V závěru druhé knihy Don Quijote vypráví Cervantes o jednom mládenci, „synovi
chudého sedláka“, který se vrací do Španělska poté, co „byl vojákem v Itáliích“. Cervantes
zmiňuje Itálii v plurálu, tedy více než jen jednu Itálii. Plurální Itálie, k níž se v průběhu času
upíral pohled fotografů, kteří se lišili výrazem, technikou a stylem, ale všichni se snažili
vyjádřit proměnlivé a složité identity země, její tradice i její nejniternější etapy evoluce.
Výstava „Italiae. Od bratrů Alinariových k mistrům současné fotografie“
vypravuje prostřednictvím fotografie o kouzlu a rozmanitosti Itálie, její krajiny, její
tvořivosti a jejích obyvatel. Jedno a půl století historie v nesourodé antologii snímků, které
tvoří virtuální galerii portrétů a vzpomínek, svědčící o bohatství země a zároveň
o neobyčejné vitalitě italské fotografie.
Prostřednictvím více než 75 fotografů nabízí toto neobvyklé vizuální vyprávění různé
úhly pohledu, techniky a náměty s jasným cílem navázat dialog mezi historickou
a současnou fotografií a nacházet formální a obsahové asonance či kontrasty. Jde o hru
souvislostí, které vybízejí diváka, aby našel nový pohled na důvěrně známé historické
obrazy, které pomohly vybudovat vizuální identitu Itálie, a aby v nich také objevil nečekané
podobnosti.
Výběr, který nemůže postihnout vývoj italské fotografie v jeho celistvosti, je v každém
případě výzvou a nabízí možnost prozkoumat, jak se v průběhu více než 160 let měnily
estetické a stylové přístupy při pořizování snímků, ať už jde o ateliérovou fotografii,
piktorialismus, konceptualismus, reportáž či umělecké hledání. Cesta začíná s bratry
Alinariovými a s rozlehlým světem sbírek a archivů, který se kolem nich vytvořil,
„mnohovesmírem obrazů“, abychom citovali Maria Cresciho, autora zastoupeného na této
výstavě novým konceptuálním dílem, a pokračuje přes velké mistry fotografie 20. století
až k nejnovějším uměleckým experimentům. Výsledek lze také chápat jako nástin dějin
fotografických technik od kalotypií až po virtual photography in games.
Výstava je rozdělena do tří sekcí, Krajiny, Díla, Tváře, z nichž každá představuje virtuální
zeměpisnou, historickou a uměleckou cestu, která v mnohoznačné různorodosti témat
zachycuje změny stále se vyvíjející země: sever a jih, město a venkov, práci a oslavy, tradice
a inovace, sociální dějiny a kulturní život. Skrývá různé úhly pohledu, v nichž překvapení
spočívá v „inscenaci“, v originálních výběrech interpretů.
Tato výstava představuje také způsob, jak lze prostřednictvím řeči schopné zachytit
geografické odlišnosti projít cestu proměn země, pátrat v daleké historii a proniknout
do nejzazších koutů území. Palimpsest, který z mnoha Itálií dělá jednu jedinou, který hovoří
o zemi proměnlivých hranic, jejíž složitost je dílem staletí trvajících konfrontací a pronikání
cizích vlivů. Jde o promyšlený výběr, který vytváří plynulý příběh prostřednictvím snímků
autorů schopných předat v různých obměnách neobvyklý pohled na zemi, která je jedinečná
svými bohatými dějinami a památkami.

„Krajina je milovaná tvář vlasti“, jak zní slavná metafora Johna Ruskina. Ve své
neobyčejné různorodosti a na území poměrně omezeném svou rozlohou není italská krajina
jen souhrnem fragmentů. Stává se spíš tváří společenství, obrazem systému, ve kterém
současné i minulé antropické a přírodní komponenty existují ve velice úzkém vztahu
a kde je pocit sounáležitosti vyvoláván vzájemným působením mezi člověkem
a prostředím. Společnost a kultura se navzájem prolínají v krajině, která se formuje v tomto
intimním vztahu mezi stvořením přírody a lidskou činností a z níž spojením těchto
odlišností vzniká výjimečný celek. A ochrana tohoto celku je zakotvena v článku 9 italské
ústavy.
Je to Itálie, která se mění s každým snímkem podle toho, jaký styl fotografové zvolí:
krajina, která je v 19. století stále ještě krajinou Grand Tour, okázalým katalogem přírody
a uměleckých děl, který byl sestaven v průkopnickém nadšení „monumentálního
sjednocení“, se ve 20. století tříští a znovu utváří novými estetickými přístupy mistrů
fotografie.
Tato sekce je členěna do tří částí. První – Prostory přírody (Spazi della natura) – si všímá
pestrosti pohádkové italské přírody, v jejíž velkolepé scenérii nechybí ale téměř nikdy
přítomnost člověka. A zatímco nejstarší fotografie zdůrazňují kouzlo této přítomnosti
na malebné klasické cestě po Itálii, tak současné snímky kladou nové otázky související
s proměnami, ochranou a způsobem nahlížení na krajinu.
Fotografie nejsou řazeny v žádném chronologickém sledu, takže jsou vedle
sebe umístěny snímky z různých časových období: ledovec zbrázděný od lyžařů
na Niedermayrově snímku a Chouanardova neposkvrněná alpská krajina; harmonický vztah
mezi ženou s měchy na víno a kontextem zálivu u Taorminy na snímku Giovanniho
Crupiho a pohled na Capri Massima Siragusy, na kterém se skály ztrácejí v nedozírné
rozlehlosti oblohy a moře. Příroda, která ukazuje svoji nezkrotnou sílu v sopečné krajině
mezi „dantovskými“ pohledy na Etnu na snímku Vittoria Selly a proměnami hmoty
u Antonia Biasucciho.
Druhá sekce – Nakreslená krajina (Paesaggio disegnato) – je věnována vztahu mezi
člověkem a venkovskou krajinou se silnou antropickou přítomností a vzdává hold několika
mistrům italské fotografie, kteří se od poslední čtvrtiny 20. století prosadili na mezinárodní
scéně: vizionářské interpretace krajiny regionu Marche fotografa Maria Giacomelliho,
toulky Pádskou nížinou Luigiho Ghirriho; pop grafické mikrokosmy začínajícího fotografa
Paola Spigariola.
V sekci Prostory člověka (Spazi dell´uomo) jsou symboly historie – archeologické
areály, města umění, starobylé obce – zobrazovány v náznacích, aby vynikl běh času
a proměna pohledů: „klasický“ Řím na fotografii bratrů Alinariových a nová interpretace
Piranesiho na snímku Gabriela Basilica; ikonická Florencie začátku století, která se stává
scenérií videohry; Benátky Grand Tour, které v obžalobě Berenga Gardina ukazují svoji
křehkost; „pohlednicová“ Neapol vedle vzdušné vize Maria Spady. Kontrasty, které se
odrážejí v surrealistické každodennosti Alberobella na snímku Oliva Barbieriho, stejně jako
na metafyzických snímcích Gabriela Croppiho.

