um"ní v Praze 

Vydavatelství: SPN, Praha 1987 

 
Tato u$ebnice spolu se skripty D"jiny fotografie II. - interpreta$ní hlediska, tvo!ila 

základ pro zkou*ku z p!edm"tu D"jiny fotografie a zahrnovala látku do roku 1918. 

Jedná se vlastn" o p!epracovaná a hloub"ji pojatá skripta z roku 1977. Tauskov&m 

zám"rem nebylo pouze seznámit studenty s v&znamn&mi osobnostmi a zásadn" d'le#it&mi 

vynálezy, které p!isp"ly ke zlep*ování techniky, ale p!edev*ím s v&vojov&mi souvislostmi. S 

dobou p!icházely nové informace i d'le#itá vysv"tlení, které bylo pot!eba za!adit do 

p!edná*ek. Krom" Tauskova p!ínosu, kter& vycházel zejména ze sledování vliv' zp'soben&ch 

dal*ím v&vojem v&robních prost!edk', se na tomto procesu podílelo i zve!ejn"ní nov&ch 

poznatk' v odborné literatu!e. Skripta jsou koncipována tak, aby pojednávala odd"len" o 

v&voji fotografické techniky - Stru!n& p%ehled v&voje fotografické techniky do roku 1918, o 

d"jinách vlastní fotografické tvorby – P%ehled v&voje fotografické tvorby v letech 1839 a$ 

1918 a o utvá!ení názor' na podstatu a uplatn"ní fotografie – Stru!n& p%ehled v&voje názoru 

na fotografii do roku 1918.  

Jak ji# bylo n"kolikrát zmi%ováno, kladl Tausk d'raz na správné pochopení 

souvislostí. Fotografy !adil podle toho, ve které zemi tvo!ili, aby tak zd'raznil uplat%ování 

podobn&ch popud' v r'zn&ch $ástech sv"ta. Samostatnou kapitolu v"nuje i v&znamu 

fotografie pro spole$nost a v&voji teoretick&ch názor' na její podstatu.  
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5.5. Edice mezinárodní fotografie 

 
 

V letech 1976 - 1981 vycházejí ve vydavatelství Pressfoto pod názvem Edice 

mezinárodní fotografie bromografická portfolia na*ich p!edních fotograf'. Z v&$tu jmen 

uvádím alespo% Josefa Sudka, Jaromíra Funkeho, Tibora Hontyho a Franti*ka Drtikola. 

Portfolia, ulo#ená v samostatné obálce, tvo!ily volné listy bromografick&ch reprodukcí. Tyto 

reprodukce byly n"kdy vytvo!ené z originálních negativ', díky $emu# dosahovaly 

v&jime$n&ch kvalit. Spole$n" s nimi vznikal doprovodn& katalog s textem, jeho# autory byli 

p!edev*ím teoretici své doby jako Petr Tausk, Antonín Dufek, Karel Dvo!ák, Václav 

Chochola, Kate!ina Klaricová a Ludvík Baran. Do katalogu byla vepsána biografická, 

bibliografická data a seznam bromografick&ch fotografií.  

V*e bylo uvedeno sou$asn" v n"kolika sv"tov&ch jazycích a text dopl%ovaly 

fotografické ilustrace. Portfolia byla velmi oblíbená a díky cizojazy$nému textu putovala 

$asto i do zahrani$í. S odstupem $asu jejich hodnota stoupala a dnes jsou vyhledávan&m a 

n"kdy t"#ko dostupn&m sb"ratelsk&m artiklem. Ve své dob" se pohybovala jejich cena okolo 

78 korun, dnes se u n"kter&ch autor' po$ítá v tisících.  

 

Josef Sudek 

Autor textu: Petr Tausk 

Autor v&b"ru: Anna Fárová 

Obálka: Libor Fára 

Vydalo: Pressfoto, Praha 1976 

Soubor 13 fotografií, celkem 16 stran 

 

 

V roce 1976 bylo v nákladu 3000 v&tisk' publikováno 

bromografické portfolio Josefa Sudka. V&b"rem 13 voln&ch list' 

byla pov"!ená Anna Fárová, která se zam"!ila na Sudkovy 

fotografie z padesát&ch a# sedmdesát&ch let. Fotografie tehdy 

vybírala z cykl' Záti*í, Sklen"né Labyrinty, Okna mého ateliéru, 

Procházky, Janá$kovy Hukvaldy, Zmizelé sochy a Vzpomínky. 

Petr Tausk se stal autorem úvodního slova *estnáctistránkového 

doprovodného katalogu s podtitulem Nad fotografiemi Josefa 
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Sudka, ve kterém $tená!'m p!ibli#uje #ivotní osud a osobnost Josefa Sudka, jeho jedine$nost 

a skromnost. Grafické !e*ení a celkov& vzhled m"l na starosti Libor Fára, kter& zvolil $istou a 

jednoduchou linii opakující se fotografie jak na deskách, tak na obálce katalogu. 

 

 
 

K rychlé orientaci napomáhají i zmen*ené ilustrace voln&ch list' s $íseln&mi popisky. 

Mimo $e*tiny je text katalogu uveden také v ru*tin", n"m$in", angli$tin" a francouz*tin".  

 

5.6. Profily z prací mistr( !eskoslovenské fotografie 
 

Na my*lenku Edice mezinárodní fotografie navazovala od roku 1979, tentokrát ve 

vydavatelství Panorama, edice Profily z prací mistr( !eskoslovenské fotografie.  Portfolia 

na*ich p!edních fotograf' byla sestavena z 18 voln&ch bromografick&ch list' s doprovodn&m 

katalogem a deskami. Spojovacím prvkem byla  jednotná grafická úprava, na p!ebalu se 

objevily vedle fotografick&ch portrét' i portrétní ilustrace od p!edních v&tvarník'. Petr Tausk 

se podílel na portfóliích t!ech v&znamn&ch autor', Josefa Ehma (1979), Josefa Sudka (1980) 

a Viléma Heckela (1981). Text katalogu byl, stejn" jako u Edice Mezinárodní fotografie, 

p!elo#en do n"kolika sv"tov&ch jazyk'.  

 

Profily z prací mistr' $eskoslovenské fotografie  II. 

 

Josef Ehm 

Autor v&b"ru: Josef Ehm a Petr Tausk 

Kresba na p!ebalu: Vilém Reichmann 

Grafická úprava: V. Jedli$ka 
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Vydalo: Panorama, Praha 1979 

Autor textu: Petr Tausk 

Text uveden v $e*tin", ru*tin", n"m$in", angli$tin", francouz*tin" 

 

Soubor 18 fotografií Josefa Ehma je pr'!ezem jeho tvorby 

z let 1938 a# 1976. Ve v&b"ru, na kterém se podíleli Josef 

Ehm a Petr Tausk, p!eva#ují pra#ské motivy. Nalezneme 

zde i snímky p!írody a krajiny „Lesní interiér“ (1946), „Já 

byl strom“ (1969), „Krajina u Teplic“ (1956). Jedin&m 

portrétem tohoto souboru je fotografie Josefa Sudka v 

chrámu Svatého Víta z roku 1947. Soubor je dopln"n 

katalogem s obsáhl&m pr'vodním textem Petra Tauska, 

Nad fotografiemi Josefa Ehma, ve kterém p!iná*í profil 

tohoto precizního fotografa pat!ícího, smyslem pro 

technickou dokonalost zv"t*enin a poctiv&m p!ístupem k 

!emeslu, k fotograf'm staré *koly. Vzpomene Ehmovy za$átky ve 20. letech, jeho p'sobení 

na Statní grafické *kole, kde se stal pedagogem v pouh&ch 25 letech, portrétní fotografie, 

kni#ní publikace, fotografie na téma Prahy i p!echod k barevné fotografii.  

Jsou zde uvedena biografická a bibliografická data a sou$ástí textu je portrét Josefa 

Ehma od Tarase Ku*$ynského. 
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Profily z prací mistr' $eskoslovenské fotografie 1. 

 

Josef Sudek 

Auto!i v&b"ru: Josef Pro*ek, Petr Tausk, Petr Zora 

Kresba na p!ebalu: Franti*ek Tich& 

Grafická úprava: V. Jedli$ka 

Vydalo: Panorama, Praha 1980 

Autor textu: Petr Tausk 

Text uveden v $e*tin", ru*tin", n"m$in", angli$tin", francouz*tin" 

 

Na v&b"ru souboru 18 fotografií Josefa Sudka se podíleli hned t!i jména, Josef Pro*ek, 

Petr Zora a Petr Tausk. Fotografie z let 1926 a# 1964 jsou vybrány tak, aby se dotkly 

jednotliv&ch cykl' Sudkovy tvorby. První fotografií je piktorialisticky lad"né „Ned"lní 

odpoledne na Kolínském ostrov"“ (1926), druhou ukázka 

ze souboru Chrám Sv. Víta „Interiér-detail chrámu Sv. 

