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Strukturální fotografika, dříve klihová grafika, patří 

od roku 1991 mezi nové grafické obory známé i u nás1−6. 
Vychází z optických vlastností bezbarvého plastového 
reliéfu, vzniklého působením modelující monotónní síly na 
plastický objekt mikroskopických rozměrů. Umělec tvoří 
podobné tvary několika různými způsoby: pokládáním 
klihových vláken v oblasti zobrazení mikropreparátu, vtla-
čováním kresby v tomto poli do klihové podlo�ky hrotem 
nebo tupým předmětem nebo krystalizací nesourodé pří-
měsi v prostředí tuhnoucího plastu. Jako jedna 
z nejzajímavěj�ích mo�ností se zdá být pou�ití účinku 
monotónního modelujícího rázu zaměřeného dovnitř plo-
chého tuhnoucího b1oku plastického materiálu. Způsoby 
tvarování a jeho výsledky jsou ilustrovány na obr. 1a,b. 

Pokud účinek modelující síly nepřekročí přirozenou 
návaznost (soudr�nost) elementárních mikrostrukturálních 
uspořádání (partií) právě se tvořícího designu, utvoří se 
systém viditelných souvislých okrsků a linií (obr. 1c) 
a vznikne postupně obraz s jednotnou kompozicí, kde 
vzniká kresba určovaná přirozenou soudr�ností pou�itého 
materiálu (plastu). V uměleckém pou�ití pak tyto tvary 
obrá�ejí představy dotvářené tvůrčím záměrem a fantazií 
autora. Ustálení a konečné zformování tvarové představy 
do souladného celku se stabilizuje obvyklými fotografic-
kými postupy, jako je volba zvět�ení, omezení výřezu, 
volba intenzity osvícení, volba obklopující scenerie a po-
sléze i volba metody reprodukce na barevný film. 

V technickém provedení zobrazovacího experimentu 
si samostatnou zmínku zaslou�í členitý osvětlovací systém 
a metodika jeho pou�ívání (viz obr. 2). 

Několik velmi kvalitně zaostřitelných (extrémně sou-
středěných) různobarevných zdrojů tu vstupuje dovnitř 
členitého, pro zjednodu�ení bezbarvého a transparentního 
vzorku (plastového modelu), kde pronikají dovnitř jeho 
světlovodných okrsků a domén. Tím se tyto dílčí objekty 
stanou samostatnými vodiči světla, tak�e vysílají do kame-
ry své individuální světelné emise. Působí sice svojí vlast-
ní hrou světelných barev a odstínů ale nevrhají přitom do 
svého okolí stíny v bě�ném fotografickém smyslu. Utváře-
jí vlastní vícebarevný obraz podle klasických optických 
zákonů a proměn světelných intenzit. Takovým osvětlením 
se zobrazený model stane vůči kameře souborem nezávis-
kých dílčích zdrojů světla. Jejich řízená kompozice pak 

v uměleckém pou�ití připomíná spí�e práci scénografa při 
světelném modelování budoucí scény. Rozmanitost kom-
pozice pak způsobem osvětlení mnohem víc odpovídá 
představě autora o způsobu zobrazení, ne� geometrickým 
a hmotným vlastnostem samého objektu. Na druhé straně 
v�ak mů�e pou�itím popsané techniky zobrazit mnohé 
vztahy při systematickém studiu látek a materiálů, napří-
klad u jejich anizotropie, které jsou často obtí�ně dokaza-
telné jinými postupy. 

Obr. 1. Jednorázové modelování, a − schématické způsoby 
jednorázového modelování , b − reálný výsledek jednorázového 
modelování, c − dal�í příklad způsobu modelování  
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Dosa�itelná rozmanitost světelných a předev�ím ba-
revných kombinací dovoluje, aby jak v zájmu studia mate-
riálu, tak i tvůrčího záměru v uměleckém pou�ití mohla 
být barevnost detailně ovládána případně i potlačena tak, 
aby vynikly �ádoucí strukturální obrazce anebo obrazce 
výtvarně zajímavé a poutavé. Takové situace je mo�no 
účelově oddělovat zejména u struktur vícevrstvých, kde se 
oboje vyu�ití často doplňují nebo i kombinují. Takto zjed-
nodu�ovaná zobrazení tvoří svým výrazně odli�ným způ-
sobem grafické výpovědi a vyjadřování samostatnou sku-
pinu s několika metodicky různými způsoby zpracování 
a reprodukce (viz obr. 3). 

