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Mým cílem v tomto textu bude prozkoumat použití fotografie a fotografického média ve filmu 

britského režiséra Petera Greenawaye Zet a dvě nuly (A Zed & Two Noughts, Velká Británie, 19861). 

Vztah fotografie a filmu jako uměleckých druhů je z uměleckého hlediska poměrně složitý, i když jsou 

si tato média v mnohém podobná. Zjednodušeně vzato, film je vlastně řetězením fotografických 

snímků v určité rychlosti, kdy lidské oko již není schopno rozpoznat, že pozoruje pouze řadu statických 

obrazů. Zdá se samozřejmé, že vynález fotografie znamenal pro budoucí vznik filmu nezbytný 

vývojový předstupeň. Řada okolností ovšem ukazuje na komplikovanější vazebné relace obou těchto 

druhů vizuálních umění. Filmová tvorba a umělecké názory Petera Greenawaye ve zvoleném filmu 

mohou posloužit jako exemplární příklad. Greenaway se vyznačuje ojedinělou originalitou, ve které se 

radikálně odchyluje od tradičních výrazových konvencí. I když je úplně nevylučuje (kupříkladu odmítá 

klasická narativní schémata a vypravuje podle vlastních nastolených pravidel), podrobuje je osobité 

transformaci. V tomto procesu cílevědomě zdůrazňuje specifičnost filmového média a zároveň jako by 

tato specifika vyvracel. V základním chápání filmu se u tohoto režiséra odráží multimediální 

komplexnost: ve vizualitě je to kromě fotografie a jejích nejrůznějších technologií široké spektrum 

aspektů z oblasti výtvarného umění; v pojetí prostoru uplatňuje ve filmech vlivy divadelní scénografie, 

v interiérových scénách i v reálu buduje svébytnou – virtuální - architekturu.2  

  

Přístup k tvorbě 3 

 

Peter Greenaway je nejen uznávaným filmovým režisérem, ale též operním a multimediálním 

tvůrcem, lingvistou, filosofem či malířem i kurátorem. Narodil se 5. dubna 1942 v Newportu ve 

Walesu, studoval malířství na Walthamstow College of Art v Londýně, brzy se však začal zabývat spíše 

filmem. Neúspěšně se hlásil na Royal College of Art film School, následně se uchytil jako střihač a 

filmový režisér v Central Office of Information, instituci spadající pod britskou vládu. Jedná se o 

období důležité pro Greenawayovu další práci, byl zde zodpovědný za tvorbu „informačních filmů pro 

veřejnost“ („public information films“). V řadě jeho děl se tato zkušenost zúročila 

v pseudodokumentárních postupech či v katalogizování a systematickém třídění informací. 

 

Greenawayovy filmové začátky zahrnují řadu krátkometrážních filmů, jako jsou Strom (Tree, 1966), 

Intervaly (Intervals, 1969), D jako dům (H is for House, 1973), Okna (Windows, 1975) aj. Také zde již 

můžeme číst některé autorovy typické přístupy. Je to mimo jiné snaha o nenarativní strukturování 

                                                             
1 A Zed & Two Noughts. In: IMDb [online]. [cit. 2014-01-01]. Dostupné z: 

http://www.imdb.com/title/tt0090366/?ref_=nm_flmg_dr_36  

2 Tento pro Greenawaye typický multimediální rys považuji za poněkud paradoxní, protože ve snaze nalézt esenci jednoho 

média si vypomáhá médii jinými, viz dále. 

3  Peter Greenaway, Biography. In: The European Graduate School: Graduate & Postgraduate Studies [online]. [cit. 2014-01-

01]. Dostupné z: http://www.egs.edu/faculty/peter-greenaway/biography/  



jednotlivých filmů, zmiňovaný pseudodokumentární styl, důležitá role hudebního doprovodu či práce 

s čísly a jazykem4. 

Nejen tato, ale též další východiska své práce Greenaway stručně shrnuje v přednášce z roku 1999 na 

European Graduate School v Saas-Fee ve Švýcarsku5. Vyjádřil nespokojenost jak s vývojem filmového 

média jako takového, tak především s jeho vývojem v nedávné době. Pojmenovává čtyři základní 

neduhy („tyranie“), jimiž podle něj film trpí. 