Víta“ (1924 - 1928). P!evá#nou $ást fotografií tvo!í záti*í, 

„Záti*í se d#bánem“ (1926), „Poup" bílé r'#e“ (1954), 

„Záti*í se such&mi listy“ (1956), „Záti*í podle 

Caravaggia“ (1959), „Kyti$ka lu$ních kv"tin“ $i dv" 

ukázky z cyklu „Sklen"né labyrinty“ (1968). Jsou zde 

zastoupeny i krajinné motivy „St!edoho!í“ (1955), 

Krajina u M"lníka u p!ívozu“ (1964), fotografie z cyklu 

„Pra#ské zahrady“ (1956), Sudk'v motiv „zahrádek“ – 

„Zahrádka u paní Socha!ové“ (1953), „Zahrádka na 

kterou se dívám“ (1955), „V kouzelné zahrádce“ (1955), 

„V kouzelné zahrádce“ (1959) $i snímky „V&hled z okna mého ateliéru“ a „Okna mého 

ateliéru“ (1954). Text Petra Tauska, Nad fotografiemi Josefa Sudka, je dopln"n portrétem 

Josefa Sudka od Tarase Ku*$ynského a je uveden mimo $eského jazyka také v ru*tin", 

n"m$in", angli$tin" a francouz*tin". Text doprovází dal*ích deset fotografií ze Sudkovy 

tvorby z nich# uvádím nap!íklad portrét Jaromíra Funkeho (1924), portrét socha!e 

Makovského (1943), fotografii Sudkova ateliéru „Labyrint u fotografa“ (1960), záti*í „R'#e 

na okn"“, „Záti*í podle malí!e Navrátila“ a „Zima na St!eleckém ostrov"“ (1948). 
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Profily z prací mistr' $eskoslovenské fotografie 

 

Vilém Heckel 

Auto!i v&b"ru fotografií: Petr Tausk, Sláva )tochl 

Vydalo: Panorama, Praha 1981 

Grafická úprava: V. Jedli$ka 

Autor textu: Petr Tausk 

Text uveden v $e*tin", ru*tin", n"m$in", angli$tin", francouz*tin" 

 

Bromografické portfolium Viléma Heckela bylo sestaveno 

Petrem Tauskem spole$n" s fotografem Slávou )tochlem. 

Auto!i se ve v&b"ru zam"!ili jednak na snímky z 

$eskoslovensk&ch hor, ale i na snímky z horolezeck&ch 

v&prav Viléma Heckela na Kavkaz a do Pakistánu. V 

doprovodném textu, Nad snímky Viléma Heckela, zachytil 

Petr Tausk fotografick& #ivot tohoto autora, proslaveného 

práv" fotografiemi p!írody a hor. Text byl op"t p!elo#en do 

n"kolika sv"tov&ch jazyk' a provázejí ho doprovodné 

fotografie. Ty zobrazují dal*í motivy Heckelova zájmu. 

„/eny v Pakistánu“, „Sta!ec v Pakistánu“ nebo „Uli$ka na 

Korsice“ jsou p!íklady snímk', na kter&ch se p!i sv&ch cestách sna#il zachytit #ivot místních 

obyvatel. Fotografie „Ze strojírenského závodu“ odkazuje na dobu, kdy byl Heckel zam"stnán 

jako pr'myslov& fotograf brn"nské zbrojovky.  
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6. Pedagogické p(sobení na FAMU  
 

V druhé polovin" 50. let se na fakult" FAMU, která byla od svého vzniku v roce 1946 

orientovaná v&hradn" k filmovému um"ní a fotografie se pou#ívala pouze jako prost!edek 

k v&uce budoucích kameraman', stále více student' obracelo k fotografii jako dominantnímu 

oboru. Mnozí z nich byli proto vylou$eni, nicmén" tlak z jejich strany vedl v roce 1960 k 

povolení fotografické specializace. Prvním studentem fotografie a zárove% i posledním 

studentem vylou$en&m pro svou fotografickou orientaci ze studia filmové kamery se stal 

Pavel Dias. Vznik samostatné katedry fotografie pod vedením Prof. Jána )moka, se datuje k 

roku 1975.  

Mimo pedagog', kte!í zde ji# vyu$ovali z dob Kabinetu um"lecké fotografie, jako byli 

nap!íklad Zden"k Rossmann, Rudolf Skopec $i Josef Ehm, si situace #ádala roz*í!ení !ad 

kmenov&ch i externích pedagog' o nové tvá!e, $asto pat!ící do mlad*í generace. To byl i 

p!ípad Petra Tauska, kter& v roce 1967 získal nabídku od Jána )moka extern" p!edná*et 

p!edm"t Sou$asná sv"tová fotografie. 

Dá se !íci, #e tato skute$nost byla pro Tauska tak!ka zlomová a umo#nila mu naplno 

se pono!it do oblíbeného tématu fotografické historie. V té dob" byl ji# znám&m autorem 

$lánk' a teoretick&ch statí publikovan&ch v (eskoslovenské fotografii i Revui Fotografii a to 

v$etn" asi nejznám"j*ího dvacetit!ídílného seriálu Sv"tová fotografie $i cyklu Tv'r$í 

fotografie 20. století.  

Na kated!e se stal kolegou Rudolfa Skopce, kter& p!edná*el d"jiny fotografie do roku 

1918. 
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V po$átcích fotografické v&uky neexistovalo mnoho u$ebních materiál' a tento stav 

bylo pot!eba zm"nit. Pro Tauska to byla jasná a vítaná v&zva k sepsání u$ebních skript pro 

své p!edná*ky, která svou formou i obsáhlostí nem"la ve své dob" obdoby. Pro studenty se 

tyto texty staly hlubokou sondou do historie sv"tové i $eskoslovenské fotografie a zanechaly 

nesmazatelnou stopu ve zp'sobu v&uky d"jin na FAMU.   

První z nich, Sou!asná sv$tová fotografie, vydal Tausk v roce 1970. V následujících 

letech, ve *kolním roce 1972 - 1973, za$al p!edná*et p!edm"t Fotografie ve spole$enské praxi. 

Ten byl pozd"ji spojen& se Sou$asnou sv"tovou fotografií v jeden p!edm"t Sou$asn& stav 

fotografie, kter& pokr&val látku obou p!edcházejících.  

V roce 1976, po smrti Rudolfa Skopce roku 1975 a odchodu Anny Fárové roku 1976, 

p!ebral Petr Tausk v&uku D"jin fotografie a roku 1977 sestavil skripta Sou!asn& stav 

fotografie, která popisovala období od roku 1918. Naopak na období do roku 1918 se zam"!il 

ve skriptech D$jiny fotografie, která vy*la v roce 1980.  

V nadcházejících letech publikoval dvoudílná roz*í!ená skripta. Jako první vy*el v 

roce 1984 druh& díl nazvan& D$jiny fotografie II - interpreta!ní hlediska.  První díl D$jiny 

fotografie I - P)ehled v&voje fotografie do roku 1918 následoval v roce 1987.    

V roce 1985 vycházejí skripta P)ehled sou!asné fotografie v zahrani!í, ve kter&ch 

Tausk zám"rn" neuvádí $eské autory, aby jim v roce 1986 v"noval samostatná skripta 

P)ehled v&voje !eskoslovenské fotografie od roku 1918 a% po na'e dny.  

Petr Tausk nebyl fotografem z povolání a jeho zájem o fotografii vyvstal z jeho 

velkého koní$ka, kterému v"noval stejn", nebo i více $asu, ne# své p'vodní v"decké profesi. 

Znalosti, které uplatnil p!i sestavování u$ebních skript, vycházejí ze systematického studia, 

bádání a nalézání. Zdroje informací hledal jak v na*í, tak i zahrani$ní literatu!e, která se mu 

stávala dostupná b"hem jeho $ast&ch zahrani$ních cest. Neváhal kontaktovat známá muzea, 

redakce sv"tov&ch fotografick&ch periodik, schra%ovat katalogy v&stav, setkávat se osobn" s 

jednotliv&mi fotografy. Odm"nou mu byly rozsáhlé a# encyklopedické znalosti, které 

mnohokrát zúro$il.  

U$ební texty Petra Tauska jsou velmi rozsáhlé a p!iná*ejí zna$né mno#ství jmen a 

faktick&ch informací. Od $tená!e tak vy#adují nejen dobrou pam"+, ale i schopnost 

analytického my*lení. Pro Tauska byla historie nade v*e, a tak $asto zmi%uje, #e v&$et 

osobností je, vzhledem k zapamatovatelnosti, omezen&. Z tohoto d'vodu p!ikládá dlouhé 

seznamy doporu$ené literatury. Nazna$uje tak, #e hloubka d"jin fotografie má v podstat" 

bezednost Macochy. V&pravy do jejího l'na mohou znamenat dobrodru#ství, p!inést poznání, 

ale i studentovu „smrt“.  
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A$ byl $lov"kem velmi mil&m a p!átelsk&m, v dob" zkou*ek, jak se shodují ti, kte!í 

touto zku*eností pro*li, se prom"nil v neoblomného a velmi p!ísného pedagoga, kter& nedával 

nic zadarmo. Od sv&ch student' necht"l, aby pouze memorovali fakta, za podstatné pova#oval 

znalost souvislostí a to jak v kontextu $eskoslovenské, tak i sv"tové fotografie.   

(asto uvád"l odkazy na zahrani$ní publikace, které v*ak byly ve své dob" t"#ko 

dostupné. Snad i pouhé v"domí jejich existence poukazovalo na to, #e za uzav!enou hranicí 

proudí sv"t otev!en& informacím.  

Tauskova skripta obsahovala jen textovou $ást a neuvád"la ukázky z tvorby 

jednotliv&ch fotograf'. Pro studenty tak muselo b&t obtí#né p!edstavit si, jak jmenované 

fotografie vlastn" vypadají. Jednou z mo#ností, jak se seznámit alespo% s ukázkami n"kter&ch 

z nich, bylo prolistovat Tauskovy $lánky a seriály na stránkách (eskoslovenské fotografie a 

Revue fotografie nebo sáhnout po n"které z historick&ch publikací. 

I p!esto, #e skripta v*eobecn", na rozdíl od knih, p'sobí trochu neatraktivn", je pravdou, #e do 

t"ch od Petra Tauska se dá docela dob!e za$íst. Nalezneme zde i osobn"j*í údaje ze #ivota 

znám&ch, ale vlastn" vzdálen&ch fotograf' i popis dobov&ch událostí.   

Jak& byl Petr Tausk pedagog i $lov"k lze nalézt ve vzpomínkách jeho koleg' a #ák'. 

P!ítel a kolega Ján )mok ho charakterizuje jako $lov"ka veselého, se smyslem pro humor, 

v&te$ného pedagoga a spolupracovníka, kter& v*e !e*il lehce a s p!ehledem. V $lánku pro (sF 

$. 10/1988 Vzpomínka na Petra Tauska uvádí: 

„V$dy usm#vav& a klidn& (roz!ileného jsem ho nikdy nevid#l) byl postrachem 

poslucha!' pro svou v&te!nou pam#* a neuv#%iteln# detailní znalosti historického materiálu. 