Walter Niedermayr
Schnalstalgletscher / Ledovec Senales 99, 2018
Se svolením umělce, Galeria Nordenhake Berlín|Stockholm, Galleria Ncontemporary
Milán, Galerie Widauer Innsbruck
Walter Niedermayr (Bolzano 1952) zkoumá proměnu křehké a majestátní alpské krajiny,
dnes zcela přetvořené masovým turistickým průmyslem. Prostřednictvím „seriálového“
formátu svých „Alpských krajin“ se umělec zamýšlí nad dvojakostí vnímání: „To, co vidíme
na sítnici, není nikdy jediný obraz, ale více různých zorných úhlů pohledu“. Nezaujatý
pohled a neutrální barva vytvářejí pocit odcizení.
Henri Chouanard
Jezero Carezza s masivem Latemar, cca 1910-1920
Archivi Alinari / archivio Chouanard - Regione Toscana
Bylo to teprve v roce 1903, kdy se bratrům Lumiérovým podařilo vyvinout systém,
jak automaticky vrátit fotografiím barvy. Nová technika byla pojmenována Autochrom
a spočívala v použití drobných zrnek bramborového škrobu obarvených třemi barvami
(zelenou, oranžovou a modrofialovou), které se smíchaly a nanesly na skleněnou desku
citlivou na světlo, čímž vznikly barevné průsvitky s jemnými odstíny a charakteristickou
zrnitostí. Divákovo oko složilo barvy na stejném principu, na jakém byla založena
divizionistická malba.
Isabella Balena
Monte Vettore u Castelluccia, 2018
© Isabella Balena
„Projížděla jsem územím zasaženým zemětřesením, mezi regiony Marche a Umbria
v oblasti Monte Vettore, a cestou do města Norcia jsem pod olověnou oblohou potkala
pastýře a jeho ovce.“ Tak vypravuje Isabella Balena (Rimini 1965) a pokračuje: „Když
člověk cestuje po světě, uvědomí si, že Itálie je jedinečné místo, které je třeba chránit,
a italská krajina je vskutku neuvěřitelná.“
Vittorio Alinari
Trachytické horniny na ostrově San Pietro na Sardinii, 1913
Archivi Alinari / archivio Alinari - Regione Toscana
V roce 1913 vyplouvá Vittorio Alinari na palubě jachty Il Trionfante na Sardinii, aby tam
provedl fotografický průzkum pobřeží. V cestovním deníku In Sardegna, publikovaném

v roce 1915, nabízí Vittorio podrobný popis této fotografické reportáže. V oblasti ostrova
San Pietro se fotograf pozastavuje nad úchvatnými trachytickými skalisky: „Pokračujeme
v plavbě podél pobřeží ostrova S. Pietro. Zajímají nás krásná trachytická skaliska
na nejzazším cípu ostrova. První je útes ve tvaru kužele, potom dva sloupy, které vypadají
jako pozůstatky mohutného římského chrámu spadajícího do moře.“
Fratelli Alinari
La cascata delle Marmore, Terni, c. 1890
Archivi Alinari / archivio Alinari - Regione Toscana
Na trase mezi Florencií a Římem okouzlila cestovatele Grand Tour při průjezdu Perugií
a Terni scenérie vodopádu la cascata delle Marmore. Ten představoval topos malířské tradice
17. a 18. století, byl vyhledáván desítkami malířů, jako byli Turner a Corot, a fatálně
okouzluje také fotografy, kteří od poloviny 19. století mezi sebou soupeří v zachycení
nezkrotné síly vody spoutané dlouhým expozičním časem, který v oné době negativy
vyžadovaly.
Michele Vestrini
Snění o pirátech, Terrazza Mascagni, Livorno, 1958
Archivi Alinari / archivio Leiss - Regione Toscana
Motiv postavy obrácené zády k divákovi, často se opakující v malířství i ve fotografii,
navozuje dvojí úhel pohledu a otevírá prostor k zamyšlení nad významem obrazu. Pravým
námětem fotografie se stává pohled chlapce upřený spolu s naším pohledem k mořské
hladině a evokující okouzlení z cesty po oblasti Středozemního moře, která je od dob
Homérova eposu až po Grand Tour považována za exotickou a zároveň malebnou krajinu.
Giorgio Roster
Plachetnice, Elba, 1897-1910
Archivi Alinari / archivio Roster - Regione Toscana
V roce 1898 zveřejnil lékař, vědec, botanik a fotograf Giorgio Roster v «Bullettino della
Società Fotografica Italiana» článek, v němž popisuje vývoj svého vlastního vynálezu, který
nazval Nová metoda barvení diapozitivů k promítání. S použitím techniky ručně barveného
diapozitivu pořizuje Roster mnoho záběrů a vytváří tak snímky jemných pastelových barev,
které odhalují jeho cit pro malbu. Roster pobýval ve své vile Villa dell’Ottonella blízko
Portoferraia každé léto až do roku 1875 a věnoval se hlubšímu studiu mineralogie.

Stefano De Luigi
z ‘iDyssey’, Kefalova skála u Palinura, kde se v Odyssey odehrává epizoda o Sirénách, 2012

© Stefano De Luigi
Stefano De Luigi (Kolín nad Rýnem 1964) vytvořil project ‘iDyssey’, ve kterém jde
ve stopách trasy Victora Bérarda v jeho knize Dans le sillage d’Ulysse z roku 1933. Fotograf,
který pro své snímky použil iPhone 3G a 3GS, zachycuje pohled na Kefalovu skálu
nedaleko mysu Palinuro, která je podle mytologie místem, kde Sirény svým vábivým
zpěvem lákaly Odyssea a jeho druhy. Téma cestování po moři a jemné pastelové barvy tvoří
myšlenkové a stylové pojítko s Rosterovými diapozitivy, v nichž je oblast kolem
Středozemního moře hlavním námětem vyprávěným pomocí starých i moderních technik.
Giovanni Crupi
Capo Sant’Andrea, Taormina, cca 1890
Archivi Alinari - Regione Toscana
Giovanni Crupi působil v Taormině kolem roku 1880, tedy v době, kdy se tam usadil
a zahájil své fotografické bádání také baron Wilhelm von Gloeden. Středomořská nádhera
toho místa tvoří pozadí fotografií těchto dvou mužů, které pojilo přátelství a umělecká
spolupráce. Crupi interpretuje tradiční ikonografii s klasickou střídmostí a často uvádí
na scénu lidové postavy fotografované převážně zezadu, aby naznačil úhel pohledu
do krajiny. Jemný albuminový tisk s panoramatem mysu Capo Sant’Andrea je ukázkou
kompozičního schématu aplikovaného na záběr krajiny, které je pro tohoto fotografa
typické.
Massimo Siragusa
Faraglioni, Capri, 2015
© Massimo Siragusa
Massimo Siragusa (Katánie 1958) vypravuje: „Snímky Capri a Cortiny byly vytvořeny
pro stejný projekt institucí Fondazione Capri a Regole d’Ampezzo, které se zabývají těmito
územími. Celou tuto práci čítající okolo 25 fotografií jsem zhotovil během pěti dní. Dialog
mezi horou a ostrovem se může jevit jako bizarní, ale ve skutečnosti Capri vypadá jako
hora, která vyčnívá z moře jako skalní útvar připomínající Dolomity.“

Andrea Frazzetta
Letecký pohled na vulkán a na tzv. Ohnivý proud, Stromboli, 2019
© Andrea Frazzetta
Ostrov Stromboli je trvale činný osamocený vulkanický kužel vysoký 920 metrů, jehož
základna leží vice než 2000 metrů pod mořskou hladinou. Tento letecký snímek, který
pořídil Andrea Frazzetta (Lecce 1977), zachycuje úsek svahu Ohnivého proudu (Sciara del
Fuoco), což je lávová prohlubeň protínající severní úbočí hory Stromboli.

Antonio Biasiucci
Bocca della Malvizia, Montecalvo (Irpinia), 1995
© Antonio Biasiucci
Ze snímků Antonia Biasiucciho (Dragoni 1961) lze vyčíst, že fotoaparát funguje jako
seismograf oscilující mezi myšlenkou a emocí a zachycující neklidné chvění přírody.
Magmatický detail osvěcuje film a vytváří tak obraz bez hranic a bez perspektivy. Subjekt
vystupující z temnoty je současně metaforou vzniku vesmíru i obrazu uvnitř temné
komory.
Mario Giacomelli
Uvědomování si přírody. Venkov regionu Marche, 1976-1980
© Archivio Mario Giacomelli
Pro Maria Giacomelliho (Senigallia 1925 - tamtéž 2000) je krajina zpodobněním reality,
která prochází duchem a odhaluje vnitřní svět pozorovatele. Prostor je grafický znak,
původní místo, které je součástí duše. Kontrasty, které vymazávají detail, hovoří
o absolutních místech, fyzicky existujících, ale nedosažitelných. Jeho krajiny jsou
bez perspektivy, hloubka je smazána a stává se pouhým znakem bez jakéhokoli zobrazení.
Základní geometrické linie, které vyjadřují autorovu vizi podle jeho vlastních slov: „Tvar je
již uvnitř mne. Dříve než ho vidím.“
Paolo Spigariol
Bažina Centrega, severní laguna Benátek, 2005
© Paolo Spigariol
Paolo Spigariol (Preganziol 1956) pořídil tento letecký snímek laguny podél kanálu ostrova
Burano: živá síť písečných mělčin, kanálů a ghebi. Písečné mělčiny, zvané barene, se nacházejí
permanentně nad mořskou hladinou i při přílivu a liší se od bahnitého mořského dna