 

Čtyři tyranie 

 

Tyranie textu 

Nelíbí se mu příliš velké kladení důrazu na scénář, je přesvědčen, že film by neměl být médiem 

spisovatelů, ale filmařů, zajímat by nás měla podle něj spíše vizualita. Každý Greenawayův film sice 

obsahuje více či méně ucelený příběh, ale strukturován bývá nicméně jinak než narativně. I když lze 

vysledovat příčiny a následky, začátek a konec, nositelem sdělení jsou spíše audiovizuální kompozice 

(významná je spolupráce s hudebním skladatelem Michaelem Nymanem, o němž se zmíníme 

později), montáž obrazů a různých kontextů, kterou tvůrce považuje za důležitější než samotný příběh. 

 

Tyranie rámu  

Greenaway problematizuje úzus rámování filmu obvyklým způsobem, jakým je např. akademické 

rámování (1.33:1) apod. Proč jsme si uvykli zrovna na ony standardizované formáty, a ne na jiné? 

Filmové médium vychází mimo jiné z malby, divadla, fotografie, tedy z uměleckých druhů, které 

všechny určitým způsobem také pracují s těmito vizuálními konvencemi. Ostatně divadlo se pokoušelo 

vzdorovat klasickému kukátkovému v průběhu celého 20. století, někdy až do té míry, že na rám 

rezignovalo docela. V malbě jsme také navyklí na určité standardizované formáty, ale z dějin umění 

známe mnohé příklady překračování rámu do prostoru, práce s neobdélníkovitými rámy či s velikostí 

obrazu (Greenaway odkazuje na díla malíře Marka Rothka, která působí silně i proto, že postavíme-li si 

před ně, ztrácíme schopnost postihnout obraz v jeho totalitě, ale přitom jsme schopni vychutnávat 

jeho velkou plochu.  

Je třeba diváka aktivizovat, nabídnout mu širší možnosti pohledovosti, volit takový formát a takovou 

velikost, jaké jsou potřeba pro to které konkrétní dílo. Greenaway pracuje s multiscreeny, odvolává se 

na pokusy Abela Gance, ne náhodou také tvoří i v oblasti VJingu.6 

 

Tyranie herce 

U herců nastává problém daný jejich osobními životy, existují pochopitelně nejen jako fiktivní postavy 

ve filmu, ale také jako živí lidé se svým soukromím a skandály. V médiích jsou zveřejňovány jejich 

                                                             
4  Greenaway o sobě říká: „I´m a clerk, I enjoy collation, numeration, collecting and cataloguing.“ (Jsem úředník/účetní, 

vyžívám se v porovnávání, číslování, sbírání a katalogizování.“) 

5 Greenaway Peter, Have We Seen Any Cinema yet?: A Lecture by Peter Greenaway European Graduate School. August 1999. 

In: The European Graduate School: Graduate & Postgraduate Studies [online]. [cit. 2014-01-01]. Dostupné z: 

http://www.egs.edu/faculty/peter-greenaway/articles/have-we-seen-any-cinema-yet/  

6 Tvůrce videoartu Viola je Greenawayovi bližší než třeba hollywoodský filmař Martin Scorsese. „Bill Viola is worth ten 

Scorseses.“ („Bill Viola má cenu deseti Scorsesů.“) Možná právě VJing a multimediální instalace jsou tím, co vnímá jako 

budoucnost filmu. 



nátury i záliby, nezřídka i intimity. Toto masové povědomí o hercích nejsme schopni úplně oddělit od 

vnímání postav, které představují ve filmech. Z těchto důvodů jasně vyplývá Greenawayův zásadní 

názor na hereckou účast v jeho filmech, marně bychom v nich dílech hledali hollywoodské stars. 

Tyranie kamery 

Kamera vždy zůstane pouze nedokonalým nástrojem, který není schopen zprostředkovat komplexnost 

a fascinující rozměrnost naší žité skutečnosti. Neměli bychom se pokoušet o nemožné a zachycovat 

výseky z reality a z nich utvářet filmy. Spíše než profese kameramana by měla být důležitější profese 

střihače a práce s novými technologiemi. V Greenawayových filmech se nesetkáváme 

s kameramanskými exhibicemi, filmy jsou snímány v jednoduchých statických (polo)celcích a jízdách. 

Přesun mezi sekvencemi mnohdy zprostředkují ostré střihy, střihová montáž je významotvornější než 

reálné pohyby kamery.  

