
V práci českého fotografa Jana Svobody (1934–1990) se od kon-
ce šedesátých let začal objevovat tehdy zcela svébytný způsob práce 
v uzavřených cyklech, jejichž číslování ukazuje na soustavný analy-
tický přístup. Na příkladu jednoho díla z cyklu Polovina a jeho variací 
se snaží tato komorní expozice ukázat způsob Svobodova uvažování, 
kterým výrazně předběhl svoji dobu. Ojedinělá velkoformátová zvět-
šenina díla Polovina VII ukazuje Svobodovy ambice emancipovat fo-
tografii vůči malířství a sochařství. Ve svých dílech Svoboda často 
řešil elementární otázky kompozice, prostoru a iluze, které základním 
způsobem definují fotografický obraz a jimiž se zabývali i jeho tehdej-
ší přátelé Stanislav Kolíbal a Zdeněk Palcr.

Cyklus Polovina, který patří k méně rozsáhlým (viz nákres), mů-
žeme považovat za elementární příklad Svobodova zkoumání vztahu 
kompozice a  prostoru. Hledáním ideálního rozdělení obrazového 
plánu, k němuž hledal paralely u svých malířských vzorů (Cézanne, 
Picasso, Špála, Kubišta a další), tak Svoboda vlastně dával na odiv 
svůj sofistikovaný přístup k ploše fotografie, v níž se z  fotografické 
transformace skutečnosti stává jakési zenové či filosofické cvičení.

Přeložené prostěradlo na Polovině VII nese na jedné straně posel-
ství řádu, který je stroze geometrický, na druhé straně ale symboli-
zuje dvě poloviny jednoho lože a z nich odvozený protiklad mužského 
a ženského principu. Stejně jako u mnoha jiných Svobodových foto-
grafií tu nalézáme prostor, který je přiznaně iluzivní, na jedné straně 
podléhající racionálnímu dvojrozměrnému rozvrhu, na straně druhé 
prolamujícímu se do snové skutečnosti, umocněné olbřímým formá-
tem pozitivu.

Další dvě menší fotografie z téhož cyklu ukazují ještě jednodušší 
a  více geometrické řešení téhož problému, blížící se tehdejší kon-
struktivní abstrakci. Některé fotografie z  cyklu jsou však prozatím 
neznámé. Vzhledem k odstupu od smrti autora a jeho významu pro 
českou fotografii i  výtvarné umění obecně je nepochybně načase 
zabývat se jak důkladnou rekonstrukcí jeho díla, tak i  jeho novou 
interpretací v mezinárodním měřítku.

Pavel Vančát

In the mature work of Czech photographer Jan Svoboda (1934–
1990) beginning at the end of the 1960s there appeared a com-
pletely unique way of working in closed cycles, the numbering of 
which shows a systematic analytical approach. With the example of 
one work from the cycle Half and its variations, this intimate exhi-
bition tries to show the method of Svoboda’s thought, which was 
distinctively ahead of its time. The  unique large-format print of the 
work Half VII shows Svoboda’s ambitions to emancipate photography 
in a direction towards painting and sculpture. In his work Svoboda 
often dealt with basic questions of composition, space and illusion, 
which profoundly define the photographic image. A similar approach 
can be seen in the work of his friends and contemporaries (Stanislav 
Kolíbal, Zdeněk Palcr).

The cycle Half, which is one of the less extensive ones (see the 
outline), can be considered as an elementary example of Svoboda’s 
investigation of the relationship between composition and space. By 
seeking the ideal division of the pictorial plane, for which he was 
looking for parallels in painting (Cézanne, Picasso, Špála, Kubišta et 
al.), Svoboda was displaying his sophisticated attitude to the surface 
of the photograph, in which the photographic transformation of real-
ity becomes a kind of zen or philosophical exercise.

