
Benátky byly pro nás, suchozemské Středoevropany, vždy branou do světa. Už samo město nabízelo jinakost světla,
všudypřítomnosti vody, výstavnosti a přepychu, které vytlačovaly všednost, jinakost koexistence kultur, odlišných tradic
a mravů, barvitých ceremonií, slavností, hudby, divadla, zábavy a her. Zároveň bylo přístavem, kde se poutníci naloďovali
k cestě do Svaté země. Cestopisy Jana Hasištejnského z Lobkovic, Oldřicha Prefáta z Vlkanova či Kryštofa Haranta z Polžic
logicky začínají právě stránkami o Benátkách. Benátky ležely i v trase poutí do dalšího středu křesťanského světa, do Říma.
Vozily se odtud první suvenýry, muranské sklo, tkaniny, krajky, parfémy, obrazy a knihy. Právě v Benátkách, v tiskárně Petra
Liechtensteina, byla v roce 1506 vytištěna první česká bible. Přes Benátky vedly také iniciační cesty českých a moravských
renesančních kavalírů. Studovali bedlivě zdroje benátského blahobytu, výhody specifického politického systému, bohatství
památek a uměleckých děl, ale také Benátky pláště a dýky, hazardu a prodejné lásky. Jejich následovníci zažívali již Benátky
v úpadku, ale byly to Benátky Antonia Vivaldiho a Giovanniho Battisty Tiepola. Nepotrvá dlouho a mladé aristokraty vystřídají
mladíci urození tím, co si jejich čas nad jiné cení: uměleckým talentem. V roce 1815 se tu na své cestě do Neapole zastavil
první novočeský prozaik Milota Zdirad Polák, v roce 1834 strávil v Benátkách, tehdy pod rakouskou správou, dva dny Karel
Hynek Mácha.

Literáti měli předstih, až s odstupem se do Benátek vypravovali architekti a po nich malíři. V roce 1870 cestuje přes
Benátky do Říma Josef Mánes, ale místo své Itálie zde našel jen své šílenství. Zemřel po návratu v Praze, ale Josef Tulka se
z poslední cesty do Itálie nevrátil, zřejmě zmizel v některém z klášterů, Beneš Knüpfer, který pro české umění objevil italskou
krajinu a italské moře, ukončil svůj život právě v něm. Hledání renesance a antiky založilo silnou tradici: Benátky nejsou
cílem, jen se tu zastavuje cestou do Florencie a do Říma. Až Jan Zrzavý na konci 20. let minulého století učiní Benátky
velkým malířským tématem. Město už drancované rodícím se turistickým průmyslem vylidní a promění v denní i noční sen.
Cesty umělců opakovaly to, co Benátky potkalo v 16. století, kdy se svět otevíral z přístavů na západ od nich. Přitažlivost ale
nepominula a neuchovává ji jen Benátské bienále. Když se na to už čtyřiapadesáté vydal v roce 1995 František Skála pěšky
po trase Karla Hynka Máchy, naléhavě nám smysl Benátek pro české umění připomněl.

Benátky od počátku přitahovaly fotografy. Ti, kteří se zde usadili, aby sytili poptávku turistů po pohlednicích,
navázali na tradici benátských vedutistů. Především Carlo Naya a Carlo Ponti a ateliéry, které založili, ustavili až k závaznosti
obraz Benátek, který pak zmnožovali fotografové do Benátek jen přijíždějící. Prakticky v každých „národních“ dějinách
fotografie najdeme významné soubory z Benátek. Stejně jako v malířství, musíme si i v české fotografii počkat až do
20. století. V roce 1911 fotografují v Benátkách Karel Novák a Karel Němec a jejich soubory jsou nejspíše prvními, které
Benátky zapisují do dějin české fotografie. Benátské snímky Josefa Sudka připomínají jeden z podstatných kontaktů českých
umělců s Itálií: bojiště I. světové války. Josef Sudek na nich ztratil ruku a Benátky fotografoval, když se do Itálie vrátil v roce
1926 s Českou filharmonií. Tehdy už naplno běžela inflace obrazu Benátek, současně stvrzovaného a vyprazdňovaného.
Půvabně to postihl Karel Čapek v Italských listech z roku 1923: „Nechtěl bych mnoho psát o Benátkách; myslím, že je každý
zná. Jsou skutečně až rušivě podobné všelikým ‚souvenire de Venice‘; když jsem poprvé stanul na náměstí sv. Marka, byl
jsem úplně zmaten a velmi dlouho jsem se nemohl zbavit tísnivého dojmu, že to není skutečné, že to je takový Lunapark, kde
se má pořádat benátská noc.“