 

Nicméně i přesto, že Greenaway volá po „zbavení se kamery“ („get rid of the camera“), zastává její 

funkce důležitou úlohu. Je paradoxní, že v řadě svých snímků7 (také v Zet a dvou nulách) spolupracoval 

s jedním z kameramanských mistrů, Sachou Viernym. Jak již bylo řečeno, často se odkazuje k 

malířství, filmy komponuje jako prostorovou malbu, která vyniká svébytnou výtvarnou koncepcí 

utvářenou světelnou a barevnou strukturací, do níž je vsazena figurativní složka. Požadavky kladené 

na kameramana jsou tedy značné. Greenaway sice zdůrazňuje úlohu střihače, zároveň ale dbá na 

precizní vnitrozáběrovou montáž. 

 

Hudba 

Důležitou složkou v Greenawayových filmech je i hudba. Ta, obdobně jako střih, vkládaný text a jiné 

komponenty spoluvytváří specifikum greenawayovského stylu. Hudební skladatel není podřízený 

režisérovi, ale je jeho rovnocenným partnerem, který se neodmyslitelně podílí na celkovém vyznění 

snímku. Nepodtrhuje pouze akčnost či romantičnost té které scény, ale vytváří další významové 

roviny.  

 

Až do Prosperových knih (Prospero´s Books, Nizozemsko / Francie / Velká Británie / Itálie, 1991) 

spolupracoval Greenaway s britským minimalistickým hudebním skladatelem Michaelem Nymanem8, 

který složil také hudbu pro Zet a dvě nuly. Nyman má, stejně jako Greenaway, svůj jedinečný styl, 

odlišující jej od jiných skladatelů. Komponuje hudbu zejména pro orchestrální tělesa (má svůj vlastní 

orchestrální soubor The Michael Nyman Band). Poznáme jej podle používání minimalistických 

postupů, jako jsou repetitivnost, variační práce s hudebními motivy. Výrazné jsou u něj smyčce, žestě 

nebo klavír. S Greenawayem sdílí také lásku k baroku (viz Umělcova smlouva). Jeho bohaté kompozice 

jsou barokně komplexní, zároveň ale ukázněné a nenarativní. Paralela hudebního přístupu 

s Greenawayovým filmovým při skladbě obrazového materiálu je nesporná. 

 

                                                             
7 Například Architektovo břicho (The Belly of an Architekt, Velká Británie / Itálie, 1987), Kuchař, zloděj, jeho žena a její milenec (The Cook, 

the Thief, His Wife & Her Lover, Velká Británie / Francie / Nizozemsko, 1989), 8 ½ ženy (8 ½ Women, Velká Británie / Nizozemsko / 

Lucembursko / Německo, 1999) aj. 

8 Spolupracovali například na filmech Fallové (The Falls, Velká Británie, 1980), Umělcova smlouva (The Draughtmans´s Contract, Velká 

Británie, 1982), Kuchař, zloděj, jeho žena a její milenec aj. 



Stejně jako filmy tohoto britského režiséra obsahuje i hudba Michaela Nymana cosi tíživého, jakousi 

bolestnou krásu, která je líbivá i znepokojivá zároveň. Jeho hudební kompozice promlouvají o smrti i 

životě, o síle lásky a jiných emocí, konfrontují nás s neuchopitelností okolního světa i se složitostí 

lidského nitra. 

 

Nyman v Greenawayových filmech rozvíjí velmi rychlé tempo, které zajímavě kontrastuje 

s neobvyklou statičností těchto snímků. Nejinak je tomu i v Zet a dvou nulách. Kontrast rychlosti 

hudby a pomalosti obrazu je (nejen) v tomto filmu elementární. Některé skladby jsou sice v prvním 

plánu pompézní a pomalé, avšak i v takových případech slyšíme v pozadí neúnavné smyčce (jako např. 

v případě skladby Up for Crabs). 9 10  

 

 

                                                Zet a dvě nuly (struktura a obsah) 

 

Ó svůdná labuti, já miluji tě tak 

však odpusť mi, zeptat bych se chtěla 

proč nemáš krk svůj dlouhý na spodu těla 

tam kde vilnosti tvé se tyčí znak11 

Obsah 

Děj filmu Zet a dvě nuly  je obtížné jednoduše převyprávět. Vyjma základní dějové linie, která je 

značně absurdní a těžko bychom ji mohli považovat za realistickou, obsahuje snímek řadu odboček. 

Postavy defilují před našima očima a vytvářejí magické simulakrum, které zahrnuje nejen Zet a dvě 

nuly, ale Greenawayovo dílo jako takové a částečně též celé dějiny umění. 

