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             1. Úvod

Moderní formy světa se často dějí v perspektivě technoimaginace, 

která  proměňuje  lidské  angažování  se  v  dějinách.  Všeobecná 

důvěra ve  spolehlivost  vidění  je  znepokojující.  Na jedné straně 

představuje změnu náhledu, na druhé straně slouží jako masový 

prostředek manipulace vědomí - v konečném důsledku lze říci, že 

svým  způsobem  zabraňuje  rozvoji  autonomních  jedinců.  Je  to 

trochu  paradoxní  výsledek:  problematika  technoimaginace 

otevírala  nové  možnosti  způsobům  zobrazování,  uchovala 

nezbytný respekt  k  psané  kultuře,  minimálně  v  té  míře,  v  jaké 

rozpoznávala v textu logiku písma, linearitu a alfabetický řád, aby 

v současné době byla využívána spíše marketingovými prostředky 

omezování  sdělení  na  úroveň  prosté  manipulace  s  obsahy  a 

záměry. V tomto duchu se práce zabývá problematikou kulturního 

průmyslu  podle  Theodora  W.  Adorna  s  nezbytnými  vedlejšími 

efekty.  Hlavní  výkladovou  částí  práce  je  ovšem  koncepce  a 

hypotéza  práce  podle  V.  Flussera,  tedy  pojednání  o  změně 

paradigmatu konceptu imaginace: je zaměřená zejména na rozvoj, 

fungování  a  ideovou  funkci  technických  obrazů,  které  jsme 

častokrát  pojali  za  samozřejmou  náhradu  vlastního  vidění,  za 

předem  daný  svět  vidění,  aniž  bychom  příliš  rozuměli  i 

důsledkům, na které Flusser upozorňoval. Totiž skutečnosti, že s 

novými formami zobrazování musí jít ruku v ruce i nové formy 

myšlení, způsoby ustavování našeho vlastního světa, neboť jinak 

se  technoimaginace  může  stát  zábranou  v  porozumění  logice 

vlastního vidění.
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Nabízí  se  otázka:  Jak  je  možné,  že  jsme  s  to  důvěřovat  téměř 

všemu,  co  vidíme  (v  poznámkách  je  věnován  značný  prostor 

Naomi  Kleinové,  která  zasvětila  své  bádání  světu   vlivového 

marketingu,  agresivní  reklamě a bezmoci  zákazníka)?  Přijmeme 

jakékoli vykonstruované sdělení reklamy na billboardu až po film, 

a nedostaneme se  dále  než za fikci,  která  ke skutečnosti  pouze 

odkazuje. Žijeme tedy jako rukojmí cizích záměrů a technického 

světa  materie,  která  si  začíná  pravidla  určovat  sama.  Že 

technologie  mohou  dominovat  zeměkouli,  je  sci-fi  pouze proto, 

jak to zní legračně. Ale o tom, že s nástupem aparátů, se začaly 

dějiny měnit, není pochyb.  

Ve druhé kapitole si  připomeneme,  že systémy zprostředkování 

mohou vést ke zneužití ve smyslu klamání publika, a necháváme 

promluvit  z  kontextu  vlastní  tvorby  osvíceného  T.  W.  Adorna, 

který  poukazuje  na  skutečnost,  že  komerční  průmysl  integruje 

svého  konzumenta  seshora  a  ke  škodě  obou  nutí  ke  spojení 

vysokého  a  nízkého  umění,  odděleného  po  tisíce  let.  Zákazník 

není  pánem a subjektem,  nýbrž jeho objektem.  Veškerá činnost 

kulturního průmyslu převádí holý motiv zisku na kulturní formy. 

Ale  tehdy  usilovaly  o  výdělek  pouze  nepřímo,  mimo  svou 

autonomní  esenci.  Adorno  se  vyjadřuje  rovněž  k  tématu,  které 

rozvineme  více  v  dalších  kapitolách,  problematice  filmového 

obrazu. Žádná země nemůže podle něj přežít, když je zpracována 

filmem, jenž ji oslavuje a mění tak její unikátní charakter, na němž 

cizopasí, v zaměnitelnou stejnost. 

Ve  třetí  kapitole  se  především  díky  V.  Flusserovi  a  dalším 

autorům zaměříme na hypotézu,  že se technoimaginace zásadně 

liší od imaginace tradiční. 
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Samotné „čtení“ a „psaní“ technoobrazů (např. fotografií,  filmů, 

televizních  programů  atp.)  totiž  klade  zcela  jiné  požadavky  na 

recepci a výklad těchto fenoménů, než je tomu v případě „čtení“ a 

„psaní“ u klasických obrazů (viz např. mozaiky, jeskynní kresby, 

náčrty  na  skleněných  tabulích  aj.).  Jde  o  etapu,  kterou 

charakterizuje  odlišení  mezi  představou  a  zobrazením  v dosud 

nezvyklé,  novější,  ostřejší  diferenci.  Pro  upřesnění:  rozdíl  mezi 

představou  a  zobrazením vychází  právě  z  toho,  že  v zobrazení 

nějak  vnímáme  (jistěže  pouze  a  jenom  zprostředkovaně) 

skutečnost. 