zvaného velme, které se objevuje jen při odlivu. Kanály jsou hlavní vodní cesty, zatímco
ghebi představují síť menších kanálů, která vzlínavým způsobem přivádí a odvádí vodu
v celé laguně. Benátská laguna musela původně vypadat podobně: okouzlující a nestálý
obojživelný svět.
Franco Fontana
Landscape, Puglia, 1987
Franco Fontana ©Puglia 1987, Courtesy Franco Fontana Studio
Stylistickou zvláštností Franca Fontany (Modena 1933) je nepochybně jeho schopnost nově
vytvořit realitu prostřednictvím barvy a abstrakce. „Fotografuji barevně, protože naštěstí
vidím barevně.“ Barvy elegantně Pop, zářivé, výrazné, protože „na tvůrčí úrovni není realita
nikdy přijímána taková, jaká je, a musí být následně znovu objevena.“
Gianni Berengo Gardin
Rýžová pole, Vercelli, 1998
© Gianni Berengo Gardin / Contrasto
Gianni Berengo Gardin (Santa Margherita Ligure 1930) vysvětluje volbu námětu:
„Zemědělská krajina a polní práce představují témata, která prostupují značnou část mé
tvorby. Vždy jsem obdivoval venkovskou civilizaci a tato fotografie je součástí reportáže,
která trvala řadu let a byla věnována rýžovým polím a zpracovávání rýže a potom
publikována ve dvou různých knihách a vystavena na Expo Milano 2015. Jako na mnoha
mých fotografiích vede krajina dialog s lidskou postavou: v tomto případě mě ohromila
grafická hříčka, kterou vytvořila zatopená pole podobající se zrcadlům, hráze a dvě postavy
dokonale se zrcadlící na vodní hladině.“
Fratelli Alinari
Dítě hrající si v Koloseu, Řím, cca 1910
Archivi Alinari / archivio Alinari - Regione Toscana
V katalogu fotografických reprodukcí vydaném společností Fratelli Alinari (Bratři
Alinariové) v roce 1912 se uvádí, že tento snímek ukazuje pódium uvnitř Kolosea, které
poskytovalo privilegovanou pozici pro císařovu lóži. Snímek je příkladem symetrického
postavení frontálního záběru, což byl stylistický rukopis bratrů Alinariových, a zároveň nám
ukazuje scénu ze života, která prostupuje ruinami této v oné době volně přístupné památky:
je vidět skupina návštěvníků v pozadí a dítě, které roztáčí svoji káču a které se možná zase
rozběhne po ochozech amfiteátru.

Isabella Balena
Skyline, Milan, 2016
© Isabella Balena
Fotografie Isabelly Baleny (Rimini 1968) zachycují reálný život přímo, bez dodatečných
úprav či zkrášlování. Olověné světlo před bouří, kdy se obloha nabíjí elektřinou a zbarvuje
se kovovou šedí, proměňuje všední vzhled městské krajiny do obrazu ohromující síly.
Kompozice záběru pořízeného z terasy restaurace Triennale otevírá nad korunami stromů
fantastickou siluetu dynamického a kreativního města.
Gabriele Basilico
Řím, 2010
© Gabriele Basilico / Archivio Gabriele Basilico
Gabriele Basilico (Milán 1944 – tamtéž 2013) a Giovanni Battista Piranesi jsou oba
vedutisté, kteří chtějí zkoumat prostor svýma očima. Fotograf se vydal s objektivem do míst
Piranesiho vedut a vymezil novou poetiku městské identity naprosto dokonalým stylem:
frontálním, pravoúhlým, detailním, výrazným, vylidněným. Italo Zannier v La Fotografia
in cento anni d‘Italia vysvětluje: „Gabriele Basilico shrnul klasičnost naší historické fotografie
katarzním způsobem, jde o téměř metaforický návrat k Alinariovým minulého století,
epochy zakleté v tiché metafyzické atmosféře.“
Fratelli Alinari
Schodiště věže paláce Palazzo Vecchio a pohled na katedrálu, Florencie, cca 1900
Archivi Alinari / archivio Alinari - Regione Toscana
Máme před sebou ikonu, nejslavnější snímek bratrů Alinariových, syntézu
nejvýznamnějších architektonických památek města Florencie. Snímek byl pořízen stylem
eskamotáže, která jednak umožňuje vypořádat se s fyzickou obtížností vtěsnat katedrálu
Santa Maria del Fiore a Palazzo Vecchio do jediného záběru, jednak vnáší do snímku
vyprávěcí prvek, díky němuž se stává pro diváka srozumitelnějším, protože navrací památku
do fyzicky postižitelné prostorové dimenze.
Stabilimento Brogi
Pohled na ostrov San Giorgio Maggiore z lodžie Dóžecího paláce, Benátky, cca 1900-1910

Archivi Alinari / archivio Brogi - Regione Toscana
Tato bromostříbrná fotografie ukazuje vysokou technickou schopnost vyvážit kontrast
mezi polostínem lodžie a prozářenou plochou moře, která se otevírá v protisvětlu a prosvítá
sloupovím. Fotografovi se daří zachovat detaily uvnitř oblouků viditelné a vyladit stíny,

které vrhají sloupy v popředí snímku. Ikonografie je převzata z topoi benátské malby vedut,
které představují bohatý terén stále nově objevovaný prostřednictvím fotografického
objektivu.
Gianni Berengo Gardin
Velké lodě, Benátky, 2013
© Gianni Berengo Gardin / Contrasto
„Tato fotografie je součástí reportáže, kterou jsem vytvořil mezi roky 2013 a 2014, abych
upozornil na katastrofální vlivy plavby velkých výletních lodí uvnitř Benátek. Vedle řady
problémů, jako jsou škodlivé emise, pohyb vln, nebezpečí chybných manévrů, masy turistů
zaplavující město, mě jeden aspekt ohromil hned zpočátku, a tím bylo viditelné znečištění,
které tato ocelová monstra způsobovala, a nepoměr mezi jejich ohromnými rozměry
a jemnou městskou strukturou.“ Gianni Berengo Gardin (Santa Margherita Ligure 1930)
Emanuele Bresciani
Ezio Auditore rozjímá nad Brunelleschiho kopulí ve Florencii. Snímek z videohry
Assassin’s Creed 2 ® převzatý přímo z osobního počítače
© Ubisoft Entertainment 2009, Courtesy Neoludica Game Art Gallery ® di Debora Ferrari
e Luca Traini, Ubisoft Entertainment 2020 ©, Emanuele Bresciani ©
Virtual photography ve videohře představuje jednu z posledních oblastí vývoje obrazové řeči.
Hráč se stává umělcem a jako virtuální avatar pořizuje snímky míst, do nichž je videohra
situována. Tento snímek je z Assassin’s Creed 2 ®. Emanuele Bresciani (Seriate 1969)
vysvětluje kompoziční postup: „Nejsložitější na tomto fotografickém projektu bylo
odstranit hlavní postavu ze středu monitoru, kde byla zastavena během hry, a dosáhnout
toho, aby nebudila zdání, že jde o nějaký náhodný či nenadálý screenshot.“

Olivo Barbieri
Alberobello, Bari, 1986
© Olivo Barbieri
„Zdálo se mi, že až do té doby nikdo nefotografoval noc barevně, v barvách, které vypadaly
jako umělé a elektronické.“ Olivo Barbieri (Capri 1954) se nevěnuje noční fotografii, ale
umělému osvětlení. „Umělé osvětlení umožňuje odlišný způsob pohledu na realitu“, jelikož
přetváří tvary a prostor a vytváří krátké spojení mezi reálným a vnímaným, jako by noc
spolu se stíny a světly přinášela s sebou přízraky přeludů.