 

Ústředními postavami filmu jsou oddělená siamská dvojčata Oswald a Oliver Deuceovi (Brian a Eric 

Deaconovi). Bratři jsou zoologové, pracující ve stejné zoo. Na samém začátku snímku dochází 

k autonehodě, při níž nešťastně zahynou manželky obou sourozenců. Nešťastnou srážku s labutí (!) 

přežije pouze řidička Alba Bewicková (Andréa Ferréolová). Té je po nehodě amputována noha. 

 

Jedním ze základních témat snímku je smrt, pochopení smrti. Bratři, konfrontovaní s nešťastným 

skonem svých chotí, se propadají do zničujícího psychického stavu. Snaží se porozumět onomu proč – 

proč musí někdo umřít, proč žijeme, když nakonec umíráme. Pátrání po smyslu smrti je tedy zároveň 

pátráním po smyslu života. Oba hrdinové jsou vědci a rozhodnou se, že smrt podrobí vědeckému 

výzkumu. Systematicky sledují dokumentární seriál BBC o vývoji života na zemi nazvaný příznačně 

Život na zemi (Life on Earth, Velká Británie, 1979). Souběžně se zkoumáním vývoje života analyzují 

také „vývoj smrti“, jakousi zvrácenou evoluci. Ta také začíná u jednoduchých organismů (jablko) a 

                                                             
9  O spolupráci Greenawaye s Nymanem vznikla zajímavá bakalářská práce, viz  Mesenský Ivar, Analýza interakce zvukové a vizuální 

složky filmu Petera Greenwaye Prosperovy knihy. Brno, 2011. Masarykova Univerzita.  

10  Úsměvné jsou názvy jednotlivých skladeb jako například Angelfish Decay, Prawn Watching, Swan Rot, Vermeer´s Wife, L´Escargot aj. 

K rozkladu, hnití, labutím, Vermeerovi a šnekům se ještě vrátíme. 

11  František Halas, Jediný smutek Ledy. Erotická revue 1-3. 1. souborné vyd. Praha: Torst, 2011, 127, 132, 132, xi s. ISBN 978-807-

2154-111.  



postupuje ke složitějším (ryby, krokodýl, labuť, pes, zebra, člověk). Místo souvislé vývojové řady je 

ovšem nesmyslně zkoumána rychlost rozkladu těchto živočichů. Již na samém začátku filmu je 

vznesena otázka „jak dlouho asi trvá, než se lidské tělo po smrti rozloží“. Duše už tělo neobývá, to 

nicméně dále „žije“, dále je součástí světa a podléhá přírodním procesům. Tělo přestalo fungovat 

určitým způsobem, stále ale vstupuje do vztahů s okolním prostředím, zaujímá určitý prostor, vydává 

určitý zápach, vytváří se v něm jisté plyny apod.  

Pro výzkum rozkladu zvolí bratři postup, který znají ze své zoologické praxe. Nelegálně využijí 

laboratoře v ZOO, v níž je fotograficky zachycován rozklad rostlin. Aparáty jsou nastavené 

k automatickému snímání, v důsledku vytváří časosběrný film.  

 Oswald a Oliver se seznámí s Albou Bewickovou, onou přeživší po autonehodě. Zdravotní stav Alby se 

po úrazu nelepší a ona nakonec umírá. Bratři chtějí využít její tělo pro závěrečnou fázi experimentu, 

nezískají ale souhlas manžela. Proto se rozhodnou využít svá vlastní těla a v nádherné závěrečné 

scéně páchají oba sebevraždu, snímáni fotografickými aparáty. 

   

 Jak jsem zmiňoval výše, Zet a dvě nuly je celým simulakrem, universem, nesledujeme tedy pouze 

příběh Oswalda a Olivera Deuceových, ale také nebohé Alby a dalších postav. Alba se po nehodě ocitá 

v péči chirurga van Meegerena (Gerard Thoolen), který je ve filmu představován jako potomek Hana 

van Meegerena, reálné historické postavy (žil 1889-1947)12, zručného malíře proslaveného 

mistrovskými falzifikáty obrazů Jana Vermeera van Delfta (1632-1675). Filmový van Meegeren 

přesvědčí Albu, že je nezbytné amputovat jí i druhou nohu, byť Alba mu nevěří. Van Meegerenovi 

málo záleží na lidském životě, Albě nohu skutečně amputuje a s jejím tělem pak pracuje jako 

s objektem, když jí instaluje do výjevů inscenovaných podle Vermeerových obrazů. Protože na 

Vermeerových dílech nevidíme nikdy nohy jeho postav, jako nejvhodnější se Meegerenovi jeví 

pracovat s beznohým tělem. Jako výstup z vytvořených kompozic slouží fotografie. 