V případě  představy  např.  film  nezprostředkovává  skutečnost, 

nýbrž fikci, která poukazuje na skutečnost. Podle W. Benjamina je 

povaha  obrazu  taková,  že  se  nikdy  nemohl  stát  předmětem 

kolektivní recepce.

To  nabízelo  porozumění  rozdílu,  který  z nových  forem  obrazu 

vyvstával: totiž že příroda, která např. promlouvá ke kameře, je  

jiná  než  ta,  která  promlouvá  k našemu  oku.  Zde  se  shoduje  s 

Adornem.

Ve čtvrté kapitole se budeme zabývat výrobou a produkcí filmu. J. 

Monaco  hned  na  úvod  poznamenává,  že  dnes  už  záznamová 

technologie  umožňuje  přenášet  zvuky,  obrazy  a  události  bez 

nutného zásahu  umělcovy  osobnosti  nebo  talentu.  Totéž  tvrdí  i 

Flusser  a  vysvětluje  rozdíl  mezi  filmováním  a  fotografováním. 

V zásadě  jde  o  to,  že  universum  významu  filmování  vychází 

z kontextu  procesů,  zatímco  universum  významů  fotografování 

zahrnuje kontext scén.  Uspořádání snímků do nějak celistvé řady 

je  výsledkem  imaginace  producenta  a  jako  výsledný  filmový 

produkt také předkládána divákům.
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V  páté  kapitole  si  bereme  na  pomoc  P.  Bourdie,  experta  na 

fenomén televize.  Poselství  televize v zásadě plyne jen několika 

směry: ontologicky předstírá,  že plyne pouze ve dvou rovinách: 

jako zobrazení a představa světa. V zobrazení se poselství nachází 

na stejné rovině skutečnosti jako její význam: ovšem v představě 

vzniká mezi  rovinou poselství a jejího významu radikální zlom. 

Proto  jsou  zobrazení  „pravdivá“,  nebo  „nepravdivá“,  jsou 

pravými, nebo falešnými příznaky, a představy jsou považovány 

za ryze fiktivní, postavené na dohodě.  Klíč ke čtení zobrazované 

„skutečnosti“  dávají  v zásadě  komentáře.  Nicméně  i  sám 

komentátor může být hercem, který představuje komentátora. 

Buď  se  v  tomto  televizním světě  pro  příjemce  významů  zcela 

ztratí rozdíl mezi skutečností a fikcí, nebo musí příjemce rozlišení 

ponechat na někom jiném. Obě možnosti ovšem vedou ke ztrátě 

individuálního  spojení  s významy  a  nakonec  i  k postupnému 

odcizení. Obdobně jako u Adorna.       

V šesté kapitole se znovu a jinak otevírá otázka principu reality, 

přesněji  výstavbě  skutečnosti,  která  je  z velké  části  v rámci 

televizní  technologie  postavena  na  principu  skládání 

okamžikových, souvisle spojených řad či údajů, krátkých záblesků 

náhledu a míšení hledisek, vytvářením kontrastů hloubky a tvaru: 

krátce,  vzniká  situace,  v níž  hlavní  hledisko  hraje 

technoimaginace. Podle P. Sloterdijka je na obrazovce příliš málo 

místa pro zoufalé množství znaků, zboží a individuí, která chtějí 

do okna. Nový prostorový zákon vyžaduje novou poetiku míšení. 

Jejím principem je imaginativní  percepce,  což je taková pozice, 

v níž jsou všechny procesy z principu „představitelné“ a jakékoliv 

představy naopak „procesovatelné“. 
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Naše  představy  jsou  postupně  nahrazovány  zobrazením 

zprostředkovaného prožívání. Na to navazuje Flusser varováním, 

že  nám  hrozí  nebezpečí  ztráty  schopnosti  rozlišovat  mezi 

skutečností a její nápodobou. 

V sedmé kapitole se vracíme k rozporu mezi tím, zda dokonaleji 

registruje skutečnost oko, nebo kamera. V případě filmu na bázi 

reflexivity kamerová skutečnost předpokládá, že vědecky přesný 

objektiv kamery či oko cvičeného pozorovatele je lepší než oko 

pozorovatele  necvičeného.  Tato  teorie  však  kulhá  na  problému 

autorství.  Navíc  lze  snímat  kamerou  tutéž  událost  z  mnoha 

možných úhlů, tudíž se finální záznamy liší. 

