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Jindřich Štýrský – Fotografie (1934-1935).

Jindřich Štýrský (1899-1942), původním povoláním učitel v Dolní Čermné (okres Ústí nad Orlicí), odchází po válce – v říjnu roku 1920 – studovat na Akademii umění do Prahy. Zde se seznamuje s malířkou Toyen (Marie Čermínová), se kterou pak až do své smrti pořádá společné výstavy. Roku 1934 spolu s Vítězslavem Nezvalem a Toyen ustavuje v Praze surrealistickou skupinu. Přihlášení se k surrealismu pro ně znamenalo zásadní podnět, který bezprostředně zapůsobil na jejich tvorbu. V rámci evropského surrealismu zaujímá Štýrského tvorba významné postavení – byl jedním z prvních realizátorů barevné koláže. Ve Štýrského díle se prolínají různé tvůrčí postupy nejen v rámci jediného výrazového prostředku, ale dokonce hned v několika oblastech tvorby najednou. Proslavil se zejména svými malovanými a kolážovanými objekty. Štýrského rozsáhlá tvůrčí aktivita zasáhla významným způsobem i do scénického výtvarnictví, knižní fotografie a poezie.

Fotografie představuje od počátku pro surrealismus mimořádně úrodnou oblast a vleklé zdráhání uznat fotografii za umění jen zvyšovalo její přitažlivost v surrealistických očích. Ačkoliv Štýrský se s technikou fotografie seznamuje již za studií na Akademii, do širšího povědomí vstoupil až svými prvními „vyhrocenými“ snímky na první výstavě Skupiny surrealistů v ČSR v Praze (1935). Na ní Štýrský s Toyen předvedli výhradně své nové práce z roku 1934. Vedle fotografií to však byly hlavně obrazy Štýrského a Toyen, jež sklidily velký úspěch. V této době se začal zabývat i kolážemi (Stěhovací kabinet, 1934). Snad právě kvůli koláži později techniku fotografie zcela opouští.
Obdobně jako u koláží, ke kterým přistupoval jako k obsáhlému cyklu, soustředil své fotografie do tří souborů: Muž s klapkami na očích (1934), Žabí muž (1934-35) a závěrečné Pařížské odpoledne (1935). O tom, že by fotografoval později, neexistují žádné zprávy. Velmi nápadným rysem Štýrského snímků je skutečnost, že na nich chybějí lidé: hlavními hrdiny se staly buď loutky, vývěsní štíty, pouťové obrazy, které vlastně lidské postavy zastupovaly, nebo věci z výkladních skříní, jež si Štýrský pečlivě vybíral (charitativní předměty, fotopotřeby, drogistické zboží, holičství, manekýni z obchodních domů, obchody s protetickým zbožím, obuvnictví). Z hlediska námětového Štýrského nejvíce zaujaly „umělé figury“. Jediným prostředkem, jímž Štýrský zpochybňoval daný prostor, se stal odraz ulice ve výkladní skříni. O Štýrského přístupu mnohé vypovídá i věcný způsob záběru. Na jeho snímcích se často nachází několik disparátních motivů, jejichž „náhodné setkání“ je tím ještě zdůrazněno (např. profil tváře, nakreslený na výplni dveří, a květiny ve váze na skle). Mnohem obvyklejší vedle zmíněných reflexů je střídání plné stěny a skla, za nímž může být například obraz nebo jiný objekt, který však není hlavním námětem záběru. Na některých fotografiích, jež jsou snad i prostorově zajímavější, totiž chybí jednotící úběžník – snímek vzniká konfrontací mnoha často abstraktních prostorů (např. plné stěny a mříže, pomalované zdi a ostění, napnuté látky a dřevěných prken, výklenku a vchodu).

„Začátky surrealistické fotografie, tak jak my ji rozumíme a jak ji vidíte v Mánesu, jsou spjaty nerozlučně s předměty, jež jsou demodé, s předměty vzpomínkovými, bizarními, jako jsou na příklad holičské panny, ortopedické nohy atd. Tyto předměty ukrývají v sobě latentní symboliku, kterou obyčejný způsob záběru zdůrazňuje a činí je, jak praví V. Nezval: „podobnými krajně hmotným a těžko uchopitelným obyvatelům snů“. Celý problém fotografování je v tom, býti sám překvapen při nálezu určitého předmětu a domyslit tento nález ve smyslu surrealismu. Náhoda a naladění na jisté předměty hraje tu ovšem velikou úlohu…“  Jindřich Štýrský, Surrealistická fotografie, České slovo, 30. ledna 1935.
Přestože zařazení fotografií do jednotlivých cyklů Štýrský zpravidla pevně nefixoval, lze poukázat na námětové rozdíly mezi cykly Žabí muž a Muž s klapkami na očích na jedné straně, a Pařížským odpolednem na straně druhé. Zatímco první dva se zaměřují na výlohy a poutě, Pařížské odpoledne se zvlášť soustředně věnuje námětům rozpadajících se náhrobků a hřbitovů. Hlavní část tohoto cyklu, který zahrnuje i snímky z Čech, vznikla v Paříži roku 1935, zejména na hřbitově Père Lachaise. Fotografie zachycují motiv mizení a odcházení, a to paradoxně na náhrobcích, které by měly odolávat času. Do obsahového vyznění cyklu tak vstupuje konstantní Štýrského téma, propojující celou jeho tvorbu.