V tomto sm#ru byly v"echny b#$né studentské únikové triky u zkou"ek p%edem odsouzeny 

k nezdaru. Jeho dvacetileté p'sobení na FAMU se v&razn# odrazilo i na kvalit# studentsk&ch 

diplomních prací, v#novan&ch d#jinám nebo osobnostem.“  

Vladimír Birgus vzpomíná na svého profesora jako na $lov"ka veselé a spole$enské 

povahy, proplouvajícího s le#érní elegancí po chodbách fakulty v#dy v saku a s mot&lkem. Na 

rozdíl od Anny Fárové, která o fotografiích vypráv"la v prostorách um"leckopr'myslového 

muzea nebo u sebe doma, m"la v&uka Petra Tauska formu p!edná*ek v posluchárn" fakulty. 

P!i p!edná*kách fotografie neukazoval, spí*e je podrobn" popisoval sledujíc r'zné vztahy a 

souvislosti. O$ekával od student' samostudium vycházející z doporu$ené literatury a 

v období zkou*ek $asto zkou*el i ve své pracovn" v Ústavu pro v"deckotechnické informace. 
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6.1. Rozhovor s Ale'em Kune'em 
 
 
Jaké p)edm$ty Vás vyu!oval Petr Tausk na FAMU v dob$, kdy jste tam studoval? 

 

V dob", kdy jsem studoval na FAMU (tedy v letech 1978/1984 - v mimo!ádném i 

!ádném studiu) vyu$oval ve druhém ro$níku D"jiny fotografie a ve $tvrtém ro$níku Sou$asn& 

stav fotografie. D'le#itou sou$ástí obou t"chto p!edm"t' byla i $ást, která se jmenovala 

Interpreta$ní hlediska, kde se studenti pohybovali ve velmi *iroké oblasti obecné historie. 

Práv" tyto kontexty m"ly pro v&uku Petra Tauska zásadní v&znam. 

 

Jak& byl Petr Tausk pedagog a jak na vás p(sobil jako !lov$k? 

 

Práv" v souvislosti se zmín"n&mi kontexty si musíme nejprve polo#it otázku, jaká to 

byla doba. P!es zdánlivé nem"nné bez$así v institucích rozhodn" slo#itá. Po Chart" 77 nem"li 

pracovníci na t"chto místech na r'#ích ustláno, podezíravost re#imu dosáhla mnohdy a# k 

hysterii a ve*kerá $innost byla neustále sledována a kontrolována (a+ u# bylo jejich postavení 

jakékoliv). Petr Tausk se ve své práci zab&val p!edev*ím tím, co se re#im pokou*el v*emo#n" 

utlumit. Tedy informacemi.  

V sou$asnosti nadvlády Google lze jen t"#ko pochopit vzácnost jednotlivostí, je# dnes 

m'#eme získat z domova jedin&m kliknutím na síti. Petr Tausk byl v"deck& pracovník, 

akademická diskuse pro n"j byla posvátná a rozhodn" svévoln" nemodeloval d"jiny fotografie 

k obrazu vládnoucího re#imu. Handicapem jeho p!edná*ek byla dobov" vymezená verbálnost.  

Student se musel více spoléhat na slova a svou p!edstavivost. V"t*ina knih za sv"tové 

produkce za #eleznou oponou byla prakticky nedostupná, v knihovnách nebyly k dispozici a 

jen málokdo m"l p!íle#itost koupit je za hranicemi. V"t*inou nebyla ani technika a krom" 

mimo!ádn&ch p!edná*ek vlastn" vizuální projekce nikdo nep!ipravoval.  

Petr Tausk byl sympatick&, ale nesmírn" precizní odborník zam"!en& do oblasti, která 

jej cel& #ivot zajímala a jeho post!ehy ur$it" nebyly pouh&m nudn&m memorováním 

faktick&ch údaj'. Kdo se nau$il jeho p!edná*kám naslouchat, objevil v nich spousty 

drobnokresebn&ch detail' na pozadí p!esn" vedené linie v&kladu v p!ekvapující historické 

*í!i. Krom" obdivu k surrealismu dával Tausk fotografick& v&voj do v&sti#n&ch kontext' 

s v&vojem záznamové techniky. 
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Jaké byly v té dob$ vztahy mezi studenty a profesory?  

 

Na vztahy mezi studenty a pedagogy na FAMU si osobn" nemohu st"#ovat. 

Nevzpomínám si opravdu ani na jedinou situaci, kdy bych m"l s n"kter&m z vyu$ujících 

fatální problém. Jestli#e jsem musel zkou*ku opakovat, bylo zjevné pro$. A kdy# jsem 

v období 1981/1982 musel studia na rok p!eru*it (kv'li neodevzdanému cvi$ení Tvá! a t"lo u 

Clifforda Seidlinga) poru*il jsem u$itelem jasn" nastavená pravidla hry.   

Jiná v"c byla privátní „dramata“ mezi jednotliv&mi pedagogy. To se dnes u#  nevidí. 

Na vlastní o$i jsem za#il situaci, kdy se d'stojní sta!í pánové prali v Praze uprost!ed 

Jungmannova nám"stí kv'li klí$i od V&stavní sín" Fotochema a le#eli zaklín"ni do sebe na 

pra*ném chodníku. Pro facku se mezi rozhádan&mi u$iteli na kated!e n"kdy také ne*lo daleko.  

 

To v*e v*ak byla zále#itost r'znorod&ch osobností a ur$it" nebyli do t"chto z v"t*í 

$ásti soukrom&ch konflikt'  zatahováni jako rukojmí studenti.  

Petr Tausk byl bezprost!edním hádkám jako externí pedagog vzdálen&. Hlavní 

zam"stnání m"l v d'stojném v"deckém ústavu na Starém M"st", kam si zval studenty   na 

zkou*ky.   

Mnohem komplikovan"j*í byly v dob" mého studia vztahy mezi studenty.  Na 

p!elomu 70. a 80. let, kdy# jsem nastoupil do mimo!ádného studia, tu byla atmosféra 

„nenápadné“ pracovitosti jednotliv&ch individualit. Kdy# jsem se jednoho dne probudil, 

vyst!ídali tuto tak trochu nudnou idylu Tono, Rudo a vzáp"tí Miro, Vasil, Pe+o, Jano a dal*í. 

Antonín Dufek razantní nástup usm"vav&ch „chalanov“ z mal&ch slovensk&ch m"ste$ek a 

vesnic do Prahy nazval Slovenská nová vlna. Na FAMU po dlouhé dob" nastoupila silná a 

v&razná generace, která zpo$átku vystupovala kontinuáln" s $esk&mi spolu#áky (kup!. je*t" 

na v&stav" v divadle v Kobylisích), pozd"ji se v*ak u# slovenská p!íslu*nost stala v Praze 

zajímavou „v&robní zna$kou“.  Prezentovala se nej$ast"ji sympatickou a uvoln"nou hravostí,  

jino*skou erotikou vzdálenou n"jak&m traumat'm  a dobov" p!ekvapiv" sv"#ími nápady 

vymykajícími se obvykle memorované tradici. Tato vlna smetla v*echno ostatní a odplavil ji 

a# boom dokumentu a reportá#ních záznam' po listopadu 1989.  Pro v*echny ty „hodné 

chlapce“ to muselo b&t p!ekvapení. Obrovskou náv*t"vnost jejich v&stav z druhé poloviny 80. 

let vyst!ídala a# nespravedlivá divácká lhostejnost. Jenom#e 90. léta u# m"la jiná pravidla.  
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Máte n$jakou zvlá'tní vzpomínku na Petra Tauska? 

 

Petr Tausk byl sympatick&, r'#olící pán, trochu p!i t"le a vyza!ující zvlá*tní le#érní 

pohodu a osobitou eleganci. Ale hlavn" specializovan& odborník s hlubok&mi znalostmi, je# 

dokázal prezentovat s lehkostí zábavn&m a !ekl bych „jisk!iv&m“ zp'sobem. V*echno do sebe 

zapadalo a p'sobilo jako veselá barevná stavebnice sestavená do p!ekvapiv&ch tvar'. Za 

t"chto okolností jsem první zkou*ku hrub" podcenil v domn"ní, #e v*e prob"hne ve stejné 

lehkosti a snadnosti. Dodnes nezapomenu na otázky, které zkou*ející akcentoval 

po+ukáváním tu#ky. A$koliv jsem skripta se zájmem pro$etl, nedostávalo se mi detail'. 

Proto#e Petr Tausk v"d"l, #e já sám u# pedagogicky p'sobím, tak jsem po $tvrt hodin" 

odcházel bez známky s omluvou, #e si v*e doplním. No a nezb&valo nic jiného, ne# se nau$it 

Tauskova skripta zpam"ti (nakonec V&born"). 

 

Jak se li'ilo studium na FAMU oproti dne'ku? 

 

To opravdu nemohu posoudit, proto#e sou$asnou situaci bezprost!edn" a hlavn" 

zevnit! nesleduji. Jisté je, #e fenomén fotografie na  FAMU byl v 80. letech minulého století 

úpln" odli*n&. Do ro$níku se vt"snala necelá desítka uchaze$' a s externisty i mimo!ádn&m 

studiem to nebylo ani dvacet fotograf'. A byla to jediná katedra  fotografie v (eskoslovensku, 

co dlá#dila jedinou poctivou cestu k ob#iv" fotografa. Absolventi denního studia dostávali 

registraci p!i Svazu $esk&ch v&tvarn&ch um"lc', co# byla v komunistické administrativ" 

vrátka k povolenému prodeji fotografií . Z tohoto pohledu by se mo#ná zdálo, #e katedra byla 

zaplavena syny a dcerami v&znamn&ch funkcioná!' a prore#imních um"lc'.  

