
PIKTORIÁLNÍ  IMPRESE

Držíte v rukou publikaci pojednávající o piktoriální fotografií. Tato kniha je prvním společným dílem třech 
fotografů, Josefa Frydrycha, Jiřího Jurzykowskeho a Václava Legierskieho. Tito pánové se potkali úplně 
náhodně. Jak už to v životě bývá, spojila je společná záliba. Fotografie. Rozhodli se nečekat dlouho a svoje 
náhodné setkání vyjádřili v potřebě společného tvoření. Takovým způsobem se zrodil – Pictorial Foto Bes-
kyd,  který se může pyšnit svou jedinečností v celé ČR, neboť doposud neexistuje žádný jiný fotografický 
klub v ČR, který se zabývá piktoriální fotografií. 
   „Záliba fotografií je krásná, ale když jsme se seznámili s technikou piktoriální fotografie, okouzlila nás 
všechny a cítili jsme, že to je právě to, co chceme tvořivým způsobem produkovat a předávat dál. 
    Nic tak nezachytí jedinečnost a neopakovatelnost chvíle, jako fotografie. Fotografie je příběh, je něčím 
hmatatelným. Příběhy lidí, kteří dělali svět krásnějším. Příběhy prostých lidí, kteří svou dobrotivostí a lás-
kou objímali svými milosrdnými rameny bláznivou a plnou rozbroje realitu. Fotografie nás doprovázejí do 
víru emocí. Dětská radost, upřímný a veselý smích, neustálý pláč, nebo bušení srdce. Tím vším je, nebo 
alespoň měla by být fotografie.
 
A co to je vlastně piktoriální fotografie? 

Piktorialismus je fotografický směr, který se objevil kolem 1855 roku. Jeho základy spočívají v malbě 
a grafice. Charakteristickým znakem piktorialismu bylo zhotovování fotografií procesy jako kyanotypie, 
platinotypie, diazotypie, brom – olejotisků, gumotisku, uhlotisku, pigmentů. V piktoriální tvorbě šlo hlav-
ně o měkké, malebné, snové podání motivů za použití měkce kreslících objektivů či mastných předsádko-
vých čoček. Snímky byly k okrajům rozostřené a mnohdy ani hlavní motiv nebyl zcela ostrý. 
    Název je odvozen od myšlenek Henryho Peache Robinsona, vyjádřených v jeho práci „Pictorial Effect  
in Photography“, která byla vydána v Londýně, v 1869 roce.  
    V současné době vše závisí od fantazie a představ, emocí či nálady autora. Piktoriální fotografie vzešla 
hlavně z podnětů a děl světových malířských mistrů, ale i z potřeb současné tvorby, což je zpětným odra-
zem na ně. Je to druh autorovy představy odražené ve fotografií buď jednotlivě, nebo v cyklech a seriá-
lech. Dnešní tvorbu vídáme hlavně na banerech či velkoplošných billboardech. 
    Dlouhodobým snem trojice fotografů bylo vydání knihy, která, by přiblížila nejen pojem piktorialismu, 
ale nabídla nekonečné spektrum krásy, která spočívá v oné technice a vytváří tak neopakovatelnou chvíli, 
která by jako ani nebyla.
 
ZDROJ: https://cs.wikipedia.org/wiki/Piktorialismus



PIKTORIÁLNÍ  IMPRESE
(PIKTORIALNE WRAŻENIA)

Trzymacie w ręku publikację poświęconą fotografii piktorialnej. Owa książka jest pierwszym wspólnym 
dziełem trzech fotografów, Josefa Frydrycha, Jiřího Jurzykowského a Václava Legierského. Panowie spotkali 
się zupełnie przez przypadek. Jak to już w życiu bywa, połączyła ich wspólna pasja. Fotografia. Nie czeka-
li długo. Przypadkowe spotkanie wyrazili w potrzebie wspólnego tworzenia. W taki sposób zrodził się – 
Pictorial Foto Beskyd, który szczyci się swoją wyjątkowością, bowiem jest to jedyny klub na terenach Repu-
bliki Czeskiej, który interesuje się fotografią piktorialną. 
   „Zamiłowanie do fotografii jest piękne, ale kiedy zostaliśmy zaznajomieni z techniką fotografii piktorial-
nej, oczarowała nas wszystkich i czuliśmy, że to jest właśnie to, co chcemy w kreatywny sposób wytwarzać 
i przekazywać dalej“. 
    Fotografia, to nie jest tylko kawałek papieru z odbitym obrazkiem, który w lepszych przypadkach ma 
przekazać konkretną treść albo wzbudzić w nas emocje. Fotografia jest pewną historią, jest czymś nama-
calnym. Są to historie ludzi, którzy czynili świat piękniejszym. Historie prostych ludzi, którzy swoją dobrocią 
i miłością obejmowali swoimi miłosiernymi ramionami zwariowaną i pełną niezgody rzeczywistość. Foto-
grafie prowadzą nas w wir emocji. Dziecinna radość, zdrowy i wesoły śmiech, nieustający płacz albo gwał-
towne bicie serca. Właśnie tym wszystkim jest albo powinna być fotografia. 

Czym jest właściwie fotografia piktorialna? 

Piktorializm narodził się przed 1890 rokiem, w Anglii i osiągnął swoje apogeum w pierwszych latach XX 
wieku. Jego podstawy drzemią w malarstwie i grafice. Fotografia piktorialna polega na indywidualnej in-
gerencji artysty w każdą wykonaną przezeń odbitkę, to jest  na zerwaniu z mechanicznym procesem pozy-
tywowym. Zamiast migawkowej fotograficznej rejestracji powstaje syntetyczne dzieło sztuki. W fotografii 
piktorialnej artysta stosuje techniki szlachetne: gumę, olej, bromolej i przetłok. Techniki te pozwalały na 
punktowe zmiany tonalne, kontrolowanie szczegółowości obrazu. Artyści często pozostawiali ślady pędzla 
lub miękkie faktury na fotografiach. Wykorzystywano również specjalne filtry oraz nasadki na obiektywy. 
    Nazwa jest związana z ideą Henry‘ego Peach Robinsona, która została wyrażona w jego pracy naukowej 
pod tytułem „Pictorial Effect in Photography“, która została wydana w Londynie, w 1869 roku. 
    Dziś wszystko zależy od wyobraźni, emocji czy też nastroju autora. Fotografia piktorialna była inspirowa-
na dziełami mistrzów światowego malarstwa, ale również wywodzi się z potrzeby współczesnej twórczości, 
co jest pewnym odbiciem na owe mistrzowskie dzieła. Jest to rodzaj wyobraźni autora, która widoczna jest 
na fotografii. Współcześnie możemy oglądać ową sztukę, przede wszystkim, na banerach czy wielkoforma-
towych bilbordach. 
   Ogromnym marzeniem wszystkich trzech fotografów było opublikowanie książki, która przyjrzałaby się 
uważniej nie tylko samemu pojęciu piktorializmowi, ale zaoferowałaby niekończące spektrum piękności, 
która jest obecna w owej technice i stwarza uczucie wyjątkowości danej chwili, której jakby nawet nie było. 


























































