 

Dále zde vystupuje barvoslepý van Hoyten (Joss Ackland), jehož úlohou ve filmu je pronášet 

filosofická zamyšlení. Felipe Arc-en-Ciel (Wolf Kahler) je beznohý muž, kterého si Alba vysní a 

pojmenuje, a přesně v jí popsané podobě se Arc-en-Ciel v závěru filmu také objeví a nedlouho před 

tím, než Alba zemře, se s ní ožení. Tuto obskurní sebranku uzavírá prostitutka, švadlena a mistryně ve 

vypravování nemravných pohádek Venus de Milo (Frances Barberová), která poskytuje své rozličné 

služby jak van Hoytenovi, tak po smrti manželek též oběma dvojčatům Deuceovým (kteří oba také 

naváží sexuální poměr s Albou, následkem čehož ona otěhotní). Venus se v závěru filmu nechá zabít (? 

- děje se mimo scénu) zebrou. 

Struktura filmu 

 

Greenaway nám v Zet a dvou nulách předkládá narativní příběh, který má svůj zřetelný začátek (úmrtí 

manželek) a konec (úmrtí Oswalda a Olivera). V průběhu celého díla můžeme sledovat víceméně 

logický sled příčin a následků, obsahuje také dramatický oblouk. Tyto, řekněme klasické, postupy 

ovšem nejsou z hlediska organizování filmového materiálu primární. Na tuto skutečnost se výstižně 
                                                             
12  Thoolen není skutečným van Meegerenovým potomkem, Greenaway zde pro něj typickým způsobem mísí realitu s fikcí a relativizuje tak 

dokument, ať už filmový či jiný, jako způsob poznání. Obdobně je to též s dvojčaty Deuceovými – herci, kteří je ztvárnili, jsou ve skutečném 

životě bratři, hrají tedy částečně i o sobě (nejsou nicméně oddělenými siamskými dvojčaty). K práci s  performativitou se ještě vrátíme 

v textu. 

 



upozorňuje v blogu13, kde jsou uváděny některé ze způsobů, které film strukturují:  

 

Abeceda 

Už samotný název filmu odkazuje k abecedě – Z je poslední písmeno, nula je „první“ číslice. Alba 

Bewick své děti pojmenovává písmeny řecké abecedy (její první dítě se jmenovalo Alfa, druhé Beta...). 

Několikrát v průběhu filmu nacházíme Betu s člověkem, který s ní hraje hru a táže se jí:  „jméno 

jakého zvířete začíná na a,b,c...“ Střídají se prostředí v kterých Beta hraje hru, a lidé, kteří se jí ptají, 

scéna bývá nicméně vždy obdobně komponovaná a z narativního hlediska je nesmyslná. Také jména 

postav jsou zajímavá – Alba Bewick (první písmena abecedy), bratři se jmenují Oswald a Oliver (ZOO) 

aj. 

 

Čísla 

Pracuje se s různými číselnými údaji. Kolik peněz stojí tělo toho kterého mrtvého živočicha. Kolik je 

písmen v abecedě. Kolik bakterií je na jazyku člověka. Jak dlouho probíhá evoluce, jak dlouho existuje 

člověk... 

 

Barvy 

Celý snímek je působivé výtvarné dílo, scény jsou komponovány tak, aby byly barevně zajímavé, byť 

některé kompozice nám mohou připadat nerealistické. Často se ve filmu hovoří o černobílosti. Van 

Hoyten je barvoslepý a mluví o zoo, ve které by byla jen černobílá zvířata14), Venus de Milo má v 

oblibě zebry. Černobílý je také pes, bílá je labuť apod. 

 

Evoluce života 

Odkazů k evoluci je celá řada. Bratři pozorují dokument o vývoji života na zemi, zvířata, která volí pro 

své rozkladné experimenty, jsou opačnou, zvrácenou, evoluční řadou. O evoluci se diskutuje od 

začátku až do konce, jednotlivé postavy pronášejí různé výpovědi o svých pohledech na život a na 

smrt. 

Dichotomie 

Černá-bílá, evoluce-rozklad, život-smrt, siamská dvojčata, dvě manželky, dvě nohy, zet a nula, 

mizanscéna komponovaná symetricky aj. 

Nepokryli jsme nyní všechny způsoby, kterými je film členěn, různých sebereferenčních odkazů a 

asociačních hříček je ve snímku nespočetně, pro naše potřeby nám to ovšem stačí. 