Prokazateln" tomu tak nebylo. Nejen, #e zde studovala !ada lidí, jejich# rodi$e byli 

re#imu vysloven" proti srsti, ale se „slovenskou novou vlnou“ se sem dostali uchaze$i, s 

jedinou p!edností a tou byl talent. Fotografie byla v 80. letech p!edev*ím „mu#skou 

zále#itostí“. /eny jsem potkával v"t*inou jen na spole$n&ch p!edná*kách s produkcí. 

 

Jak& byl Petr Tausk b$hem zkou'kového období? 

 

Petra Tauska u# jsem $áste$n" charakterizoval jako vskutku sympatického a 

p!íjemného spole$níka nabitého energií a nápady a# do okam#iku zkou*ky, kdy byl 

nekompromisní a vy#adující opravdu hluboké a detailní  znalosti. 
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Byly pro vás informace o historii fotografie získané od Petra Tauska p)ínosem, nebo jste 

preferoval jinou formu v&uky? 

 

Otázkou je, jakou formu v&uky je mo#né si v 80. letech minulého století p!edstavit. 

P!edná*ky v galeriích a institucích na toto téma nebyly. Knihovny m"ly jen velmi omezen& 

fond (navíc n"které publikace nep'j$ovaly ani do studoven). (eské odborné $asopisy se sice 

d"jinami zab&valy ob*írn"ji ne# dnes, ale $lánky m"ly své limity. Internet pochopiteln" 

neexistoval. Nem"l jsem nejmen*í *anci cestovat do zahrani$í a za „#eleznou oponu“ jsem se 

poprvé bez pen"z podíval a# v prosinci 1989. Re#im mi cesty nepovolil, proto#e polovina 

m&ch p!íbuzn&ch emigrovala do USA.  Katalogy v&stav, co mi známí posílali, $asto kon$ily 

zabavené nebo se ztratily. 

 

Informace od Petra Tauska byly jednozna$n" p!ínosem a$koliv v"t*inou bez 

konkrétních ukázek. Problematická byla celková nedostupnost vizuální informace. M"l jsem 

velké *t"stí, kdy# jsem si kup!. v antikvariátu koupil knihu TAUSK, Petr. Die Geschichte der 

Fotografie im 20. Jahrhundert : von der Kunstfotografie bis zum Bildjournalismus. P!eklad 

Karin Thomas, Gert Koshofer. Kolín nad R&nem : DuMont, . 1977 269 s. 

 

 
6.2. Rozhovor s Vladimírem Birgusem 
 
 
Jak by jste popsal osobnost Petra Tauska? 

 

     Inteligentní a *armantní korpulentní pán s mot&lkem na krku a pohorkami na nohách. Byl 

to $lov"k, kter& díky sv&m tehdy neb&val&m mezinárodním kontakt'm pro mnoho $esk&ch 

fotograf' pootevíral okna do sv"ta a poskytoval jim obtí#n" dostupné informace o historii i 

sou$asnosti fotografické tvorby.. 

 

P)i jaké p)íle%itosti jste se poprvé setkali a jak na Vás zap(sobil? 

 

     Jeho texty o sv"tov&ch fotografech jsem $etl u# na st!ední *kole a tehdy jsme se taky 

poprvé osobn" setkali na p!edná*kách v Olomouci a v Praze. 
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Jaké vzpomínky máte na Petra Tauska z dob studií na Famu? 

 

     D"jiny fotografie za$al p!edná*et po Ann" Fárové, která z FAMU ode*la je*t" p!ed 

podpisem Charty 77. Ona nikdy ned"lala klasické p!edná*ky, v"t*inou nás zvala k sob" do 

Um"leckopr'myslového muzea nebo do bytu ve )pan"lské ulici a tam nám ukazovala 

fotografie a knihy, zajímav" o nich mluvila a vyprovokovávala na*e diskuse. Tausk byl úpln" 

jin&. V#dy m"l pe$liv" p!ipravenou p!edná*ku na ur$ité téma a sypal ze sebe jména, data i 

r'zné nepublikované a n"kdy i nepublikovatelné historky. Ale nikdy nepromítal fotografie, to 

byla *koda. Mnozí studenti m"li strach z jeho zkou*ek, proto#e nemilosrdn" vyhazoval, ale já 

jsem v#dycky od n"ho dostal jedni$ku. O historii fotografie jsem se hodn" zajímal, psal jsem 

do $asopis' a Petr Tausk to oce%oval. 

 

Kterou z jeho prací pova%ujete za st$%ejní? 

 

     Z mezinárodního hlediska to nepochybn" byly kniha D"jiny fotografie 20. století, p'vodn" 

vydaná znám&m nakladatelstvím DuMont v Kolín" nad R&nem, která vy*la i v n"kolika 

jin&ch jazycích. To bylo v té dob" naprosto v&jime$né, #e by historik fotografie ze zem" 

sov"tského bloku vydal publikaci, která by vy*la v n"kolika západoevropsk&ch 

nakladatelstvích. Petr Tausk do ní za!adil i n"kolik na*ich autor' a v&znamn" tak p!isp"l 

k propagaci $eské fotografie ve sv"t". V#dy+ ve star*ích d"jinách fotografie od Newhalla, 

Gernsheimov&ch $i Turnera nebyl zmín"n ani Sudek. Paradoxn" se knihu nikdy nepoda!ilo 

vydat $esky. Pro domácí publikum ale m"ly velk& v&znam r'zné p!ehledy sv"tové a 

$eskoslovenské fotografie, které Tausk vydával jako skripta pro studenty na FAMU nebo je 

publikoval jako seriály v (eskoslovenské fotografii $i v Revue Fotografie. Tehdy neexistoval 

internet a ze zahrani$ních $asopis' byla v na*ich velk&ch knihovnách v"t*inou jenom 

*v&carská Kamera, tak#e jeho texty byly pro nás d'le#it&m zdrojem informací. Nem"lo by se 

v*ak ani zapomenout na encyklopedii Praktická fotografie, kterou redigoval. Kdo nic 

podobného nikdy ned"lal, neuv"domí si, kolik práce to obná*í. 
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Jak hodnotíte fotografickou tvorbu Petra Tauska? 

 

     U Tauska byla nejd'le#it"j*í jeho teoretická a historická práce. Vlastní fotografie pou#íval 

p!edev*ím jako ilustrace do sv&ch knih. V&jimkou je hlavn" soubor kvalitních portrét' 

osobností na*í i sv"tové fotografie Josefa Sudka, Jaroslava Rösslera, Jana Saudka, Billa 

Brandta, Joela Meyerowitze, Otty Steinerta, Waltera Rosenbluma, Cornella Capy a dal*ích. 

Capovi se Tausk'v portrét tak líbil, #e ho za!adil do své monografie. 

 

Jak&m byl Petr Tausk tchánem a p)ítelem? 

 

     Byl mnohem více p!ítelem ne# tchánem. Tykat jsme si za$ali u# dávno p!ed svatbou, 

v#dy+ jsme oba u$ili na FAMU. M"l jsem moc rád jeho smysl pro humor. 

 

Zab&val se Petr Tausk sb$ratelstvím fotografií? 

 

     Myslím, #e ka#d& historik fotografie má vlastní sbírku. Ani u nás netvo!í Rudolf Skopec, 

Anna Fárová, Pavel Scheufler, Daniela Mrázková, Antonín Dufek, Jan Ml$och $i já v&jimky. 

Samoz!ejm" i Petr Tausk sbíral fotografie, v"t*inou je se sv&mi kolegy vym"%oval. Ale ani 

zdaleka to nebyla sbírka rozsahu a kvality sbírky Anny Fárové nebo Daniely Mrázkové. 

 

P)edstavte si Petra Tauska, kdyby %il v dne'ní dob$. 

 

     Ur$it" by m"l ohromnou radost z pádu komunismu a ze sv&ch dvou vnou$at. A 

nepochybn" by byl zd"*en& z na*í sou$asné politické scény. 
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7. Kurátorská !innost 
 
 

Jednou z oblastí Tauskova p'sobení byla i kurátorská $innost. Fotografické v&stavy 

doma i v zahrani$í za$al organizovat od roku 1965. První byla pravd"podobn" v&stava italské 

fotografie v pra#ské síni Fotochema. Vedle znám&ch jmen podporoval i !adu mlad&ch autor' 

a díky kontakt'm se sv"tov&mi fotografy se mu poda!ilo uspo!ádat i n"kolik zahrani$ních 

v&stav v (eskoslovensku. Bylo to období velké popularizace fotografie. Mnoho opomíjen&ch 

jmen jakoby povstalo z popela. Fotografie za$ala b&t vnímána jako um"leck& a sb"ratelsk& 

artikl a muzea za$ala nakupovat fotografie do sv&ch sbírek.  

Z v&$tu v&stav, které organizoval Petr Tausk nebo pro které psal úvodní texty, uvádím 

alespo% n"kolik ukázek.  

 

Roku 1968 p!ipravil spole$n" s Adolfem Kroupou, Vilémem Reichmannem a 

Václavem Zykmundem v síni (eskoslovenského spisovatele v Praze skupinovou v&stavu 

Surrealismus a fotografie. 

V&stava byla po!ádána Svazem $eskoslovensk&ch v&tvarn&ch 

um"lc' a Domem um"ní v Brn". Byly zde p!edstaveny práce 18 

fotograf' u kter&ch lze nalézt r'zné prvky surrealismu.  Auto!i 

nazvali v&stavu Surrealismus a fotografie a zám"rn" vylou$ili 

ozna$ení surrealistická fotografie. Jak vysv"tluje v doprovodného 

textu Václav Zykmund, surrealismus ovlivnil tak *irok& okruh 

um"lc' a tendencí, a tyto tendence zp"t surrealismus, #e se 

postupem doby set!ely hranice mezi sm"ry d!íve velmi p!ísn" 

vyhran"n&mi. „,í%e surrealismu ve fotografii je relativn# "iroká a 

pro tuto "í%ku prakticky jen velmi t#$ko vymezitelná“. V&stava 

p!edstavila fotografie jak objektivn" existujících skute$ností, které vzbuzují ur$ité konkrétní 

pocity, snímky evokující snovost reality s její absurditou, snímky blí#ící se absolutnímu 

surrealismu $i snímky, v nich# je dovoleno aran#ování, hra i uplatn"ní fabula$ních schopností 

fotografa. 