Imaginace se ocitá uprostřed dvou verzí:  každodenní a filmové. 

Na téma vidění se váže jeho interpretace, fenomenologie dívání. 

Pohled  diváka  v  sobě  zahrnuje  dvě  základní  pozice:  pohled 

směrovaný  k  objektu  a  pohled  jiných,  zpětně  směrovaný  na 

diváka.  Lacan tvrdí,  že  to,  co nás určuje nejhlouběji,  na rovině 

viditelného,  je  pohled,  který  je  vnější.  Merleau-Ponty  totéž 

vyjadřuje  slovy:   můj  vlastní  pohled  činí  neviditelný  svět 

viditelným. Dimenze kinematografického pohledu se totiž začínají 

uplatňovat především tam, kde subjekt  zpracovává vidění nikoli 

směrem  k  analýze  subjektu,  ale  převážně  k  dimenzi  celku. 

Kinematografické zpracování obrazu už tento vztah automaticky 

uspořádává a divákovi nastavuje jeho konečný tvar. Dále se tato 

kapitola  detailně  zaměřuje  na  problematiku  filmového  obrazu z 

hlediska interpretačního postupu při výkladu významů, hranicemi 

percepčních možností diváka a  manipulací s kódy.  
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Vzájemné relace obrazů jsou dávány do širších souvislostí, než by 

na první pohled nabízely samotné obrazy. Klíčový je jejich způsob 

začlenění  do  filmové  řeči.  Záběr  má  tedy  v  sobě  jakousi 

mimetickou rovinu, určitou míru reference ke světu skutečnosti, 

který  připomínají.  Hovoříme  proto  o  reprezentacích  a 

zdůrazňujeme hledisko uplynulého děje. Za další civilizační formu 

vidění  můžeme  v  kultuře  označit  perspektivu,  která  poskytuje 

dojem hloubky, nikoli jen šálivou iluzi.

V osmé kapitole upřeme pozornost zdánlivě jiným směrem, totiž 

ke  způsobu,  jakým  je  cíleně  nakládáno  s  iluzemi  ve  světě 

marketingu. Opět bude řeč o neurčitosti a zrádnosti viděného. Na 

pomoc si tentokrát bereme Naomi Kleinovou. 

Objasňuje,  co  se  děje  za  oponou  nablýskaného  světa  značek. 

Smyslem  brandingu  v  době  první  industriální  revoluce  bylo 

vyvolat  v  lidech  pocit,  že  standardizované  produkty  mají  svou 

jedinečnou duši. Globální kapitalismus získal monopol na příběhy, 

v nichž jsou zasazeny naše identity a životní styly. Autorka je v 

opozici a vykresluje pozitiva tzv. kulturní sabotáže, která funguje 

jako rentgen odhalující  podtext  reklamní  kampaně  a  neodkrývá 

opačný  význam,  nýbrž  hlubší  pravdu  ukrytou  pod  nánosem 

reklamních  eufemismů.  Spolu  s  autorkou  se  stavíme  na  odpor 

monopolizaci  médií  zájmovými  skupinami,  cenzuře,  puritánství, 

obchodování s vlastní identitou a dalším nešvarům.   
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             2. Masová kultura a apel trhu

              Kulturní průmysl podle Adorna

              

Film nezastírá fikci ani příběh. Technoimaginace připouští využití 

scény zobrazení (fotografie, film, digitální video apod.) i systém 

zprostředkování  (film  jako  médium  obrazu,  text  jako  médium 

písma),  což znamená,  že  právě systémy zprostředkování  mohou 

vést ke zneužití (reklama jako upozornění na produkt a klamání 

příjemce, film jako ideologický záměr producenta apod.). Proto je 

vhodné věnovat tuto kapitolu Adornovi (a poslední Kleinové).

Termín  „kulturní  průmysl“  byl  snad  poprvé  použit  v  knize 

Dialektika osvícenství, kterou publikoval Adorno s Horkheimerem 

v  Amsterodamu  v  roce  1947.  Ve  svých  konceptech  původně 

mluvili  o  „masové  kultuře“.  Tento  výraz  nahradili  „kulturním 

průmyslem“,  aby  byla  vyloučena  interpretace  hodící  se  jeho 

obhájcům: že je to záležitost něčeho jako kultury, která povstává 

spontánně  z  mas  samotných,  současná  forma  populárního 

(lidového)  umění.  Od  tohoto  je  třeba  kulturní  průmysl  velmi 

pečlivě  odlišovat.  Kulturní  průmysl  slévá  staré  a  familiární  do 

nové kvality. Ve všech jeho odvětvích existují produkty, jež jsou 

šity  na  míru  masové  konzumaci  a  do  velké  míry  povahu  této 

konzumace  samy  určují,  neboť  jsou  produkovány více  či  méně 

podle plánu. Jednotlivá odvětví si jsou podobná ve struktuře nebo 

alespoň  do  sebe  vzájemně  zapadají  takovým  způsobem,  že 

vytvářejí systém téměř bez prázdného místa. 
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Toto  je  umožněno  současnými  technickými  možnostmi  a 

ekonomickou a administrativní koncentrací. 