Josef Kroutvor otevřel ve své knize Benátky, město kanálů, paláců, umění, kurtizán, karnevalů a koček
(Praha: Concordia, 1992) téma tím podstatným: Všichni už jsme v Benátkách byli, i když je to „jen krásná iluze vzešlá
z náruživé četby, studia historie a umění. Ale i náhodná inspirace, reportáž či film nebo vyprávění přátel sehrály svou roli.
Citlivé kyvadlo touhy předběhlo čas a naše srdce se zamilovalo ještě dřív, než spatřilo skutečnou podobu města. Benátky se
vynořují z podvědomí jako z vod laguny, krása nakupená věky dostává svůj jedinečný tvar a barvy kamene, mramoru a zlata
se rozhoří v naší fantazii.“ Dokumentarista, a tvrdím, že Karel Tůma je jedním z nejlepších, podává svědectví o autenticitě
světa. Nikde ale není řečeno, že jen toho fyzického a jediného. Tůmův soubor je pro mne autentický dvakrát, jako svědectví
o „objektivních“ Benátkách, nenahrazených obrazem naleštěným pro turistický průmysl, a jako svědectví o oněch
subjektivních Benátkách, o nichž píše Josef Kroutvor. Benátky se mi vynořují z podvědomí jako z vod laguny také v obrazech
Karla Tůmy a věřím, že tuto zkušenost sdílím se všemi, kdo jeho soubor Venezia, Venice, Benátky znají.

PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. 

Teprve ve chvíli, kdy jsem pochopil, že nemá cenu chodit ve změti uliček s mapou jako Japonec a na každém rohu
hledat znovu cestu, jsem si Benátky opravdu zamiloval. Je to osvobozující pocit pohrávat si s intuicí a nechat městu možnost,
aby samo něco ukázalo, a Benátky to umožňují. Teprve tady při bloudění mimo hlavní cesty jsem měl zase chvíli stejný pocit,
jaký jsem prožíval v medínách královských arabského města nebo v centru kurdského národa v Diyarbakiru. Při tom, co jsem
si o tomto turistickém skvostu plném snobismu a aristokratické pseudovznešenosti myslel, to pro mne bylo o to větší
překvapení. Ovšem Benátky zažily i období pod nadvládou Byzantinců, a to také trochu vysvětluje moje dojmy.

Další spojnicí Benátek s tématy mých fotografii je jiné město, a to Amsterodam. Pokud se o Amsterodamu mluví jako
o Benátkách severu, pak vzhledem k tomu, že ve svých fotografiích věnuji tolik soustředění a pozornosti právě
Amsterodamu, bylo pro mě skoro povinností zjistit, jaké jsou Benátky. A přirovnání se opravdu nabízí, hlavně co se týká
„obojživelnosti“ života ve městě propojeném kanály a bezprostředně spojeném s mořem. Další paralely v historii obou
námořních velmocí a mocných obchodních a vojenských kolonizátorů už nejsou  pro moje pojetí současného obrazu města
tolik důležité, spíše jen využívám atmosféru ruin, kulisu toho, co po tom všem zůstalo. Za dalšími postřehy a hlavně prožitky
je zapotřebí jít přímo do ulic, potkávat lidi, procházet dvory a projet opravdu celé město po vodě.