Na v&stav" byli zastoupeni: Jaromír Funke, Antonín Gribovsk&, Jan Hajn, Tibor 

Honty, Václav Chochola, B"la Kolá!ová, Karel Kuklík, Martin Martin$ek, Emila Medková, 

Alois No#i$ka, Ladislav Postupa, Ivo P!e$ek, Vilém Reichmann, Vladimír Rybi$ka, Ji!í 

Sever, Jan )plíchal, Jind!ich )tyrsk& a Jaroslav Vávra.  
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V&stava byla v pozm"n"né podob" uvedena také ve Folkwang muzeu v Essenu. 

 

Dal*í skupinovou v&stavou byla v&stava Lyrické proudy v #eskoslovenské fotografii. 

Poprvé byla p!edstavena roku 1973 na 5. mezinárodní v&stav" audiovizuální techniky SICOF 

v Milán" a poté ve Funkeho Kabinetu v Brn". Roku 1975 putovala do Freiburgu a roku 1976 

do Tunisu.  

V&stava byla sestavena z prací 23 $eskoslovensk&ch autor' a dala si za úkol ukázat 

celkovou *í!i a nosnost lyrismu v sou$asné $eskoslovenské fotografii. P!i sestavování souboru 

vybíral Tausk snímky tak, aby se ukázala co nejv"t*í 

r'znorodost ve v&b"ru nám"t' i mo#nosti uplatn"ní ve 

více #ánrech tv'r$í fotografie. I p!esto, #e se lyrismus 

objevuje na fotografiích mnoha znám&ch a 

v&znamn&ch autor', nebylo mo#né z d'vodu 

omezen&ch v&stavních prostor, p!edstavit v*echna 

jména. Proto zvolil Tausk cestu, která nejlépe 

vyhovovala jeho hlavní my*lence r'znorodosti a 

vybral práce fotograf' jednotliv&ch v"kov&ch 

kategorií. Od Josefa Sudka narozeného roku 1896 a# po Antonína Malého narozeného roku 

1950. Petr Tausk je také autorem v&stavního katalogu, pro kter& napsal úvodní text a sestavil 

krátké monografie zastoupen&ch fotograf' v$etn" ukázek z jejich díla. Na v&stav" byli 

zastoupeni: Josef Sudek, Vilém Reichmann, Josef Ehm, Václav Jír', Martin Martin$ek, Sláva 

)tochl, Petr Zora, Josef Pro*ek, Dagmar Hochová, Karol Kállay, Emila Medková, Jan 

)plíchal, Zden"k Vo#enílek, Vladimír Lammer, Taras Ku*$ynskyj, Jovan Dezort, Ferdinand 

Valent, Jaroslav Rajzík, Olga Svobodová, Petr Sirotek, Aja Bufka, Josef Hník, Antonín Mal&. 

 

V&stava Mario Giacomelli, která prob"hla v únoru roku 1967 v 

Kabinetu Jaromíra Funkeho v Brn" a poté v dubnu stejného roku v 

Italské knihovn" v Praze byla dal*í v&znamnou v&stavou, jejím# 

kurátorem byl Petr Tausk. Na v&stav" bylo p!edstaveno 104 

snímk' Maria Giacomelliho. D'm um"ní v Brn" vydal k této 

p!íle#itosti v&stavní katalog, ve kterém Tausk p!iblí#il osud tohoto 

autora, jeho individualitu i intuitivní p!ístup k tvorb". Pom"rn" 

hodn" vybran&ch záb"r' je v"nováno krajin", ve které  Giacomelli 

fotografuje zajímavá uspo!ádání míjená náhodn&mi pozorovateli a# ke zd'razn"ní graficky 
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p'sobících prvk' i snímky detail' d!eva, které p!ipomínají letecké pohledy na pou*+, mo!ské 

zálivy nebo i velké oblasti pevniny. 

Na v&stav" byla také p!edstavena záti*í z ranného období jeho tvorby. Mimo 

jednotlivé fotografie je zde prezentováno n"kolik fotografick&ch cykl', jako seriál -ivot ve 

starobinci, kter& vznikl v letech 1957 a# 1958 v Senigallii, $i optimisti$t"ji lad"n& cyklus 

Mu$, $ena, láska, cyklus Seminaristé $i Dobrá zem#, zachycující téma italsk&ch zem"d"lc'.  

Tausk zde za!adil i soubor z roku 1966, kter& pat!il mezi nejmlad*í díla, (lov#k vid#n& ve 

d%ev#.  

Petra Tauska a Maria Giacomelliho pojilo dlouholeté p!átelství, kdy se vzájemn" $asto 

nav*t"vovali. Uspo!ádání v&stavy tak m"lo pro oba osobn"j*í charakter.  

Podobná v&stava Giacomelliho tvorby nazvaná Fotografie z Talianska prob"hla v galerii 

Profil v Bratislav" v srpnu roku 1972. I zde byl Petr Tausk autorem monografie a úvodního 

textu.  

 

V listopadu roku 1972 prob"hla v Kabinetu Jaromíra 

Funkeho v Brn" v&stava Josef Václav Sládek, kterou 

p!ipravil Petr Tausk spole$n" s Petrem Sirotkem. Na 

jejím po$átku byl objev absolventa FAMU Petra 

Sirotka, kter& si pov*iml velké !ady dob!e zachoval&ch 

negativ' v muzeu ve Zbiroze. 

Pokusil se tyto staré desky „nazv"t*ovat“ a „pak 

následoval ji$ jen ú$as nad fotografick&m dílem, kter&m 

básník zna!n# p%edb#hl dobu.“ Vystaven& soubor tak 

není sestaven z pozitiv' proveden&ch p!ímo autorem, ale ze zv"t*enin, které z originálních 

desek po!ídil Petr Sirotek. Jak uvádí Petr Tausk v doprovodném textu v&stavního katalogu, 

navázala tato v&stava na trend znovuobjevování d"l fotograf', kter&m hrozilo zapomn"ní. 

Tausk zde nachází souvislost mezi objeven&mi snímky znám&ch spisovatel', jak&mi byli 

nap!íklad Emil Zola a Giovanni Verga.  

„Je jist# radostnou událostí, jestli$e na této v&stav# je mo$no p%edstavit ve zna!né "í%i jedno z 

takov&ch znovuobjevení díla, které se t&ká p%ímo !eskoslovenské fotografie. Je to soubor 

neoby!ejn# p'vabn&ch snímk', jejich$ autorem je Josef Václav Sládek, tedy spisovatel, kter& 

byl v podstat# sou!asníkem Zoly i Vergy.“ 
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V roce 1976 byla uspo!ádána v Galerii Lichttropfen a v Neue Galerii v n"meck&ch Cáchách 

souborná v&stava k osmdesátinám Josefa Sudka. Autory text' do v&stavního katalogu byli 

Petr Tausk spole$n" s Wernerem Lippertem. Katalog 

obsahoval 59 $ernobíl&ch ilustrací, biografii, bibliografii a 

seznam reprodukovan&ch fotografií. Petr Tausk bohu#el 

nesta$il Josefu Sudkovi tento katalog ukázat, proto#e ten ve 

stejné dob", v zá!í roku 1976, zem!el. 

 

 

 

 

V prosinci roku 1975 uspo!ádal Tausk spole$n" s Vladimírem /idlick&m v Galerii v&tvarného 

um"ní v Hodonín" spole$nou v&stavu Tarase 

Ku*$ynského, Bohumila Novotného a Jana )plíchala. 

Vybrané soubory ukázaly t!i osobité zp'soby vyu#ití 

fotografické techniky. A$koliv tvorba t"chto autor' nemá 

zdánliv" #ádné pojítko, nalezl Tausk spole$né znaky práv" 

v mistrn" ovládnuté technice. V&stava p!edstavila portréty 

Tarase Ku*$ynského po!ízené nov&m Asahi Pentaxem ES, 

nám"ty „vepsané do kruhu“ Bohumila Novotného 

po!ízené „rybím okem“ o zorném úhlu p!esahujícím 200° 

a montá#e Jana )plíchala. 
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8. Fotografické dílo Petra Tauska 
 
 

„V mém p%ístupu k fotografii rozli"uji dv# hlediska: pohled historika fotografie a 

pohled fotografa. Z pohledu historika fotografie mám povinnost vysv#tlit sv&m student'm 

hlavní proudy ve v&voji fotografie a$ po sou!asnost, ani$ bych nutn# deklaroval, kter&m 

fotografiím dávám osobn# p%ednost. Z pohledu fotografa v#%ím, $e je nutné mít úctu k 

základním vlastnostem média a podle toho jej vyu$ívat.“(Contemporary Photographers, St. 

James Press, Detroit 1995, s.1097-1098 ) 

 

První fotoaparát, Baby Box, dostal Petr Tausk od otce v deseti letech. Jeho hledá$ek v 

té dob" zam"!oval na okolí, rodinu a kamarády.  

Druhá vlna zájmu p!i*la na konci druhé sv"tové války, kdy jako osmnáctilet& mladík, 

po út"ku z interna$ního tábora, fotografoval kv"tnové události roku 1945.  

Okolnosti a povinnosti studia ho v následujících letech od fotografie vzdálily. V té 

dob" byl znovu p!ijat na reálné gymnázium, kde nap!esrok odmaturoval. Roku 1946 zapo$al 

studia chemie na Vysoké *kole chemicko-technologického in#en&rství v Praze, kde roku 1950 

absolvoval II. státní zkou*ku. Nastoupil kariéru jako v&vojov& chemik ve V&chodo$esk&ch 

chemick&ch závodech v Rybitví a navenek málo nasv"d$ovalo tomu, #e se k fotografii vrátí. 