 

                                            Role fotografie ve filmu Zet a dvě nuly 

 

 Médium fotografie zaujímá ve filmu Zet a dvě nuly důležité místo. Jen díky fotografii jsou bratři 

                                                             
13 "WALRUS". Review of A Zed and Two Noughts. In: Film Walrus Reviews [online]. [cit. 2014-01-02]. Dostupné z: 

http://www.filmwalrus.com/2008/01/review-of-zed-and-two-noughts.html  

14 „Walrus“ také upozorňuje na další organizační prvek filmu, a sice, že řada postav hovoří o zoologické zahradě a nabízí různé koncepty,  

jak by vypadala zoo podle jejich představ. Alba vlastní malou šnečí zoo. Venus vypráví příběh o obscénní zoo, Felipe-erc-en-Ciel hovoří o 

zoo mytologických tvorů aj. 



schopni věnovat se svým experimentům s rozkládajícími se živočichy, fotografický aparát je také 

vyprovází ze života do smrti. Zauvažujeme-li nad filmem jako nad sérií fotografií, pak nalézáme další 

rovinu práce s fotografií v dokumentu o vývoji života na zemi. Dokumenty sledují bratři jak v 

interiérech bytů – v televizi, tak v kinosálu. S fotografií pracuje také van Meegeren – zvláštní druh 

umělce-plagiátora. Skutečný van Meegeren byl sice podvodník, ale také nepochybně geniální malíř. 

Obdobné je to s tím filmovým Meegerenem, jeho cílem je vytvářet co možná nejvěrnější kopie 

Vermeerových děl, ale způsob, jakým to činí, z něj dělá svébytného umělce. Jeho vyjadřovacími 

prostředky jsou rekvizity, fotoaparát a lidská těla. Ta se nestydí deformovat a upravovat podle svých 

potřeb, využívaje k tomu své chirurgické schopnosti. Což není v současném uměleckém diskurzu již nic 

neobvyklého, srovnat můžeme například s umělci, jako jsou Stelarc či Orlan. Stejně jako Orlan i 

Greenaway analyzuje umění prostřednictvím těla a porušování zavedených mediálních schémat15.  

 

Pro nás jsou ale možná zajímavější pokusy, které provádí dvojčata Deuceova na rozkládajících se 

živočiších. Předně bychom se měli zamyslet nad důvody, které je k takové aktivitě vedou. Bratrům 

zemřely manželky, baví se o tom, co se děje s těly, která opustila duše. Mohou využít laboratoř v zoo, 

která je plně vybavena pro vytváření časosběrných dokumentů. Prvním pokusem je snímání tlejícího 

jablka, které si jeden z bratrů odnese z Albina nemocničního pokoje. U prvotního experimentu s 

jablkem (!) není náhoda, že se jedná zrovna o tento svůdný rajský plod, ostatně hned na začátku filmu 

spolu bratři o Adamovi a Evě hovoří.  

Proces výběru tvorů se řídí různými faktory. Nejpádnější důvod proč použít zrovna tohoto a ne jiného 

tvora souvisí s dokumentem o vývoji života. Bratři sledují mnohadílný cyklus, ve kterém jednodušší 

životní formy evolvují ve složitější, a souběžně s pozorováním vývoje života zkoumají rozklad té životní 

formy, se kterou se zrovna v dokumentu seznamují. Dalším z důvodů je návaznost na zbytek 

filmového universa. Bratři se baví s Betou o rybce => zkoumají rozklad ryby. Baví se s Albou o 

krevetách => zkoumají rozklad krevet. Manželky zahynuly při srážce s labutí => zkoumají rozklad 

labutě. Mnohokrát jsou zmíněna černobílá zvířata, především zebry => bratři zkoumají rozklad 

černobílého psa a zebry. Atd. A pochopitelně jsou také limitováni tím, která zvířata jsou schopni si 

obstarat. Naštěstí jsou zoologové a „v zoo každý den umře nějaké zvíře“, jak se zmiňuje jedna z postav. 

Narazí ale ve chvíli, kdy chtějí zkoumat rozklad člověka - Alby. Její nový manžel Felipe-erc-en-Ciel s tím 

totiž nesouhlasí. 