Gabriele Croppi
z ‘Metafyzika městské krajiny’, Ferrara #1, 2017
© Gabriele Croppi
Gabriele Croppi (Domodossola 1974) vysvětluje svá díla takto: „Prostřednictvím Městské
krajiny se snažím vystavět potencionální a nedefinované příběhy zapojením fantazie
pozorovatele. Bez této fantazie, bez pocitu diváka zůstávají obrazy statické, prázdné,
doprovázené nezáživnými popisky a to je přesný opak toho, jak jsem vždy chápal fotografii
v její nejvyšší formě.“
Mario Spada
Pohled na Neapol, 2006
© Mario Spada
Pro Maria Spadu (Neapol 1971) je Neapol město, které jako by se zastavilo, město bez moře
nebo spíš, jak sám autor vysvětluje, město, „kde moře bylo odňato stejně jako možnost žít
v dobře fungujícím městě“. A v rozporu s tradicí a folklórem je to také město bez slunce.
Je to Neapol, která není vidět nebo kterou nechceme vidět. Bolestný kontrapunkt k idylické
představě „Neapole s borovicí“ vytvořený Neapolitánem, velkým talentem současné
fotografie, který dokáže v temných stránkách města zachytit nejhlubší pravdu a krásu.
Pohled na Neapol
Gustave de Beaucorps, 1859
Stabilimento Brogi, cca 1880
Neznámý fotograf, cca 1910
Fratelli Alinari, cca 1895
Achille Mauri, před 1888
Neznámý fotograf, cca 1880
Giorgio Sommer, cca 1870
Archivi Alinari - Regione Toscana
Typický, romantizující, stereotypní a vskutku malebný pohlednicový snímek Vesuvu
s přímořskou borovicí v popředí je snad nejznámějším záběrem na Neapol, který
se objevoval na pohlednicích, rytinách či v ilustrovaných časopisech. Po staletí tento záběr
mnozí napodobovali. A ještě dnes lze na místě, odkud byl snímek pořízen, spatřit turisty
a obdivovatele, kteří se ve stopách cestovatelů a snílků z dob minulých snaží udělat stejný
záběr. Mezi vystavenými vedutami se nachází vzácná kalotypie z poloviny 19. století.

Mario Cresci
Pohled skrz, Pisa, 1996
© Mario Cresci
Obraz symbolizuje pohled na realitu prostřednictvím hledáčku fotoaparátu. Použití
širokoúhlého objektivu umožnilo Mariu Crescimu dosáhnout maximální hloubky ostrosti
mezi ohniskovými vzdálenostmi ploch krajiny, do níž autor začlenil sebe sama
v opravdovém převráceném selfie.

Díla člověka, umělecké výtvory a práce jsou v centru vizuální cesty, na níž vyniká
bouřlivý tvůrčí vývoj Itálie: od továrny na makaróny, kterou zvěčnil Giorgio Sommer v roce
1880, k moderním experimentům v oboru biomedicíny či v oboru vesmírného letectví.
Itinerář výstavy nastiňuje přechod ze světa řízeného pomalým rytmem ročních dob
a odborné rukodělné zručnosti k vyspělé industriální společnosti, k naší automatizované
a globalizované současnosti, ve které stroje a produkty postupně nahrazují lidskou
přítomnost.
Tyto změny se promítají v rozsáhlé proměně italské společnosti, kde nejmenším
společným jmenovatelem zůstává pracovitost založená na úsilí, obětavosti, fantazii
a úspěších.
V první části nazvané Dovednost země (Il sapere della terra) líčí fotografie tvůrčí
využití zdrojů země a vynikajících podmínek v zemědělském sektoru: od rekonstrukce
fragmentů Maurizia Galimbertiho k antropologickému pohledu Fosca Marainiho
a k neuvěřitelné katalyzační syntéze Ferdinanda Sianny.
Řemeslné znalosti, jež se mohou optimálně vyrovnat vědeckému a technologickému
pokroku posledních desetiletí, jsou tématem druhé části této sekce: Dovednost rukou
(Il sapere delle mani). Prastarou dovednost, kterou evokuje mramorový lom v Carraře
a která byla předávána a vykonávána s vytrvalostí a trpělivostí, jak je naznačováno v portrétu
mladého houslaře na snímku Alexa Maioliho. Dovednost, která ve spojení
s nejmodernějšími technologiemi zachovává nesmírné kulturní dědictví země:
od zrestaurování bronzových soch z Riace Alessanda Gandolfiho k perspektivním vizím
série „Under construction“ Massima Listriho. Kontext, který ještě jednou vzniká v těsné
konfrontaci mezi minulostí a přítomností a který zahrnuje modernizmus portrétů ateliéru
Wandy Wulz a snímky, které si podniky objednávaly u nejvýznamnějších fotografických
ateliérů.
Podle pravidel komunikace je charakteristika národa často vyjadřována prostřednictvím
archetypů, které fotografie pomáhá vytvářet a ve kterých se také projevují změny, k nimž
dochází v průběhu času: zatímco v padesátých letech Studio Villani stavělo modelky
módního domu před Ponte Vecchio, dnes se scénou pro designový šatník stává krajina,
kterou si představuje Luigi Bussolati jako „poctu Magrittovi“.
A konečně v Podnikání budoucnosti (L´esercizio del futuro) je to především
společnost strojů, která vyzdvihuje význam inovace v ekonomickém a společenském růstu
země. Společnost, v níž prvky kontinuity a přerušení protínají proměny vkusu a tyto změny
se promítají do kompozice záběrů: od snímků továren zaplněných dělníky k moderním
průmyslovým stavbám, kde lidská přítomnost hraje druhořadou roli vedle strojů, které jsou
hlavním objektem fotografií. Zatímco montážní linky v letech největší prosperity odrážely
svět organizované a spolehlivé výroby, snímky inovace třetího tisíciletí používají střízlivější
styl, kde kouzlo spočívá v zobrazení reálné a zároveň imaginární budoucnosti.

Luigi Leoni
Letadlo společnosti Alitalia prolétává nad Koloseem, Řím, 1960
Archivio Luigi Leoni / Archivi Alinari
V roce 1947 Alitalia-Aereolinee Italiane Internazionali (Alitalia – Italská mezinárodní
letecká společnost) podnikla první státní let na lince Turín - Řím - Katánie. Římský fotograf
Luigi Leoni vytvořil tuto fotomontáž, na níž italská letecká společnost a oficiální dopravce
Olympijských her konaných roku 1960 v Římě je spojena s Koloseem.
Studio Villani
Modelky na Ponte Santa Trinita, Florencie, cca 1960
Archivi Alinari / archivio Villani - Regione Toscana
Studio Villani vytvořilo několik reportážních fotografií, v nichž jako dekoraci používalo
pohledy na italská města umění. Tlumené barvy, typické pro dobové fotografie módy, jsou
výsledkem stylistické volby fotografů (rozptýlené a stříbřité světlo pronikající z oblohy
pokryté mraky) a technické dokonalosti barevných filmů, u nichž bylo postupem doby
dosaženo jemnějších odstínů. Svědectví o fotografii ze světa módy z doby před více než půl
stoletím: střídmé modelky ladných pohybů, sukně ke kolenům a pastelové barvy.
Alex Majoli
Mladý houslař, Cremona, 2011
© Alex Majoli / Contrasto
Při tvorbě svých snímků čerpá Majoli (Ravenna 1971) ze zkušenosti a z vlastního vizuálního
nadání. Jeho fotografie jsou divadelním ztvárněním reálného života. Tento umělec líčí
každodenní příběhy s přirozeností klasické fotožurnalistiky a čerpá přitom z uměleckých
stylů malířství a divadla. Inscenace reality, dokonalá syntéza mezi životem a uměním.
Bruno Stefani
Saliny v Molentargius, Cagliari, cca 1950
Touring Club Italiano/Gestione Archivi Alinari
Až do poloviny 19. století byly saliny v oblasti Cagliari zcela přírodní, sůl se sbírala
z pobřežních stojatých vod, v nichž spontánně krystalizovala. Později bylo zavedeno
průmyslové zpracování a od roku 1960 byl postup mechanizován. Snímek dokumentuje
fázi předcházející mechanizaci: v solných pánvích byla krystalizovaná sůl rozdělena
do čtvercových polí 6 x 6 metrů, která se následně shrnovala do kuželovitých hald, aby bylo
usnadněno odtékání vody; potom se sůl odnášela v koších na zádech.