Zlomov& okam#ik nastal roku 1956, kdy si po!ídil jednookou zrcadlovku Praktica FX2 

s objektivem Triotar 1:4/135mm a *irokoúhl&m Primagonem, se kterou fotografoval v&jevy 

ka#dodenního #ivota. Na filmové polí$ko, ve snaze vystihnout vhodnou situaci okam#iku, 

zachycoval zajímavé tvá!e vystupující z davu ulice. Vzorem mu v té dob" byl Václav Jír', za 

jeho# #áka se pova#uje.  

Po$átkem *edesát&ch let fotografuje v SSSR. Jeho snímky jsou uve!ejn"ny v $asopise 

Sv"t sov"t' a v t&deníku Kultura. Cestování ho provází po celá *edesátá léta, kdy fotografuje 

v duchu humanistické fotografie v Ma-arsku, Itálii, Francii, Anglii a Skandinávii.  

V&razn& byl Tausk'v zájem o barvy. Jak sám !íká v rozhovoru s Martinem Hru*kou 

pro (sF. $.1 ro$ník 1987 “ Dnes si myslím, $e fotograf by m#l vycházet z osobní reakce na 

esteti!no situace a bezprost%edn#, s maximální p%esností zachytit to, co vzru"ilo jeho mysl. 

Skute!nost sama je barevná; pro! by tedy její zobrazení m#lo b&t ochuzeno o p%irozené 

odstíny“.  

Smysl pro barvu souvisí i s jeho zájmem o malí!ství. V jednu chvíli dokonce uva#uje 

zda-li se nev"novat pouze malb". Z této doby je i obraz „Továrna“.   
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Láska k fotografii nakonec p!evládla a Tausk své po$etné publikace o barevné 

fotografii doplnil mnoha ilustra$ními snímky. Za sv'j #ivot jich publikoval p!es 500. 

Na fotografování nicmén" nezb&valo tolik volného $asu, kolik by si sám p!ál a tak 

hledal nám"ty p!evá#n" v prost!edí, ve kterém se pohyboval.  

Díky své teoretické $innosti se setkával s mnoha v&zna$n&mi $eskoslovensk&mi i 

zahrani$ními fotografy, které m"l mo#nost v pr'b"hu t"chto rozhovor' fotografovat. Vznikly 

tak série portrét', které lze pova#ovat za nejd'le#it"j*í $ást z jeho fotografické tvorby.  

Roku 1964 vy*el cyklus $ernobíl&ch portrét' na*ich v&tvarník', kter& pak zvolna p!echázel 

od roku 1966 v cyklus portrét' na*ich i zahrani$ních v&znamn&ch fotograf'.  

Portréty Petra Tauska lze popsat jako tiché, introspektivní obrazy, jakoby vytvo!ené 

mimod"k, v p'li v"ty. Jsou sou$ástí nep!eru*eného rozhovoru nad nedopitou kávou, sou$ástí 

setkání dvou lidí. Fotografovan& $asto nehledí p!ímo do objektivu, ale upíná sv'j zrak do 

prostoru, kde zahlouban& v my*lence svého vypráv"ní p!estává vnímat p!ítomnost 

fotoaparátu. Petr Tausk zachytil tyto momenty, vystihl pomocí v&razu ve tvá!i i gest osobnost 

$lov"ka. Fotografie vynikají 

jednoduchou kompozicí, mají charakter 

#urnalistické fotografie bez mo#nosti 

p!ípravy i manipulace a $asto jsou 

snímány v interiérech. Pokud to bylo 

jen trochu mo#né, vyu#íval Tausk 

p!irozeného osv"tlení. Jindy si 

dopomohl odrazy bleskem tak, aby 

sv"tlo p'sobilo rozpt&len". Portrét Billa 

Brandta z roku 1976, po!ízen& b"hem 

Tauskovi náv*t"vy jeho ateliéru, kde 

místo plánovaného rozhovoru 

debatovali nad snímky Josefa Sudka, 

vypovídá díky zaujatému v&razu ve 

tvá!i i srozumitelnému gestu o laskavé 

povaze. 
Bill Brandt, 1976 
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     Podobnou fotografií je portrét Josefa Sudka z roku 1975, na kterém Josef Sudek, s jedním 

okem lehce p!ihmou!en&m, upírá sv'j zrak do sv"tla, jakoby p!i rozhovoru mimod"k 

p!em"!oval jeho intenzitu. Zcela odli*n&, tentokrát barevn& portrét, zachycuje Josefa Sudka 

p!ed domem na Úvoze, kde od roku 1958 bydlel a pracoval.  

 
Josef Sudek, 1975 
 

 Josef Sudek, 70. léta 
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      Portrét Cornella Capy, fotografa a zakladatele Mezinárodního centra fotografie v New 

Yorku, po!ízen& roku 1983, se naz&vá “Cornell Capa vzpomíná na svého bratra Roberta”. 

Vyniká p!irozeností, $istou 

kompozicí a jemn&m osv"tlením. 

Cornell Capa, sedící ve své 

kancelá!i, s lehk&m úsm"vem na 

rtech, zde p'sobí velmi klidn&m a 

uvoln"n&m dojmem. Pohled 

sm"!uje ven z obrazu, jakoby 

vnit!ním hlasem hovo!il mimo 

tento sv"t ke svému zesnulému 

bratrovi. Capa si tuto fotografii 

oblíbil a pou#il ve své 

monografii. 

 

 

 

 

 

 
Cornell Capa vzpomíná na svého bratra Roberta, 1983 
 

 

 

 

Monografie Cornella Capy s fotografií od Petra Tauska 
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Tausk $asto fotografoval v prost!edí, které m"lo spojitost s oborem portrétované 

osoby. Portrét, na kterém Joel Meyerowitz sedí v houpacím k!esle a pozadí tvo!í série jeho 

fotografií, pochází z roku 1983.  

 

 
Joel Meyerowitz, 1983 
 

Na jiné fotografii z roku 1972 zachytil Tarase Ku*$ynského ve své pracovn" spole$n" 

se svou nejoblíben"j*í fotomodelku, $eskoslovenskou Twiggi, Danou Va*átkovou.  

Rád také fotografoval v kruhu blízk&ch, kde se sna#il zachytit vzájemné vztahy. 

P!íkladem je portrét fotografa Sama Haskinse a jeho man#elky Belindy, vytvo!en& v jeden 

podve$er roku 1976, kdy byl Haskins velmi unaven& po dlouhé práci v ateliéru. Ve*kerá gesta 

Belindy, sklon"ná hlava i dlan" polo#ené na Haskinsova ramena, napovídají o vnit!ní lásce a 

podpo!e, kterou #ena dává svému man#elovi. Autor znásobil p'sobivost této fotografie 

!e*ením osv"tlení tak, aby ve sv"tle vynikla Haskinsova tvá! a ruce jeho #eny.  
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Taras Ku(#ynskyj se svou modelkou Danou Va(átkovou, 1972        Sam Haskins s man%elkou Belindou, 1976 
 
 

Mnohé portréty vznikaly v pra#sk&ch ulicích a parcích. Lehce zádum$iv& portrét Otto 

Steinerta, profesora a p!edstavitele n"meckého subjektivního dokumentu, po!ízen& ve Zlaté 

uli$ce v dob" jeho náv*t"vy Prahy roku 1966, pat!í mezi první fotografie tohoto cyklu.  

 

 
                          Otto Steinert, 1966 
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Zajímav& je portrét Juraje Herze, se kter&m Tauska spojoval #idovsk& p'vod i 

zku*enost z koncentra$ního tábora. Juraj Herz také vystudoval fotografii na 

um"leckopr'myslové *kole v Bratislav" a k tomuto oboru m"l blízko. Jeho portrét ze 

#idovského h!bitova nepostrádá vtip a odkazuje i na Herzovu filma!skou kariéru. 

 

  
Josef Pro(ek, 1982                                                               Walter Rosenblum, 1984 
 
 

 
                        Jaroslav Rössler, 1983 
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                                                Juraj Herz, 70. léta 

 

 

 

Mezi dal*í fotografické nám"ty pat!ily nejr'zn"j*í 

náhodná setkání i hledání bizardních tvar' b"#n&ch 

p!edm"t', které Tausk naz&vá sochami v*ednosti.  

V rozhovoru s Martinem Hru*kou uvádí: „V 

Jugoslávii jsem nalezl kameny p%ipomínající dílo 

socha%e Henryho Moora. Ur!itou so"nost jsem 

ov"em obdivoval i u v#trák' podzemní dráhy i 

jin&ch architektonick&ch detail' nebo 

monumentálních hmot mrakodrap'.“ ((sF, $.1, 

1987) 

 

 
P!ed centrem Pompidou, 1983 
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Tausk také vytvá!el záti*í s nádechem surrealistické poezie a jeho krajinné motivy, 

rozd"lené do linií, forem a odstín' v sob" nesou stopy ur$ité melancholie. 

Zálibu ve fotografování si udr#el po celou dobu své teoretické a u$itelské praxe. 

Fotografování mu p!iná*elo jednak radost z tvorby, ale pova#oval ho i za studijní prost!edek k 

pochopení vlastní podstaty média. 

 

 
 
                           Záti(í 60. léta 
 
 
 

 
 
                                      Záti(í 70. léta 
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Záv$r 
 

Vzhledem k tomu, #e fotografická tvorba Petra Tauska nebyla obecn" pov"domá 

*iroké ve!ejnosti, byla o to více osobnost Petra Tauska známa v odborn&ch kruzích a mezi 

profesionálními i amatérsk&mi fotografy.  

Jádrem jeho #ivotního díla se stala rozsáhlá publika$ní $innost v oblasti historie 

fotografie, technického v&voje, v$etn" „!emeslné stránky“ fotografování.  