 

Proč volí bratři pro pozorování rozkladu zrovna fotografické (resp. při časosběrném snímání vlastně 

filmové) médium? K této otázce se vyjádřil Roland Barthes: „Přítomnost věcí (v určitém minulém 

okamžiku) na Fotografii nikdy není metaforická; stejně tak je tomu i v případě živých bytostí s jejich 

životem, pokud to nejsou snímky mrtvol; avšak stává-li se fotografie v tomto případě děsivou, je to 

proto, že ujišťuje, lze-li to tak říci, o tom, že mrtvola je živá jakožto mrtvola: je to živý obraz mrtvé 

věci.“ 16 Přítomnost živého tvora na fotografii nemůže být metaforická, zachycený živočich musel 

někdy někde skutečně existovat a aparát jej při tom musel přistihnout. Že dnes už onen tvor žít 

nemusí, je věc další. Pro nás se situace také komplikuje tím, že bratři zachycují primárně mrtvá těla, to 

                                                             
15 Zet a dvě nuly je klasické dílo v tom, že je celovečerním filmem natočeným na filmový pás o standardní délce. Tento film sám v sobě 

obsahuje ještě další umělecká díla, která by izolovaně mohla působit jako samostatná. Obdobně jako například Meegerenovy 

experimenty, které nabývají podob radikálního body artu. 

16 BARTHES, Roland. Světlá komora: poznámky k fotografii. Vyd. 2., upravené. Praha: Agite/Fra, 2005, s. 71.  



za prvé, a za druhé není vlastně jasné, kde Greenaway (resp. kameraman Sacha Vierny) pořídil záběry 

rozkládajících se živočichů. Buďto měli opravdu přístup k mrtvým tělům labutě, krokodýla, zebry, 

případně byly záběry pořízeny za pomocí filmového triku. Odmyslíme-li si fakt, že aktivita bratrů je 

fikcí a děje se pouze ve filmu, můžeme Barthesovo tvrzení aplikovat bez problémů. Bereme-li ale film 

v potaz, nemůžeme souhlasit s tím, že „přítomnost věcí...na Fotografii nikdy není metaforická“, jako 

filmoví diváci jsme si nejisti, na co se vlastně díváme. Nicméně tento problém ponechejme stranou, 

nepochybně by bylo zajímavější setkat se s takovým fotografickým výzkumem, jaký provádějí dvojčata 

Deuceova, spíše v galerii než ve filmu, ale v galerijním prostředí bychom se zase dostali mimo 

universum filmu, o etických otázkách ani nemluvě. 

 

Zapomeňme tedy na fakt, že fotografie pořizované bratry nemusí být nutně znázorněním reality, a 

staňme se součástí filmu. Je-li fotografie živého tvora (respektive tvora, který v době pořizování 

snímku byl naživu) „živým obrazem mrtvé věci“, pak fotografie mrtvého tvora je vlastně tím samým, je 

„živým obrazem mrtvé věci.“ S tím rozdílem, že zatímco v prvním případě podává fotografie svědectví 

o tom, že „tento tvor někdy žil“, ve druhém případě je to o tom, že „tento tvor byl někdy mrtvý“. 

Nicméně pohled na mrtvé tělo nás zároveň informuje i o tom, že „tento tvor někdy žil“, tedy předtím, 

než zemřel. 

 

Fotografie a s ní i film, jsou každopádně výbornými prostředky pro zachycení, zhmotnění těchto úvah 

o životě a smrti. Jak bylo výše řečeno, fotografie dokazuje existenci (ať už zaživa či po smrti) někoho. 

Tato její schopnost ji odlišuje kupříkladu od malby (i v případě portrétu či krajinomalby se nebavíme o 

otisku reality do obrazu, ale o interpretaci reality) nebo od divadla, které je navýsost symbolické a 

metaforické17. Je možné pochopit smrt tím, že se jí „zmocním“? Že zaznamenám „život“ těla po smrti 

duše? Nemluvě o tom, že bratrům nestačí pořídit svědectví o tomto rozkladu (tj. pořídit fotografii), ale 

potřebují vidět onen posmrtný tělesný život. A jelikož nejsou schopni pozorovat rozkladné procesy 

prostým okem, berou si na pomoc fotografii, ze které vytvářejí film. 

 

Odbočím trochu a letmo se zmíním o otázce herectví/performativity v Zet a dvou nulách. Postavy 

defilují před našima očima, šťastné, nešťastné, radující se, trpící... Málokdy ovšem působí jako živí 

lidé. Mnohdy spíše jen prezentují svá těla před kamerou, chladně pronášejí úděsné promluvy, které 

spíše než o nich jako o psychologicky vykreslených charakterech vypovídají o archetypálních lidských 

tužbách a sklonech. Herci sice hrají, ale spíše než herci jsou performery, osobami, které realisticky 

neztvárňují konkrétního člověka, ale s minimalistickými vyjadřovacími prostředky představují něco, co 

jednotlivce přesahuje. Tato skutečnost nám pomůže lépe pochopit závěr filmu. 