Paolo Formichella
Ravece* Vincenzy Conte, Contrada Serra, Paternopoli (Irpinia), 2010
© Paolo Formichella
„Onen způsob pěstování, pečování o rostliny, sklízení jejich plodů, vnímání ročních
období, to vše začalo již v dávné minulosti. Život prostých a skrovných lidí plynul
po tisíciletí téměř beze změny. Pak náhle nastala modernizace, která vše pohlcuje. Jak řekla
Vincenza Conte, moje teta: ‘Já za svého života už nepatřím k tomuto současnému světu,
ale ke světu vzpomínky’.“ Těmito slovy charakterizuje fotograf (Sant’Angelo Lodigiano
1974) produkci olivového oleje, která má tisíciletou historii.
(*Ravece je olivovník patřící k varietě kultivaru)
Massimo Siragusa
Palazzo Versace, via Gesù, Milán, 2012
© Massimo Siragusa
Tento snímek byl pořízen pro nadaci Fondazione Altagamma, která podporuje mnohé
prestižní podniky. Massimo Siragusa (Katánie 1958) byl pověřen, aby vytvořil portrét
některých z podniků pro projekt, z něhož se stala významná výstava, která objela svět.
Siragusa vzpomíná: „Fotografovat tuto vnitřní instalaci bylo pro mě objevné, protože i když
jsem vždy pracoval ve světě vysoké módy po boku Versaceho, nikdy jsem jeho podnik
nespojoval se zařízením a designem.“
Studio Corsini
Mramorový lom, Carrara, cca 1900
Archivi Alinari / archivio Corsini - Regione Toscana
Mramorové lomy v Carraře hrají významnou roli v dějinách sochařství: velcí mistři,
od Michelangela po Moora, sem přicházeli vybrat si mramorové bloky, které daly vznik
slavným mistrovským dílům. Toto místo okouzlilo mnohé fotografy, kteří již od 19. století
dokumentovali nebezpečný a velkolepý proces těžby a jedinečnost místa, kde tisíciletá lidská
činnost vymodelovala hoře novou tvář.
Paolo Spigariol
Italská duha, Jesolo, 2016
© Paolo Spigariol
„Ten nápad přišel v pravou chvíli, potřeboval jsem velký klobouk. Štěstí se na mě usmálo
a v první řadě vedle mé ženy Cristiny se usadili další lidé v kloboucích a dívali se k nebi.
Udělal jsem snímek, i když jsem věděl, že chybí okolní prostředí. Rozhodl jsem se počkat

na akrobatickou letku; můj 20mm objektiv stěží obsáhl obrovský oblouk vykreslený
nad mořem. Při postprodukci jsem hned viděl, že oba záběry vznikly, aby zůstaly spolu,
spojené do něčeho, čemu já říkám fotografická kompozice, syntéza událostí, ale také velkolepé
objetí, strhující a příznivá duha v barvách trikolóry.“ Paolo Spigariol (Preganziol 1956)
Lorenzo Maccotta
Jeden z hermetizovaných nákladních modulů (Pressurized Cargo Modules – PCM)
lodi Cygnus určené k dopravě nákladu na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS),
Thales Alenia Space, Turín, 2020
© Lorenzo Maccotta / Contrasto
Fotograf narozený v Římě roku 1982 popisuje snímek těmito slovy: „Když jsem vešel
do výrobního zařízení vesmírného letectví, měl jsem pocit, že jsem na prohlídce struktury
mnohem většího technologického systému. Každá hala mi připadala jako článek
nespočitatelného řetězu, jako fragment nekonečného procesu poznání, kde každá hranice,
včetně té, která je daná zemskou atmosférou, vypadá, jako by existovala jen proto, aby byla
překonána.“
Maurizio Galimberti
Vucciria, Palermo, 1992
© Maurizio Galimberti / La Vucciria
Nezaměnitelná mozaika polaroidu vytváří rozsáhlou fotografickou fresku, která v syntéze
vykresluje jeden z nejoblíbenějších trhů s potravinami v Palermu: Vucciria. Maurizio
Galimberti (Como 1956) vytváří kompozici, která svými živými barvami vzdává hold vřelé
živočišnosti italského jihu, kráse a optimismu Sicílie; je skutečným „chvalozpěvem
na sicilský způsob života“ a toho, co znamená být Italem.
Fosco Maraini
Den chleba, Orsara di Puglia, 1950
Fosco Maraini/Proprietà Gabinetto Vieusseux©Fratelli Alinari
Fosco Maraini (Florencie 1912 – tamtéž 2004) s nadšením fotografoval jih Itálie v období
bezprostředně po skončení války, kdy byl ještě hluboce spjatý se starodávným a pomalým
rytmem života venkovského obyvatelstva.
Giorgio Sommer (attrib.)
Továrna na makarony, Palermo, cca 1880
Archivi Alinari - Regione Toscana
Repertoár profesionálních fotografů 19. století obsahuje často řadu námětů vztahujících se
k tradičním zvykům v různých oblastech Itálie. Fotografie žánrových výjevů zobrazující

stereotypy tradičně spjaté s folklórem jižní Itálie napodobují způsob, jakým jsou řemesla
zobrazována v malbě a terakotových figurkách; těmto formám zobrazení jsou často
připodobňovány ručním barvením a tvoří komerčně úspěšný trh suvenýrů.
Ferdinando Scianna
Benevento, 1995
© Ferdinando Scianna / Contrasto
Sofistikované ženy a místní folklór, tak ryze italské jako espresso. Jde o objekty touhy
interpretované významným fotografem původem ze Sicílie (Bagheria 1943), který více než
kdokoli jiný dokáže na svých snímcích propojit vysokou módu s lidovou identitou
poloostrova. Zastřený erotismus smyslných modelek se prolíná s intenzivními světly jihu.
Dokonalá syntéza mezi ženskostí a středomořskou identitou.
Massimo Listri
z ‘Under Construction’, Vatikánská muzea XXI, Řím, 2014
© Massimo Listri
Massimo Listri (Florencie 1953) se stal světově známým především svými fotografiemi
interiérů. Tento mistr perspektivy dokáže vnést jedinečný stylistický rukopis do bohatství
historické vrstevnatosti významných italských a evropských památek, muzeí a knihoven.
Mario Cresci
Zachovat_poznat_přetvořit, Crotone, 2020
© Mario Cresci, se souhlasem FullMind Lab
Umělec (Chiavari 1942) popisuje vznik tohoto díla: „Ve fotolaboratoři FullMind v Crotone
byla vybrána starobylá a vzácná rodinná fotografie s cílem přetvořit ji v postprodukci
na snímek – plakát s výraznými grafickými konotacemi, aby se tím podpořil tvůrčí a současný
způsob využití archivní fotografie.“
Massimo Siragusa
Hangár Bicocca, Ferrari F8, na pozadí dílo Efêmero uměleckého dua OSGEMEOS,
Milán, 2019
© Massimo Siragusa
„Musím říct, že popisovat proces konstrukce automobilu je velice složité. Je skvělá
zkušenost vidět, kolik umu, kolik řemeslnné dovednosti je za jedním automobilem, který je
stavěn centimetr po centimetru, jako se šije oblek na míru. Při pořizování tohoto snímku
jsem také osmkrát až desetkrát použil na různé body blesk. Bavím se myšlenkou, jak je