Jeho hluboké znalosti zaujaly zahrani$ní redakce odborn&ch periodik i nakladatelství a 

v&sledkem tohoto zájmu byla bohatá publika$ní $innost Petra Tauska ve sv"t".  

Je také nutné zmínit, #e ve své dob" velmi znám& a kladn" hodnocen& teoretik, 

pedagog a fotograf se bohu#el v sou$asné dob" pro mnohé stal zapomenut&m. 

Nicmén" mezi odbornou ve!ejnosti v oblasti fotografické historie, je stále velice cen"n 

a pova#ován jeho p!ínos v uspo!ádání „d"jinné abecedy“ tohoto um"ní.  
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9. Souhrnné p)ehledy 
 
 
 
9.1. P)ehled p)íru!ek a publikací  
 
1960 
Fotografování s v&m$nn&mi objektivy 
Auto!i: Petr Tausk, Bohuslav Biskup 
Rok vydání: 1960 
Vydavatelství: SNTL, Praha 
 
1967 
Fotografujeme zrcadlovkou 
Autor: Petr Tausk 
Rok vydání: 1.vydání 1967, 2.vydání 1976 
Vydavatelství: Osveta, Martin 
 
1972 
Praktická fotografie ( Oborová encyklopedie ) 
Zpracoval kolektiv autor' pod vedením Ing.Petra Tauska 
Rok vydání: 1. vydání 1972, 2.vydání  1973 
Vydavatelství: SNTL, Praha 
 
1973 
Základy tvorivej farebnej fotografie 
Autor: Petr Tausk 
Rok vydání: 1973 
Vydavatelství: Osveta, Martin 
 
1973 
Materiály pro !ernobílou fotografii 
Autor: Petr Tausk 
Rok vydání: 1973 
Vydavatelství: SNTL, Praha 
 
1973 
Jak fotografovat 
Auto!i: Václav )tulík, Petr Tausk 
Rok vydání: 1.vydání 1973, 2.vydání 1977 
Vydavatelství: SNTL, Praha 
 
1975 
Barevná fotografie 
Auto!i: Ján )mok, Josef Pecák, Petr Tausk 
Rok vydání: 1975 
Vydavatelství: SNTL, Praha 
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1976 
An Introduction to Press Photography 
Autor: Petr Tausk 
Rok vydání: 1976 
Vydavatelství: MON, Praha 
 
1976 
Josef Sudek 
Auto!i: Petr Tausk, S.W. Lippert 
Galerie Lichttropfen, Cáchy 
 
1976 
Edice mezinárodní fotografie 
Josef Sudek 
Vydavatelství: Pressfoto, Praha 1976 
 
1977 
Die Geschichte der Fotografie im 20. Jahrhundert 
Autor: Petr Tausk 
Rok vydání: 1.vydání 1977, 2. vydání 1980 
Vydavatelství: DuMont  Buchverlag, Kolín nad R&nem 
 
1977 
Okam%itá fotografie, sú!asnost-mo%nosti-perspektívy 
Autor: Petr Tausk 
Rok vydání: 1977 
Vydavatelství: Osveta, Martin 
 
1977 
100 TEMI di FOTOGRAFIA ( 100 témat ve fotografii ) 
Auto!i: Petr Tausk, Hans H. Hofstätter 
Vydavatelství Arnolda Mondadori, Miláno, Itálie 
 
1978 
Historia della Fotografia en el singolo XX. 
Autor: Petr Tausk 
Rok vydání: 1978  
Vydavatelství: Editorial Gustavo Gili, Barcelona 
 
1978 
Nesta!í jen stisknout spou'*…. 
Autor: Petr Tausk 
Rok vydání: 1978 
Vydavatelství: Práce, Praha 
 
1979 
Materiály pro barevnou fotografii ( a jejich zpracování ) 
Auto!i: Petr Tausk, Bohuslav Pádr 
Rok vydání: 1979 
Vydavatelství: SNTL, Praha 
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1979 
Profily z prací mistr( !eskoslovenské fotografie 
Josef Ehm 
Vydavatelství: Panorama, Praha 
 
1980 
Photography in the 20th Century 
Autor: Petr Tausk 
Rok vydání: 1980 
Vydavatelství: Focal Press, Lond&n 
 
1980 
Storia della Fotografia del 20 Secolo 
Autor: Petr Tausk 
Rok vydání: 1980 
Vydavatelství: Gabriele Mazoota Editore, Miláno 
 
1980 
Profily z prací mistr( !eskoslovenské fotografie 
Josef Sudek 
Vydavatelství: Panorama, Praha 
 
1981 
#iernobiela tvorivá fotografia 
Autor: Petr Tausk 
Rok vydání: 1981 
Vydavatelství: Osveta, Martin 
 
1981 
Textbook of Press Photography 
Autor: Petr Tausk 
Rok vydání: 1981 
Vydavatelství: MON, Praha 
 
 
1981 
Fotografins historia under 1900 
Autor: Petr Tausk 
Rok vydání: 1981 
Vydavatelství: Liber Läromedel 
 
1981 
Profily z prací mistr( !eskoslovenské fotografie 
Vilém Heckel 
Vydavatelství: Panorama, Praha 
 
1985 
Farebná tvorivá fotografia 
Autor: Petr Tausk 
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Rok vydání: 1985 
Vydavatelství: Osveta, Martin 
 
1988 
A Short History of Press Photography 
Autor: Petr Tausk 
Rok vydání: 1988 
Vydavatelství: MON, Praha 
 
 
9.2. P)ehled !lánk( v !asopise Revue Fotografie 
 
Revue Fotografie 1973 
Picasso objektivem André Villerse 
 
Revue Fotografie 1974 
SICOF-Milán 
 
Revue Fotografie 1977 
 
$.4/1977 
(erno*ské fotografie 
August Sander-Fotografické dokumenty 
 
Revue Fotografie 1978 
 
$.2/1978 
Vysoko*kolské studium fotografie ve Velké Británii 
Náv*t"va u Billa Brandta 
 
$.3/1978 
Klasické d"dictví a sou$asn& stav $eskoslovenské fotografie 
 
$.4/1978 
Profesionál a amatér v tv'r$í fotografii 
(eskoslovenská módní fotografie 
Módní fotografie a britsk& Vogue 
Fotografie ve Finsku 
 
Revue Fotografie 1979 
 
$.2/1979 
Nad fotografick&m dílem Jaroslava Rösslera 
Gertruda Rösslerová-Fischerová 
 
$.3/1979 
Úvaha o nám"tu dít"te v d"jinách fotografie 
70. let Josefa Ehma 
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Revue Fotografie 1980 
 
$.2/1980 
Sport v d"jinách fotografie 
Sedmdesát let Václava Jír' 
 
$.3/1980 
Josef Pro*ek 
Kapitoly z d"jin fotografie 
 
4/1980 
(eskoslovensk& podíl na práci mezinárodní organizace FIAP 
 
Revue Fotografie 1981 
 
$.1/1981 
Piktorialistická fotografie na p!elomu století 
 
$.2/1981 
Návrat k úct" fotografického vzhledu snímku 
 
$.3/1981 
Karol Kállay - univerzální specialista 
Uplatn"ní dokumentárnosti fotografie od 90. let minulého století do konce 1 sv. války 
Zamy*lení nad v&vojem a prom"nami fotografické literatury 
 
$.4/1981 
V&stavba snímku zalo#ená na obdivu k p!esnosti fotografického zobrazování 
Medium fotografie 
 
Revue Fotografie 1982 
 
$.1/1982 
Kapitoly z d"jin fotografie „ Princip objet trouvé a jeho uplatn"ní ve v&voji fotografie 
 
$.2/1982 
Kapitoly z d"jin fotografie „Estetika situací a její uplatn"ní ve v&voji /ivé fotografie mezi 
ob"ma sv"tov&mi válkami“ 
 
$.3/1982 
Kapitoly z d"jin fotografie „Stylizace obrazu $lov"ka“ 
 
$.4/1982 
Kapitoly z d"jin fotografie „Sociální fotografie mezi sv"tov&mi válkami“ 
 
Revue Fotografie 1983 
 
$.1/1983 
Kapitoly z d"jin fotografie „V&voj #ivé fotografie od druhé sv"tové války a# do v&stavy 
Lidská rodina“ 
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Fotografie v Norsku 
 
$.2/1983 
Kapitoly z d"jin fotografie Vlivy surrealismu a abstraktního um"ní na v&voj fotografie po 
druhé sv"tové válce“ 
 
$.3/1983 
Kapitoly z d"jin fotografie „Subjektivní fotografie“ 
 
$.4/1983  
Kapitoly z d"jin fotografie „Sociální fotografie po 2 sv. válce“ 
 
Revue Fotografie 1984 
 
$.1/1984 
Kapitoly z d"jin fotografie  „V&voj #ivé fotografie od v&stavy Lidská rodina“ 
 
Revue Fotografie 1986 
 
$.4/1986 
)edesátiletá tradice d"lnické fotografie v N"mecku 
 
Revue Fotografie 1988 
 
$.1/1988 
Miklós Rév 
 
9.3. P)ehled !lánk( v !asopise #eskoslovenská fotografie 
 
 
#eskoslovenská fotografie 1964 
 
$.7/1964 
Sv"tová fotografie/ Fotografie v USA 
$.8/1964 
Sv"tová fotografie/ Fotografie v Norsku 
$.10/1964 
Sv"tová fotografie/ Fotografie v Anglii 
$.11/1964 
Sv"tová fotografie/ Fotografie ve )védsku 
$.12/1964 
Sv"tová  fotografie/ Fotografie v Japonsku 
 