 

Na konci se bratři dostanou v rámci svého průzkumu k nejvyššímu stupni evoluce (nazíráno 

samozřejmě z hlediska našeho antropocentrického pohledu), k člověku. Chtějí zkoumat rozklad Alby 

Bewickové, což je logické, protože tato žena byla s jejich manželkami onoho osudného dne v autě.  Je 

tedy další osobou, která je nehodou – ba víc – poznamenána, obdobně jako oba bratři. Alba je 

ženského pohlaví, stejně jako jejich manželky. Kladou-li si tedy bratři otázku, co se děje s těly jejich 

                                                             
17 Nicméné Barthes upozorňuje na podobnost mezi divadlem a fotografií, když mluví o masce. Tu dává do souvislosti s  fotografií - maska je 

zvýraznění určitých rysů člověka, zachycení charakteristik, které jej v jedinečném okamžiku plně definují: „maska, toť význam v 

absolutně čisté podobě (jako v antickém divadle)“.  Ibid, s. 34. Upozorňuje také na propojení divadla a smrti: „líčit se znamenalo 

označovat se jako tělo současně mrtvé i živé“. Ibid, s. 32. 



žen po smrti, nemůže být pro závěrečnou fázi jejich výzkumu nikdo jiný vhodnější. Když ovšem 

nezískají souhlas k práci s Albiným tělem, rozhodnou se, jak už víme, fotograficky snímat svá těla. 

 

Celý tento spletitý filmový moloch končí. Zdůrazněním úlohy performativity ve filmu lze lépe 

pochopit, proč bratři volí na konci dobrovolnou smrt. Alba nežije, Venus (pravděpodobně) také ne, 

výzkum dospěl ke svému konci, evoluce dospěla na jedné straně k lidem, na straně druhé ovšem také 

k hermafroditním hlemýžďům. Ale k čemu ještě oba protagonisté potřebují fotografický aparát? 

Nechtějí vlastně vytvářet fotografie, ale film. Film, který pracuje s onou základní fotografickou daností 

– zachycováním něčeho, co doopravdy bylo. Výsledný záznam je pak důkazem existence zachycených 

bytostí. Nemyslím si, že by Oswald s Oliverem nějak zvlášť bažili po tom „zanechávat po sobě stopu“ či 

dát o sobě zprávu dalším pokolením. Jsou to archetypy, performeři, nejsou to lidé.  

 Jejich výzkum musí být každopádně dovršen, jinak by byl vlastně zbytečný. Bylo by to jako závodit 

sprint a zastavit se před cílovou páskou. Ale k čemu ten aparát? Pro koho vytváří bratři svůj poslední 

časosběrný snímek? Snad pro nikoho? Nebo pro formu? Pro Boha...? Pro aparát samotný...? V 

důsledku na tom stejně nezáleží, bratři umírají a aparát, stejně jako celá okolní oblast, je zaplaven 

obrovským množstvím hlemýžďů. Aparát podléhá zániku, bratři umírají, světu vládne hermafroditní 

forma. 

Závěr 

Bohužel nemohu nabídnout žádné uspokojivé shrnutí, Zet a dvě nuly je příjemně mnohovrstevnatý 

film. Otevírá různé otázky a nedává jednoznačné odpovědi (respektive nedává vlastně žádné 

odpovědi). Klade kardinální otázku po smyslu naší existence, po roli smrti v této existenci, po významu 

člověka jako živočišného druhu. Překladatel Vladimír Mikeš se na svých přednáškách často táže: „Proč 

něco je? Vždyť by bylo jednodušší, kdyby to nebylo! Tak proč to je?“ A jakou roli hraje v našich 

životech umění, můžeme nalézt nějaký jednoznačný smysl, něco co by jednoznačně osvětlilo důvod 

existence umění? A jaké jsou schopnosti jednotlivých uměleckých druhů? Chceme-li hovořit o smrti, 

je vhodnější zvolit pro toto téma médium fotografie? Nebo film?  

 

Tato úvaha mě nakonec přivádí k otevřeným otázkám: jsou pro určitá témata vhodnější určité 

umělecké druhy? Je-li umělec schopen tvořit mezioborově, možná sám intuitivně cítí, že v jednom 

médiu chce komunikovat o daném tématu, a v druhém médiu zase o jiném. Ale je vůbec možné 

generalizovat, jaká témata a která média jsou vhodnější nebo méně vhodná pro určitá sdělení? 
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