technicky složité vytvořit tento typ obrazů, zatímco umělecká dimenze spočívá v předstírání
jednoduchosti, která skrývá pracnost takového záběru v estetickém hledisku.” Massimo
Siragusa (Catania 1958)
Luigi Bussolati
z ‘In_sight’, CTF Group, 2019
© Luigi Bussolati
Autor (Colorno 1963) popisuje fotografii následovně: „‘In_sight’ je projekt volné
interpretace, který průmyslová skupina CTF, vedená Carlem Quintellim a Paolem
Barbarou, zadala třem autorům za účelemuspořádání stálé výstavy v nové hale podniku.
Po pečlivé prohlídce jsem daný prostor vyfotografoval v tichu noci a do snové dimenze
jsem na tyto automobily/sochy promítnul obrazy, abych se pokusil ukázat, jak jsou
vytvořeny neviditelnou tvůrčí energií mnoha minulých i současných jedinců.“
Italo Zannier
Interiér jednoho z podniků na výrobu domácích elektrospotřebičů Rex, 1965
Archivi Alinari / archivio Zannier - Regione Toscana
Technický vývoj fotografie, který je určující pro její široké uplatnění kolem 70. let 19. století,
časově odpovídá období druhé průmyslové revoluce. Velmi záhy se fotografický objektiv
začíná obracet k průmyslové realitě a vstupovat do podniků, aby v nich zachytil
architektonické, výrobní a sociální aspekty a vytvořil tak bohatou a velice vzácnou
historickou dokumentaci a aby zároveň zdokonalil formální přístup, který se stává nejen
dokumentárním, ale v mnoha případech přesahuje do estetického hledání, jako je tomu
na tomto snímku Itala Zanniera (Spilimbergo 1932).
Fratelli Alinari
Busty a protézy, Fyzioterapeutická firma Ettora Gabbrielliho, Florencie, 1905
Archivi Alinari / archivio Alinari - Regione Toscana
Obor biorobotiky a protetiky, jedno z nových odvětví výzkumu, ve kterém figuruje Itálie
na předním místě, je zde připomenuto prostřednictvím historické fotografie, kterou bratři
Alinariové pořídili pro Fyzioterapeutickou firmu Ettora Gabbrielliho ve Florencii. V této
kompozici, uspořádané podle taxonomického ikonografického schématu, vystupují
předměty z tmavého pozadí, jako by byly zavěšené, a vytvářejí dojem, že předběhly vizuální
styly jako ready made a surrealismus, které teprve měly být „vynalezeny“.

Simone Donati
Laboratoř Oddělení onkologické imunoterapie v nemocnici Santa Maria alle Scotte,
Siena, 2011
© Simone Donati / TerraProject
Snímek je součástí reportáže dokumentující práci týmu doktora Michela Maia, který vede
první italské centrum věnované výlučně imunoterapii nádorů. Simone Donati (Florencie
1977)

„Vytvořili jsme Itálii. Nyní musíme stvořit Italy“. Není jasné, zda tato výzva připisovaná
Massimu d´Azegliovi byla uvedena do praxe. Jisté je, že tato myšlenka se vždy objevovala
i v dějinách fotografie a v novém pojetí velké tradice portrétování nabízela a stále nabízí
tváře a postavy Italů pocházejících z různých epoch a regionů a lišících se věkem a sociálním
původem, zachycených ve škole, v práci a ve volném čase, a to jako jednotlivci
či v kolektivu, statičtí i v pohybu.
V této malé přehlídce defilují tváře, které vykreslují jedinečné dějiny italské
společenské krajiny. V sekci Postavy a portréty (Figure e ritratti) se vyprávění nejprve
soustředí na vždy přítomný vztah podobný neviditelné osnově kulturního genomu jednoho
národa, který existuje mezi fotografií a klasickým a renesančním ikonografickým dědictvím
Itálie, a ve hře souvislostí a asonancí vytváří ideální „diptychy“ děl z různých časových
období. Potom pokračuje letmým pohledem na dějiny portrétu: od portrétního ateliéru
Alinariových, „salónu elity“ Itálie 19. století, k experimentálnímu zkoumání autoportrétu,
který Cristina Nuñez prováděla pořizováním autorských portrétů. Tato vizuální sekvence
umožňuje postihnout syntézu času: jestliže portrét Garibaldiho ztělesňuje příkaz „stvořit
Italy“, pak ideální odpověď podává dílo „One of us“ Davida Monteleona, který ukazuje
tváře těch, jež dnes považujeme za Italy.
V sekci Století života (Un secolo di vita) opouští portrét ateliér, prochází ulicemi
a vchází do domů; vznikají tak „momentky“ z každodenního života, za které vděčíme
citlivému vnímání mnohých umělců, jako jsou Luigi Leoni, Nino Migliori, Piergiorgio
Branzi, Raffaello Bencini, Cesare Colombo a George Tatge, kteří zachycují atmosféru dané
doby; a dostáváme se i k poetickému hledání „odlišné krásy“ všedního života, o které
se pokouší Emanuele Mancuso a Isabella Balena, a k lyričnosti Fulvia Roitera a úzkostem
Massima Vitaliho.
V sekci Kroniky lásky (Cronache d´amore) přináší tento fotografický výběr slavný
polibek pod podloubím na snímku Berenga Gardina, vzrušující a patetické sňatky po italsku,
senzitivnost Shobhy, schopné vyprávět milostné příběhy expresivním i důvěrným
způsobem, a snímek Paola Pellegrina, který s caravaggiovskou intuicí vystihuje posvátnost
otcovské lásky a ozařuje „marginální“ prostor kočovného tábora na periferii Říma jako
světský výjev narození.
V průběhu desetiletí prošly postavy Italů změnami, což je částečně dáno digitálním
zpracováním, vzorkováním a retuší fotografií. Obličeje se proměňují, jsou pokaždé jiné,
stále méně poznamenané námahou a únavou, zvěčněné používáním nových technik
a kompozic, které dokážou nastínit emotivní a sentimentální kroniku měnící se Itálie, kde
tu skutečnou odlišnost tvoří neopakovatelné setkání fotografa se zobrazovaným objektem.

Carlo Mollino
Portrét v Casa Miller, 1939
Archivi Alinari - Regione Toscana
V eklektickém tvůrčím vesmíru Mollina, mnohostranného a geniálního architekta
a designéra, zaujímá fotografie zvláště významné místo. Mezi roky 1936 a 1960 zařizuje
Mollino několik bytů, aby v nich vytvořil surrealistické fotografie. Ženský portrét
se skleněnou plochou ozdobenou vyobrazením jedné ze série Michelangelových soch
„Prigioni“ byl pořízen v Casa Miller, prvním interiéru vytvořeném zvláštním
„mollinovským“ stylem, prostředí zaplněné neobvyklými a překvapivými předměty, které
vyvolávají jedinečné vizuální dojmy.
Aurelio Amendola
Náhrobek Juliána Medicejského, Nová sakristie, Medicejská kaple, Bazilika San
Lorenzo, Florencie, 1992
© Aurelio Amendola
Aurelio Amendola (Pistoia 1938), fotograf, který se proslavil tím, že zvěčnil nejvýznamnější
postavy italského umění 20. století, pracuje již od 90. let na tématu sochařství. Setkání
s výtvory Michelangela Buonarrotiho dalo vznik fotografickým mistrovským díkům,
v nichž se jejich autorovi daří odhalit nečekané stránky díla, a to jak nastavením záběru,
tak použitím černobílého filmu, který obsahuje všechny možnosti šerosvitu.
Piergiorgio Branzi
Jadran, 1957
©Piergiorgio Branzi/Courtesy Fondazione Forma per la Fotografia, Milano
Novinář a fotograf Branzi (Siena 1928) byl díky svému kultivovanému a poetickému
pohledu velkým interpretem naší doby. Jeho vyjadřovací prostředky jsou strohé a esenciální,
styl je elegantní. Jako novátor fotografického stylu přešel od expresionismu černobílé
fotografie k metafyzickému realismu a vždy zachycoval každodenní život s mistrovským
smyslem pro profily, kompozici a tvar.
Wilhelm von Gloeden
Kain, cca 1900
Archivi Alinari / archivio von Gloeden - Regione Toscana
Poetika Wilhelma von Gloedena, hledání estetických hodnot klasicismu Arkádie obývané
mladými taorminskými eféby, nachází expresivní syntézu v dokonalé kompoziční
a tónované rovnováze tohoto snímku, který napodobuje malířskou předlohu Mladíka
u moře, dílo neoklasicistního malíře Hippolyta Flandrina, které se nyní nachází v muzeu
Louvre.