#eskoslovenská fotografie 1965 
 
$.1/1965 
10 let „Lidské rodiny“ ( T ) 
$.2/1965 
2 v&stavy 
V Dom" George Eastmana 
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V Muzeu moderního um"ní v New Yorku ( T ) 
Sv"tová fotografie / Dánsko  
$.3/1965 
Dít" ve sv"tové fotografii 
$.4/1965 
Sv"tová fotografie / Fotografie v Jugoslávii 
Nová fotografická generace / Mario Giacomelli ( TK ) 
$.5/1965 
Sv"tová fotografie / Fotografie v SSSR 
$.6/1965 
Sv"tová fotografie / Francie 
$.7/1965 
Sv"tová fotografie / Holandsko 
$.8/1965 
Vzájemn& vliv fotografie a malí!ství od roku 1839 a# do vypuknutí první sv"tové války 
Sv"tová fotografie / Island 
$.9/1965 
Sv"tová fotografie / Fotografie v NDR 
Vzájemn& vliv malí!ství a fotografie od první sv"tové války a# podnes 
$.10/1965 
Rodina ve sv"tové fotografii 
Sv"tová fotografie / NSR 
$.11/1965 
Portrét mu#e ve sv"tové fotografii 
Sv"tová fotografie / Belgie 
$.12/1965 
Sv"tová fotografie / Indie 
 
#eskoslovenská fotografie 1966 
 
$.1/1966 
Vztahy mezi fotografií a filmem 
$.3/1966 
Portrét #eny ve sv"tové fotografii 
Sv"tová fotografie / Austrálie 
$.4/1966 
Sv"tová fotografie / )pan"lsko 
Dozvuky jedné v&stavy (Sv"tová v&stava „Co je $lov"k? “ ) 
$.5/1966 
Sv"tová fotografie / )v&carsko 
$.7/1966 
Surrealistické vlivy ve fotografii 
$.8/1966 
Sv"tová fotografie / Rakousko 
$.9/1966 
Tokio Williama Kleina (Tk) 
$.10/1966 
V&stava *v&carské fotografie (Tk) 
Profesor dr. Otto Steinert 
Auto-portréty (Tk) 
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$.11/1966 
Karel Pawek v (eskoslovensku (Tk) 
Sv"tová fotografie / Ma-arsko 
 
#eskoslovenská fotografie 1967 
 
$.2/1967 
Názory o fotografii 
Recenze/ Pr'!ez fotografick&m dílem Andrease Feiningera ( Tk ) 
$.3/1967 
Man Rayovy portréty ( Tk ) 
Sv"tová fotografie / Polsko 
Názory o fotografii ( Dokon$ení $lánku z (sF 2/67 ) 
$.4/1967 
V&voj tv'r$í barevné fotografie 
$.5/1967 
V&voj sd"lné nápln" fotografie 
Nad #ivotním dílem Alberta Rengera-Patzsche ( Tk ) 
$.6/1967 
Nejnov"j*í proudy ve sv"tovém um"ní a fotografie 
Z v&stavy „Otto Steinert a #áci“ ( Tk ) 
$.7/1967 
V&voj sv"tové reportá#ní fotografie 
Gordon Parks – fotograf, spisovatel, ale p!edev*ím $lov"k na*eho v"ku ( Tk ) 
$.8/1967 
Sou$asn& stav sv"tové reportá#ní fotografie 
$.9/1967 
Krajina ve sv"tové fotografii 
)védská skupina Tio Fotografer 
$.10/1967 
V&stava fotografie 7+7 ( Tk ) 
Setkání dvou velk&ch fotograf' / Steinert, Sudek / 
$.11/1967 
Tvá! války jak ji vid"l Robert Capa ( Tk ) 
$.12/1967 
Obraz m"sta ve fotografii 
Edouard Boubat/ Sv"tová fotografie 
 
#eskoslovenská fotografie 1968 
 
$.3/1968 
/ánrové záb"ry ve sv"tové fotografii 
$.8/1968 
Weegeeho fotografické experimenty 
$.9/1968 
Sladk& #ivot Ed van der Elskena 
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#eskoslovenská fotografie 1969 
 
$.1/1969 
Úvod do tv'r$í fotografie/ Fotografie a skute$nost 
$.2/1969 
Úvod do tv'r$í fotografie/ Divák a fotografie 
$.3/1969 
Úvod do tv'r$í fotografie/ V&b"r nám"tu a vyjád!ení my*lenky 
Historama 
$.4/1969 
Úvod do tv'r$í fotografie/ Správná volba rozsahu záb"ru 
$.5/1969 
Úvod do tv'r$í fotografie/ Zamy*lení nad funkcí pozadí 
$.6/1969 
Úvod do tv'r$í fotografie/ Tvarová kompozice 
$.7/1969 
Úvod do tv'r$í fotografie/ Opakování tvar' a vyu#ití zrcadlení 
$.8/1969 
Úvod do tv'r$í fotografie/ D"lení plochy snímku a volba kone$ného formátu zv"t*eniny 
$.9/1969 
Úvod do tv'r$í fotografie/ Iluze pohybu ve fotografii 
$.10/1969 
Úvod do tv'r$í fotografie/ Vytvo!ení iluze prostoru na snímku 
$.11/1969 
Úvod do tv'r$í fotografie/ V&znam zobrazení povrchu p!edm"tu 
$.12/1969 
Úvod do tv'r$í fotografie/ Na záv"r seriálu zamy*lení nad tv'r$ím v&znamem osv"tlení 
 
#eskoslovenská fotografie 1970 
 
$.2/1970 
V&stava Sto let italské rodiny ve fotografii 
$.5/1970 
Vá*niv& o$it& sv"dek David Douglas Duncan 
$.10/1970 
Fotografická technika na v&stav" PHOTOKINA 70 
 
#eskoslovenská fotografie 1971 
 
$.1/1971 
Tv'r$í fotografie 20. století/ Pictorialismus a jeho v&znam ve v&voji fotografie v prvních 
desetiletích 20. století 
$.2/1971 
Tv'r$í fotografie 20.století/ Návrat k uplatn"ní specifick&ch vlastností fotografie  
$.3/1971 
Tv'r$í fotografie 20.století/ Projevy Nové v"cnosti ve fotografii 
Sedmdesátiny Jana Lauschmanna  
$.4/1971 
Tv'r$í fotografie 20. století/ „Objet trouvé“ ve fotografii 
$.5/1971 



 

 78 
 

Tv'r$í fotografie 20. století/ Vyu#ití technick&ch novinek mezi dv"ma sv"tov&mi válkami 
v tv'r$í fotografii 
$.6/1971 
Tv'r$í fotografie 20. století/ Idealizace obrazu lidské tvá!e 
$.7/1971 
Tv'r$í fotografie 20.století/ Fotomontá# a její vyu#ití 
$.8/1971 
Tv'r$í fotografie 20. století/ Rozmach ilustrovan&ch $asopis' a jejich vliv na v&voj tv'r$í 
fotografie 
$.9/1971 
Tv'r$í fotografie 20.století/ Sociální tendence ve fotografii dvacátého století  
$.10/1971 
Tv'r$í fotografie 20. století/ Povále$n& zájem o $lov"ka 
$.11/1971 
Tv'r$í fotografie 20. století/ Uplatn"ní nejnov"j*í fotografické techniky v sou$asné fotografii 
VII. bienále barevné fotografie FIAP a I. mezinárodní salón $ernobílé fotografie v Aténách  
$.12/1971 
Tv'r$í fotografie 20. století/ V&tvarné um"ní po 2. sv"tové válce a jeho vliv na fotografii 
 
#eskoslovenská fotografie 1972 
 
$.8/1972 
Studium fotografie v NDR 
 
$.1/1972, $.4/1972 $.8/1972 $.10/1972 
Zprávy FIAP 
 
#eskoslovenská fotografie 1973 
 
$.2/1973 
Josef Václav Sládek fotograf 
$.3/1973 
Zamy*lení nad literaturou o barevné fotografii 
 
#eskoslovenská fotografie 1986 
 
$.7/1986 
P'lstoletí od mezinárodní v&stavy v Mánesu 
$.8/1986 
Walter Rosenblum - Photo League a humanistické tradice 
$.10/1986 
Petr Helbich - #ák Josefa Sudka 
Jaroslava Hatláková - #ákyn" Jaromíra Funkeho 
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9.4. P)ehled zahrani!ních !lánk(  
 
Fotografia I realnost 
Foto-kino revija ( B"lehrad ) 
$. 9, 1964 
 
Tschechoslowakische Fotografie 
Foto Prisma (Düsseldorf ) 
$. 9, 1966 
 
Josef Sudek 
Foto Prisma (Düsseldorf) 
$. 4, 1970 
 
Mutual Influences Between Photography and Painting  
British Journal of Photography Annual (Lond&n) 
1973 
 
Jaromir Funke  
Camera (Lucern) 
$. 1, 1977 
 
The Object Trouvé in Photography 
Creative Camera (Lond&n) 
$. 2, 1977 
 
Roots of Modern Photography in Czechoslovakia 
History of Photography (Filadelfie / Lond&n) 
$. 3, 1979 
 
Jaromir Funke 
European Photography (Göttingen)  
$. 4, 1980 
 
Jan Lauschmann and Czechoslovak Photography 
History of Photography (Filadelfie / Lond&n) 
$. 5, 1981 
 
Josef Sudek – His Life and Work 
History of Photography (Filadelfie / Lond&n)  
$. 6, 1982 
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9.5. P)ehled skript pro Akademii múzick&ch um$ní v Praze 
 
1970 
Sou!asná sv$tová fotografie 
Vydavatelství: SPN, Praha 
 
1977 
Sou!asn& stav fotografie 
Vydavatelství: SPN, Praha 
 
1980 
D$jiny fotografie 
Vydavatelství: SPN,Praha 
 
1984 
D$jiny fotografie 2 – Interpreta!ní hlediska 
Vydavatelství: SPN, Praha 
 
1985 
P)ehled sou!asné fotografie v zahrani!ní 
Vydavatelství: SPN, Praha 
 
1986 
P)ehled v&voje !eskoslovenské fotografie od roku 1918 a% po na'e dny 
Vydavatelství: SPN, Praha 
 
1987 
D$jiny fotografie 1. – P)ehled v&voje fotografie do roku 1918 
Vydavatelství: SPN, Praha 
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