Zkosené úhly, z nichž Štýrský (nebo později Sever) zabírá výlohy obchodů, pouliční reklamy, vývěsní štíty, jsou svou „každodenní“ střídmostí v přímém protikladu k vnějším efektům fotografického modernismu. Znamenají jen to, že chodec s fotoaparátem přerušil na okamžik cestu podél leporela fasád, aby zaznamenal některý ze svých uchvácených pohledů, vzniklý nejprostším zvednutím očí a otočením hlavy.
Štýrský své scény nearanžoval. Dokonce odmítal jakoukoli inscenovanou fotografii a technické experimenty. Byl toho názoru, že skutečnost si nepotřebuje přizpůsobovat víc, než volbou nezaměnitelného záběrového úhlu – úhlu, jímž lze dát „nalezenému objektu“ nový významový kontext bez zjevného násilí na jeho původní fyzické situaci. Sám o tom prohlásil: „Jediné co mne dnes na fotografii přímo fanaticky láká a co mne zajímá, je hledání nadreality utajené v předmětech skutečného života. Tato snaha ovšem vylučuje jakýkoli estetický formalismus, který surrealistickou fotografii přímo ruší a vylučuje jakýkoli zájem o abstraktní fotografii a fotografii bez objektivu. Surrealistická fotografie není fotografií abstraktní…“ Jindřich Štýrský, Surrealistická fotografie, České slovo, 30. ledna 1935.
Dobové svědectví Jana Chaloupky, jenž nazval Štýrského cykly „invazí ducha do fotoamatérského hračkářství, kochajícího se vlastní zálibností v něčem a vlastně v ničem“ Jan Chaloupka, Fotografie v domácí aktivitě surrealistické, Volné směry, roč. 1936., zřetelně naznačuje, jak ojedinělé a riskantní postavení znamenal vprostřed dobové fotografie tento přístup. Štýrského jméno ostatně marně hledáme v katalogu monumentální výstavy ke stému výročí české fotografie (r. 1939).

Hlavní podněty Štýrského fotografických aktivit spatřujeme jednak na snímcích Eugèna Atgeta Atgetovy fotografie s novým „zázračnem“ všední ulice lze nalézt už v zakládající revui hnutí Surrealistická revoluce z let 1924-1929. (1856-1927) a jednak – a to především – v autorově vlastním obsahovém (básnickém) zacílení, jež se soustředilo na velmi konkrétní náměty, vycházející nejen ze surrealistické estetiky, ale někdy předznamenané i přicházejícím Devětsilem. Ve srovnání se Štýrského zaujatým pohledem jsou Atgetovy snímky ještě „pouhou reportáží“, pokorným záznamem samotného objektu, jemuž teprve Štýrského aparát dovede vyrvat sám význam, který pro básníka má. Štýrský tak inspirován Atgetovými snímky dospívá k volnému cyklickému výrazu, kde básnickou myšlenku (a její pohyb) nespoutává apriorní téma.
Jediným prostředkem, jímž Štýrský zpochybňoval daný prostor, se stal odraz ulice ve výkladní skříni, tedy přístup, který použil již začátkem třicátých let Jaromír Funke ve svém cyklu Reflexy (1931). Fotografickými cykly Štýrský vymezil základní okruhy, v nichž se setkával s jinými fotografy, kteří se obdobnými náměty zabývali před ním a po něm. Toto námětové překrývání bylo často velmi těsné, takže někdy lze dokonce sledovat postupné chátrání vybraných objektů. Štýrský a Funke fotografují stejné pouťové malby (Funke v cyklu Z pouti, 1937) a oba se zabývají motivem kořenů (Funke v cyklu Pralesy, 1937). Štýrského a Viléma Reichmanna zase zaujme stejný náhrobek na Malostranském hřbitově. Všímají si kreseb na zdech a chodnících, nejrůznějších elementárních ideogramů a věnují se i obdobným záběrům na štíty domů a dveří. U Štýrského, Reichmanna a Miroslava Háka nalezneme rovněž známý společný motiv krejčovské panny.
Vedle srovnání s různými fotografy se nabízejí také konfrontace mezi Štýrského snímky a obrazy Toyen (např. fotografie zavěšené u zdi a obraz Žlutý spektr, fotografie s náměty střelnic a pozdější cyklus kreseb Toyen), které velmi názorně poukazují na rozdíl mezi fotografickým pohledem a přehodnocením obdobného motivu v malbě.

Nejdůslednějším pokračovatelem Štýrského surrealistických projevů se stává Jiří Sever, který dle Štýrského příkladu klade důraz na konvenčně podružné, přehlížené a významově nepodstatné prvky skutečnosti. Schopnost dát překvapivou výmluvnost zdánlivě libovolnému záběru není ovšem cizí ani snímkům Emily Medkové nebo Aloise Nožičky. Tento smysl pro důležitost zbytečného se u nich dokonce stává jakousi „osou programu“, když v období „velkých detailů“ na přelomu padesátých a šedesátých let zaměří své hledáčky k matoucím entropickým útvarům na oprýskaných zdech nebo v haldách odpadků na předměstských smetištích.

Štýrský se za svého života účastnil výstav nejen u nás (výstavy surrealistů v Mánesu, výstavy pořádané Skupinou výtvarných umělců v Brně), ale i v zahraničí (zejména Francie - Paříž). Nejucelenější sbírku Štýrského fotografií dnes chová Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, řada fotografií je ve sbírkách soukromých sběratelů.

Dle mého názoru nebylo Štýrského fotografické dílo za jeho života pro svůj odlišný přístup k moderní fotografii – odlišný od obecně více přijímaného „manrayeovského záběru“ – plně doceněno. Svou poslední výstavu uspořádal spolu s Toyen počátkem roku 1938. Jindřich Štýrský umírá 21. března 1942 ve věku 43 let.
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