Francesco Paolo Michetti
Gabriele D’Annunzio na pláži ve Francavilla al Mare, 1883-1887
Archivi Alinari / archivio Michetti - Regione Toscana
V 80. letech 19. století zakoupil slavný abruzzský malíř Francesco Paolo Michetti klášter
Santa Maria del Gesù ve Francavilla al Mare a upravil ho na místo k setkávání literátů,
umělců a intelektuálů, mezi nimiž byl i Gabriele D‘Annunzio, kterého pojilo s Michettim
hluboké umělecké přátelství. Tento slavný portrét excentrického básníka zahaleného
do dlouhého bílého sukna dokazuje, jak dokonale ovládal Michetti fotografický aparát,
který používal jako pomůcku k malování i jako samostatný vyjadřovací prostředek.
Gian Paolo Barbieri
Catherine Noyes, Interview, Milán, 1986
© GIAN PAOLO BARBIERI, Courtesy Fondazione Gian Paolo Barbieri
Gian Paolo Barbieri (Milán 1938) je příkladem mnohostranného uměleckého vyjadřování;
svůj přirozený a vrozený talent je schopen uplatnit v architektuře, designu a dekoraci
s odkazem na surrealismus, realismus a futurismus. Dokázal vytvořit dialog mezi
klasicismem a modernou a ukázat nový pohled na módu, vycházeje z vlastní fantazie.
Na tomto snímku z roku 1986 vystupuje „Venuše Mélská“ ze svého původního podstavce
a vznáší se v neurčitém prostoru, svlékajíc se ze své látkové kukly.
Fratelli Alinari
Giuseppe Garibaldi, cca 1870
Archivi Alinari / archivio Alinari - Regione Toscana
Není pochyb o tom, že setkání Garibaldiho a fotografie dalo vznik nejvýjimečnějšímu
„propagačnímu“ počinu, jaký byl kdy během druhé poloviny 19. století uskutečněn. Hrdina
dvou světů vytušil obrovský vliv a demokratickou sílu fotografického média a nabízel se
objektivům všech velkých fotografů té doby, čímž dal vznik rozsáhlé ikonografii, která tvoří
základ skutečného kultu osobnosti, určitému druhu popové ikony ante litteram. Tento slavný
portrét bratří Alinariových ukazuje využití možností retuše na negativu ke zjemnění rysů
obličeje.
Giuliana Traverso
Ornella Vanoni, začátek 60. let
© Giuliana Traverso
Ve své autobiografii s názvem Io sono qui popisuje Giuliana Traverso (Janov 1930) své
setkání s Ornellou Vanoni, které bylo také setkáním s fotografickou technikou: „Film nebyl

ten pravý a ani ISO, ale byla to příležitost, kterou jsem si nechtěla nechat ujít. […] Rozhodla
jsem se a prvně jsem vzala do ruky tank a roztoky. To může pochopit jen ten, kdo zakusil
stejné napětí a emoci. Byly to nejdelší minuty mé fotografické kariéry. Ale dokázala jsem to.
Když jsem opatrně sejmula film z tanku, Ornella Vanoni vypadala, jako by měla oči jen
pro mě.“
Marion Wulz
Portrét Wandy Wulz v motorkářském úboru, 1930-1932
Archivi Alinari / archivio Marion Wulz - Regione Toscana
Sestry Marion a Wanda, pokračovatelky tradice dědečka Giuseppa, zakladatele terstského
ateliéru Atelier Wulz, a jeho otce Carla, se obě staly fotografkami se zaměřením na umění
portrétování. Zde Wandu v motorkářské výstroji vyfotografovala její sestra Marion.
Na fotografii se uplatňuje dynamická ženskost s jasným odkazem na futuristickou poetiku,
která často používá postavu motocyklisty nebo letce jako symbol rychlosti a modernosti.
Cristina Nuñez
Self-portrait, 2004; Mauthausen, 1995; Self-portrait, 1994
© Cristina Nuñez
Autoportréty patří k osobní a umělecké cestě Cristiny Nuñez (Figueres 1962). První byl
zhotoven na jaře roku 2004 a zdokumentoval vítězství nad depresí. Autoportrét z roku 1994
ukazuje, že umělkyně si je vědoma, že se vyjadřuje stylem autobiografie. Portrét pořízený
v Mauthausenu je součástí knihy Andata e Ritorno o lidech, kteří přežili holocaust. „Zhotovila
jsem tento autoportrét v hotelové koupelně […] tato fotografie se stala symbolem mé
metody The Self-Portrait Experience.“
Davide Monteleone
z ‘One of…’, 2015
Jekaterina Pressmann, Estonsko, One of… 1174
Niang Andou, Senegal, One of… 98176
Tarek Achour, Alžírsko, One of… 21765
Alexandra Hasan, Indonésie, One of… 2581
© Davide Monteleone
V roce 2015 hostila Itálie 187 zahraničních komunit (Zdroj: ISTAT – Italský národní
statistický institut) o celkovém počtu 5.026.124 cizích občanů. David Monteleone (Potenza
1974) chtěl dát tvář ženám a mužům, kteří si zvolili Itálii za svůj domov. V ateliéru vytvořil
neutrální, zamlžené portréty klidných výrazů, oproštěné od všech emocí a názorů. Protože
sama Itálie, brána do Evropy, v sobě zahrnuje bezpočet tváří a rozmanitostí.

Nino Migliori
z „Lidé z regionu Emilia“, Létající mniši, 1956
© Fondazione Nino Migliori
Na tomto snímku Nina Miglioriho (Boloňa 1926) jsou vidět mniši, kteří si s dětinskou
radostí hrají zavěšeni kousek nad zemí. Snímek se řadí k autorovým nejlepším
neorealistickým pracím, ale ve skutečnosti naznačuje jemné významy, které lze postřehnout,
jen když se necháme strhnout jeho hravou lehkostí, okamžikem až nezřízené zábavy. Mniši
vypadají, jako by měli setrvat ve věčném závěsu a v divákovi vyvolávají pocit stále
vzrůstajícího očekávání okamžiku, kdy se opět postaví nohama na zem.
George Tatge
Il Marsigliese, Terst, 1989
Archivi Alinari / archivio Alinari - Regione Toscana
George Tatge (Istanbul 1951) vytvořil portrét jednoho obyvatele Terstu, přezdívaného
„Marseillan“, kterého fotografoval v historickém centru města. Portrét byl pořízen
při příležitosti fotografické kampaně pro knihu Nuovissima Trieste antica.
Cesare Colombo
Za kulisami módní přehlídky na veletrhu, Milán, 1980
© Cesare Colombo
Pozorný a citlivý pohled významného fotografa Cesara Colomba (Milán 1935 – tamtéž
2016) dokázal zachytit gesto a výraz tváře mladé modelky, pouhý okamžik, ale nabitý
očekáváním a napětím. Fotografie Cesara Colomba zprostředkovává detaily, pohyby
a nenápadná běžná gesta, která jinak zůstávají bez povšimnutí.
Raffaello Bencini
„Andělé bahna“, Biblioteca Nazionale Centrale, Florencie, 10. listopadu 1966
© Raffaello Bencini
Jedna z nejsmutnějších a zároveň nejpovzbudivějších stránek dějin 20. století: povodeň
ve Florencii, kde devastaci zbrzdila solidaria „andělů bahna“, mladých lidí, kteří se sjeli
z různých koutů Itálie a Evopy, aby pomohli se záchranou knižního a uměleckého dědictví
města. Raffaello Bencini (Florencie 1929 – tamtéž 2020) zdokumentoval neúnavnou práci
dobrovolníků.