Často vznikají zobrazení (v uměleckém u�ití i jejich 
kompozice), kdy materiály (zejména s výrazněj�ím sklo-
nem ke krystalizaci) se formují podle vlastních zákonů, 
zatímco autorova zamý�lená kompozice zůstává omezena 
spí�e na tvary základní, často amorfní a rámcové, anebo na 
výrazné tvary charakteristické, vyplývající z anticipované 
výtvarné koncepce. V uměleckém pou�ití této techniky se 

pak často sahá k jemné retu�i.  
Při podobných uměleckých úpravách se logicky vý-

razně uplatňuje osobní dovednost a zku�enosti s přiroze-
ným chováním krystalů rostoucích v rozmanitých podmín-
kách. Zvlá�tě se uplatní také osobní fantazie a směr, kte-
rým jsou úpravy systematicky vedeny. Proto retu�ovaná 
zobrazení (fotoobrazy) kde zásah je veden v protichůdném 
směru, zřídkakdy bývají shodné a vytvářejí s původním 
barevným �originálem� tématicky spřízněnou, sepjatou 
trojici tří variant jednoho a tého� námětu (viz obr. 3 a 4). 

Samostatnou skupinu, občas se řídící vlastními záko-
ny, představují fotoobrazy, u kterých na samém počátku 
jejich vzniku narazily viditelné důsledky modelujícího 
rázu na překá�ku, např. na okraj plastového bloku. V tako-
vých místech se často vytvoří krátká pásma odchýleně 
orientovaných drobných útvarů, které zdánlivě se zamý�le-
nou koncepcí základního fotoobrazu nemají mnoho spo-
lečného. Nicméně je mo�né rozvinout jejich odli�nou tva-
rovou podstatu zavedením zrcadlové roviny a spojením 
dvou takto vzniklých satelitních kopií. To mů�e pomoci 
zpracovat původní podobu prvotního plastového modelu 

Obr. 2.  Schéma pracovní stanice 

Obr. 3. Dva pohledy na tuté� strukturu, vybarvenou; poka�dé 
z jiné strany 

Obr. 4.  Dal�í varianta námětu z obr. 3 

Obr. 5. Příklad zrcadlového spojení kopií 
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v nové podobě a pochopit původně bezvýznamné detaily 
primární kompozice v novém kontextu (viz obr. 5). 

Praktickým příkladem mů�e být zkoumání vzorků 
peracetylované a parciálně acetylované celulosy ve smě-
sích různých organických rozpou�tědel, do kterých je při-
dán materiál, který ve směsi mů�e začít krystalovat. Jiný 
případ je dal�í přísada, která změní vzájemnou mísitelnost 
(rozpustnost) komponent. Výsledek pak bude značně závi-
set jak na tom, zda vznikne pravý či nepravý roztok, ale 

i na tom, zda vlivem prostředí nedojde ke tvorbě uspořáda-
ných či supramolekulárních struktur. Na okrajích jejich 
domén pak dojde ke vzniku anizotropií, které vý�e popsa-
ný systém znázorňuje, zkoumá, ale i pou�ívá k uměleckým 
cílům. 

Strukturální fotografika se tak stává svébytným obo-
rem umělecké tvorby na straně jedné, ale mů�e se stát 
i účinným nástrojem materiálových odborníků a badatelů 
zkoumajících anizotropie v materiálech na pomezí mezi 
pevnou hmotou a kapalinou a napomoci tak zobrazení 
poruch velmi jednoduchou a účinnou metodou. 

Několik ukázek strukturální fotografiky z oblasti cíle-
né do uměleckého světa přiná�í křídová příloha.  
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The review deals with the conditions of occurrence of 

characteristic domains formed in modelling solidifying 
plastics. In addition to their aesthetic value, the domain 
shape can contribute to investigation of processes procee-
ding in the course of solidification or pressure transfor-
mation of gel layers. 
 
 

Obr. 6.  Příklad slo�ité anizotropie 

Obr. 7.  Umělecké ztvárnění černobílé fotografiky 
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