On the one hand, the folded sheet in the photograph Half VII rep-
resents a strictly geometrical order, on the other hand it symbolizes 
two halves of one bed and the inferred opposition of the male and 
female principle. As with many of Svoboda’s other photographs, we 
can find here a space which is clearly illusory, both subordinate to a 
rational two-dimensional pattern and breaking into a dream-space, 
intensified by the enormous format of the print.

The other two smaller photographs from the same cycle show 
even more simple and geometrical solutions to the same problem, 
coming close to constructivist abstraction. Some photographs from 
the series are still unknown. Considering the artist passed away 
some time ago and his importance for Czech photography and the 
visual arts, its high time to make a detailed reconstruction of his work 
and consider its new interpretation from an international perspective.

                  Pavel Vančát

In der Arbeit des tschechischen Fotografen Jan Svoboda (1934–
1990) begann sich seit dem Ende der 60er Jahre eine zu jener Zeit 
völlig eigenständige Arbeitsweise in abgeschlossenen Zyklen abzu-
zeichnen, deren Nummerierung auf ein systematisch analytisches 
Prinzip hinweist. Anhand eines einzigen Werks aus dem Zyklus Hälfte 
sowie seiner Variationen versucht diese intime Ausstellung, das Ver-
fahren von Svobodas Überlegungen aufzuzeigen, mit denen er seiner 
Zeit deutlich voraus war. Die isoliert großformatige Vergrößerung des 
Werks Hälfte VII zeigt seine Bemühung, die Fotografie gegenüber der 
Malerei und Bildhauerei zu emanzipieren. In seinen Arbeiten befasst er 
sich häufig mit elementaren Fragen der Komposition, des Raums und 
der Illusion, die in grundlegender Weise das fotografische Bild definie-
ren und zugleich eng an die Arbeit seiner damaligen Freunde Stanislav 
Kolíbal und Zdeněk Palcr anknüpfen.

Der Zyklus Hälfte, der zu den weniger umfangreichen gehört (siehe 
Entwurf), kann als wesentliches Beispiel für Svobodas Untersuchung 
der Beziehung zwischen Komposition und Raum verstanden werden. 
Durch seine Suche nach der idealen Aufteilung des Bildplans – für die 
er Werke seiner Maler-Vorbilder (Cézanne, Picasso, Špála, Kubišta et 
al.) auf Parallelen hin überprüft hat – ist es Svoboda gelungen, seinen 
äußerst raffinierten Zugang zur fotografischen Fläche unter Beweis zu 
stellen, innerhalb derer die fotografische Transformation der Wirklich-
keit zu einer Art von philosophischer oder Zen-Übung wird. 

Das gefaltete Bettlaken auf der Fotografie Hälfte VII transportiert 
einerseits die Botschaft einer streng geometrischen Ordnung, steht an-
dererseits jedoch für zwei Hälften ein und desselben Bettes und damit 
für den sich daraus ableitenden Gegensatz zwischen männlichem und 
weiblichem Prinzip. Wie bei zahlreichen Fotografien Sovobodas finden 
wir auch hier einen Raum, der eindeutig illusorisch ist, der sowohl ei-
nem rational zweidimensionalen Gesetz gehorcht als auch den Durch-
bruch schafft hinüber in eine traumhafte Realität, was noch verstärkt 
wird durch das große Format der Abzüge. Zwei weitere, allerdings 
kleinere Fotografien aus demselben Zyklus zeigen eine noch einfache-
re, geometrischere Lösung desselben Problems, indem sie sich der 
damaligen konstruktivistischen Abstraktion annähern. 

                  Pavel Vančát
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1968 Jan Svoboda: Fotografie, 
Galerie na Karlově náměstí, Pra-
ha (katalog Anna Fárová) • 1968 
Jan Svoboda: Fotografie, Kabinet 
Jaromíra Funka, Brno (týž kata-
log) • 1969 Jan Svoboda: Foto-
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1969 Jan Svoboda: Fotografie, Šímova síň, Benešov (katalog Anna 
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Jan Svoboda, Kino Družba, Brno (katalog Jaromír Zemina) • 1975 
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