Šťastná volba byla vybírat pro cesty období mimo turistickou sezónu, mimo časy davů protékajících v úzkých uličkách
plných předražených značkových obchodů. Listopad a zimní měsíce po Novém roce jsou pro intenzivní prozkoumání města
ideální doba, a to trvá až do masopustu, kdy nově vzkříšená tradice – dnes nevšední turistická atrakce – znovu zaplaví
Benátky všemi, kdo se nechají nalákat přezdobenými maškarami a neodradí je tlačenice v internacionálním davu. 

Po dlouhém seznamování snad s celým městem bylo jasné, že prostor pro své fotografování a další setrvání najdu
v Ghettu, ve čtvrti Cannaregio. Nelze necítit úzkost z toho, jak město pomalu pohlcuje voda. Padne to na vás, už když
procházíte mlhou vlhkou tak, že jste mokrý jako za deště. A co se pravidelně děje v ulicích za úplňku při přílivu, je pro
zetlelou architekturu zničují proces. Záplavy se pravidelně opakují a hledá se cesta, jak jim zamezit, a přitom příliš
nezasahovat do přirozených přírodních procesů. Turismus je zde pěstován snad i díky mnohem většímu vědomí pomíjivosti
než kdekoli jinde.

V noci jsou ulice Cannaregia velice spoře osvětlené, za úplňku převládá spíše svit měsíce, a když procházíte kolem
domů, jsou z oken osvícené jen pruhy fasád a dláždění. V labyrintu uliček, náměstí a křižovatek je důležité vědět, kde je třeba
zahnout. Řešením je i to, že se zaměřím na postavu, která je pro mne nejen motivem, ale vyvede mne znovu tam, kde jsou
slyšet hlasy z hospůdek a barů, kde je další zajímavý člověk. Čtvrti města jsou malé, ale bezpočet slepých uliček končících
zdí nebo schody přímo do vody kanálu – některé můstky končí prostě vchodem do domu – vytvoří dojem nekonečného
labyrintu. Můstky a mosty spojují vodou oddělené bloky domů, měšťanských sídel, paláců a kostelů. V tom nejzapadlejším
místě, které se vám otevře, až když do něj vstoupíte, postává žebrající černoch, který se při hledání lepší životní příležitosti
dostal až sem. Na některá místa lze dojít mnoha způsoby a na jiná vede jediná cesta, je to jako na životní pouti. Campa,
campiella a piaci jsou spojnicí cest, z každého rohu nějaká vede.

Životní tepnou města je nejširší Grand Canale. Tady je vidět, že i město bez aut a kol má právo na existenci, a jak
vlastně funguje jiná forma dopravního systému. Taxi a ambulance jsou tady rychlé motorové čluny, vaporetta
přepravují běžné obyvatele a turisty jako jinde tramvaje. Řemeslníci a zásobování, všichni jsou zvyklí na lodní dopravu.

Obraz turistických Benátek mě ale stejně dostihne. Japonští a čínští turisté, po šesti naložení v gondolách, neomylně
natáčejí a fotografují, když křižují kanály všemi směry. Už nejsou k vidění známé výjevy z fotografií mých předchůdců, na
kterých milenecké páry proplouvají městem za zpěvu gondoliéra. Gondoliéři se mimo hlavní sezónu musí více snažit
a přesvědčovat alespoň tu hrstku turistů. Mají mezi sebou dohodu a na přesně daných stanovištích se pravidelně střídají. Jsou
ve dvojicích a každý den jsem tytéž muže v pruhovaném potkával na jiném stanovišti. Někdy byli spokojení, jiné místo ale
mohlo znamenat, že kolem nikdo z turistů ani neprošel.

Můj pohled na město a život v něm má hodně rozdílnou polohu, než by si oficiální zástupci města a běžný turista přáli
vidět a prezentovat. Věřím, že alespoň někomu obrazy přinesou sice nepříjemné mrazení z pocitu pomíjivosti, tolik citelného
pro každého z nás, ale po něm přijde opět radost ze síly života a neustálé změny. Podobný rozpor ve významu a chápání
mých fotografií se ostatně objevuje i v mých obrazech Prahy nebo Amsterodamu.
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