Luigi Leoni
Primusové třídy, cca 1950
Archivio Luigi Leoni / Archivi Alinari - Regione Toscana
Luigi Leoni zachycuje působivým způsobem spontánní výjevy, okamžiky každodenního
života. Šest dětí hrdě předvádí nadměrně velké bílé stuhy, které vystupují z jejich černých
obleků a zařazují je mezi školáky.
Luigi Leoni
Loutky Pulcinelly, cca 1930
Archivio Luigi Leoni / Archivi Alinari - Regione Toscana
Luigi Leone zachycuje okamžik z neobvyklého úhlu, z vnitřku prodejního stánku,
ve kterém byly vystaveny loutky. V té době byla ještě velice rozšířená pouliční malá divadla,
ve kterých se z velké části improvizovalo a dětskému obecenstvu byl ponecháván prostor
k přímé účasti.
Alessandro Gandolfi
Museo dell‘Etna, děti ze základní školy v 3D kině, Viagrande (Katánie), 2017
© Alessandro Gandolfi / Parallelozero
Alessandro Gandolfi (Parma 1970) vypravuje: „Školáci na návštěvě muzea byli opravdu
uneseni 3D videem, které je katapultovalo do nitra sopky Etny, a jejich výkřiky vzrušení
(a někdy strachu) byly skutečně spontánní. Byli tak silně zaujati tím filmem, že když
projekční plátno potemnělo a okenní žaluzie se zvedly, spatřil jsem v jejich očích zklamání,
že představení skončilo.“
Fulvio Roiter
Karneval, Benátky, 1990
© Fondazione Fulvio Roiter
Pro svůj velice úzký vztah s rodným městem, Benátkami, zaujímá Fulvio Roiter (Meolo
1926 – Benátky 2016) zvláštní místo v dějinách italské fotografie. Jeho kniha Essere Venezia,
vydaná v roce 1977, znamenala jedinečnou vydavatelskou událost, která mu zajistila
mezinárodní věhlas. Tento fotograf obdařený velkým talentem pro vyváženou kompozici
a nalezení vhodného záběru, schopný vystihnout kontrast mezi náměty, a to i těmi
z každodenního života, a prvky scenérie, opouští začátkem 70. let černobílou fotografii
a věnuje se s velkou odhodlaností barvě.

Ferdinando Scianna
Velikonoční slavnosti, Serradifalco, 1983
© Ferdinando Scianna / Contrasto
Pro Ferdinanda Sciannu (Bagheria 1943) znamená fotografie příběh a památku: příběh světa
a památku na existenční, kulturní a antropologické zkušenost lidí a společenství. Sicílie, jeho
rodná zem, byla při mnoha příležitostech předmětem jeho fotografických příběhů
od počátku jeho kariéry, kdy v roce 1965 vydal fotografickou sbírku Feste religiose in Sicilia
s textem Leonarda Sciasci. Tento snímek byl pořízen při příležitosti velikonočních oslav
na námětí sicilské obce Serradifalco.
Gianni Berengo Gardin
Náměstí sv. Marka, Benátky, 1959
© Gianni Berengo Gardin / Contrasto
„Z tolika polibků, které jsem během své kariéry vyfotografoval, se tento stal klasickým.
Myslím, že je to díky atmosféře, která obklopuje osamocenou objímající se dvojici,
zarámovanou řadou oblouků. Bylo časně zrána, když jsem pořídil tento snímek
pod Prokuráciemi na náměstí sv. Marka. Obchody byly zavřené, Caffè Florian ještě
nepostavilo ven stolky a židle. Aby bylo zřejmé, že nešlo o letmý, ale o hluboký polibek,
nastavil jsem dlouhou expozici; a dva holuby v popředí jsou skutečně rozmazaní.“ Gianni
Berengo Gardin (Santa Margherita Ligure 1930)
Shobha
z ‘Io batte cuore’, Emanuela a Giuseppe, 2015
© Shobha
Vyňato z pamětí fotografky (Palermo 1954): „Uspořádala jsem ve svém domě oslavu
pro své nejlepší přátele, skutečnou oslavu lásky na závěr workshopu, který trval šest
měsíců… […] Manuela a Giuseppe byli již zasnoubeni, když jsem ten kurz zahajovala. On
jí říká moje princezničko a zahrnuje ji fotkami a polibky. […] Měla jsem tetu s Downovým
syndromem, a když jsem byla malá, připadalo mi, že mám doma anděla.“
Sergio Ramazzotti
Novomanželé z Bruneje na líbánkách v Římě, 2013
© Sergio Ramazzotti / Parallelozero
Sergio Ramazzotti (Milán 1965) vzpomíná: „Potřeboval jsem fotografii Konstantinova
oblouku pro reportáž po stopách císaře, který podepsal Edikt milánský, ale nedařilo se mi
najít originální zorný úhel. Navíc se jedná o jednu z nejznámějších a nejfotografovanějších

památek na Fori Imperiali (Císařská fóra). Už jsem to chtěl vzdát rozhodnut, že se vrátím
následující den s čistou hlavou, ale když jsem se otočil, spatřil jsem novomanželskou dvojici
na svatební cestě po Itálii, kam si s sebou přivezla osobního fotografa. Neváhal jsem
a ukradl jeden záběr.“

Stefano Lista
Dojetí příbuzné ve chvíli vstupu nevěsty do kostela, Atri (Teramo), 2016
© Stefano Lista / Parallelozero
Jak říká Stefano Lista (Pescara 1974), „příprava na svatbu začíná s velkým předstihem. Může
to být dětský sen, postpubertální touha, obřad vstupu do světa dospělých nebo více či méně
vědomý příkaz k zachování rodu. Příchod nevěsty představuje okamžik odhalení, konec
čekání, završení všeho. “

Fratelli Alinari
Portrétní ateliér v sídle fotoateliéru bratrů Alinariových, Florencie, cca 1900
Archivi Alinari / archivio Alinari - Regione Toscana
Když bratři Alinariové přestěhovali v roce 1863 sídlo svého fotoateliéru do nové budovy
v ulici via Nazionale, vytvořili tam velký sál pro zhotovování portrétů. Do prostoru
pronikalo světlo stropem, který byl celý prosklený. Velké posuvné závěsy umožňovaly
vyvážení správného osvětlení každého záběru. Vymalované plochy v pozadí, koberce
a bizarní doplňky zařízení vytvářely dojem divadelní scény. Zde byli portrétováni mnozí
protagonisté italské a evropské politiky, společnosti a kultury.

Emiliano Mancuso
Dívky z Pozzuoli vracející se z pláže, Neapol, 2005
© Emiliano Mancuso / Contrasto
Jen málo fotografů dokázalo zobrazit Itálii, tu skutečnou, jednoduchou Itálii s prostými
lidmi, jako to uměl Říman Emiliano Mancuso, který odešel v roce 2018 ve věku 47 let.
Mancuso odhaluje skutečnou krásu naší země, krásu urostlých mladých žen, které se radují
ze života, zatímco uhánějí na svých skútrech. Toto je krása lidí z předměstí, lidí, kteří by
mohli zůstat nepovšimnuti, kdyby na ně mistr fotografie nezaměřil svůj objektiv a nepřenesl
jejich životy, jednoduché a opravdové, do uměleckých děl.

Isabella Balena
Bazén ve Foro Italico, Řím, 2018
© Isabella Balena
„Zašla jsem do areálu Foro Italico, abych zhotovila noční fotografie,“ říká Isabella Balena
(Rimini 1965), „pracovala jsem na projektu na téma kolonializmu. Neměla jsem zájem
o závody nebo o sport, ale spíš o dané prostředí a o mozaiky. A tam se to stalo: spojení
hráčů vodního póla týmu Roma v plavkách a mozaiky na pozadí umožnilo udělat dokonalý
záběr, který shrnuje to, o čem jsem chtěla vyprávět.“
Massimo Vitali
Jova Beach Party, Viareggio, 2019
© Massimo Vitali
Tento snímek zachycuje okamžik z Jovanottiho koncertu během jeho italského turné v roce
2019. Massimo Vitali (Como 1944) zkoumá chvíle kolektivního rituálu: koupající se lidé
a pláže, které zůstávají „zmrazené“ v jakémsi obraze zastaveném v čase, kde je každý detail
analyzován s maximální přesností a podán v naprosté tělesnosti na cestě uměleckého
hledání, které odkazuje nejen na vzory současné fotografie, ale také na tradici dějin umění.
Emiliano Mancuso
Nelegální imigrantka se svým dítětem, Borgo Segezia (Foggia), 2004
© Emiliano Mancuso / Contrasto
Nativita je zázrak zrození: překrásná mladá matka drží na klíně své dítě. Emiliano Mancuso
(Řím 1971 - tamtéž 2018) dokáže přetvořit tento archetypální obraz do čehosi živého
a aktuálního.
Paolo Pellegrin
Suvo se svým dítětem v romském táboře ve čtvrti Portuense, Řím, 2015
© Paolo Pellegrin / Contrasto
Paolo Pellegrin (Řím 1964) vysvětluje: „Tento snímek je součástí fotografického projektu
o jedné velké romské rodině původem z Bosny, rodiny Sevla, která žije v Římě. Na tomto
snímku je Suvo zachycen s jedním ze svých dětí. “