„Kulturní průmysl záměrně integruje svého konzumenta seshora.  

Ke škodě obou nutí ke spojení oblasti vysokého a nízkého umění,  

oddělené po tisíce let.“

(Adorno: 2001: 98)

Jako  příklad  uveďme  scénu  hudební  produkce.  Tolik  oblíbené 

kombinování  pop-music  s klasickými motivy zavdalo hudebním 

diletantům nárok hodnotit tzv. staré mistry a jejich metodiku. Již 

dávno vymizelo samozřejmé paradigma, že klasická hudba náleží 

pouze zasvěceným. Jejími prvky se „obohacují“ již mnozí. 

Zatímco  vysoká  hudba  není  pro  každého,  ale  náleží  pouze 

zasvěceným  (čili  nejen  hudebním  vzdělancům,  ale  takovým 

duším, které mají nejen schopnost, ale i odvahu přijímat hudební 

sdělení  s  tíhou  jeho  tajemství),  nízká  měla  za  úkol  pobavit, 

popřípadě vytvořit  adekvátní  kulisu.  Vážnost  vysokého umění je 

zničena  spekulacemi  o  jeho  účinnosti;  vážnost  umění  nízkého 

spočívala - v době, kdy společenské ovládnutí ještě nebylo totální 

- v jemu inherentním vzdorovitém odporu, který však mizí poté, 

co jsou na něj uvalena civilizační omezení. Takže ačkoliv kulturní 

průmysl nepochybně staví na vědomí a nevědomí milionů, na něž 

se  zaměřuje,  masy  nejsou  primární,  nýbrž  sekundární,  jsou 

předmětem kalkulace; přívěsek mašinerie. Zákazník není pán, jak 

by nás kulturní průmysl chtěl přesvědčit, není subjekt, nýbrž jeho 

objekt. Samotné slovo „masmédia“, speciálně střižené pro kulturní 

průmysl, již přesouvá důraz na neškodný terén. 
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„Nejde totiž ani o starost o masy ani o techniku komunikace jako 

takové, nýbrž o ducha, jenž je animuje, o 'hlas jejich pána'.“ 

(Adorno: 2001: 99)

Pánem  je  trh.  Dosud  je  hojně  rozšířená  mylná  domněnka,  že 

hlavní hybnou silou, která určuje výsledný produkt, je - v tomto 

případě řadový - posluchač. Ovšem na jeho vkus je brán zřetel. 

Ale zde je důležité vysvětlit, že nemáme na mysli nějaký vrozený 

vkus,  nýbrž  takový,  který  je  primárně  diktován  právě  trhem. 

Reagováno  je  tedy  až  na  výsledek  statistiků.  Ti  poskytnou 

nejpočetnější vzorek stejného; injekce trhu má zapůsobit co možná 

nejmasověji  a  potlačit  v  jedinci  jakoukoli  pochybnost.  Nuže, 

nechme vzniknout hit, protože se ví, že injekce obstojně připravila 

masu k jeho přijetí. 

Dá se to srovnat s pár cvičnými dávkami drogy, které nepřipustí 

vystřízlivění  dříve  než  uprostřed  laviny  a  neodvratné  pohromy. 

Ale toto je zcela konkrétní vykreslení.  Zlověstné je,  že nejde o 

kontrolovatelné jevy, jednorázové výpady, úspěšné pokusy. Jak je 

uvedeno  výše,  trh  není  v  rukou  svých  manažerů,  ale  funguje 

autopoieticky. Je to nekompromisní systém, který určuje pravidla 

všemu, co do něj spadá.

„Kulturní  průmysl  zneužívá  svůj  zájem  o  masy  k  rozšiřování,  

utužování a posilování jejich mentality, kterou považuje za danou 

a neměnnou. Otázka, jak by tato mentalita mohla být měněna, je  

předem a zcela vylučována.“ 

(Adorno: 2001: 99)
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„Masy nejsou měřítkem,  nýbrž  ideologií  kulturního průmyslu,  i  

když  sám  kulturní  průmysl  by  těžko  mohl  existovat  bez  

přizpůsobení se jim.“

(Adorno:2001:99)

Kulturní komodity průmyslu jsou určovány, jak to vyjádřil Brecht 

už  před  třiceti  lety,  principem  jejich  uchopení  jako  hodnoty, 

nikoliv  svým  vlastním  specifickým  obsahem  a  harmonickou 

formou. Veškerá činnost kulturního průmyslu převádí holý motiv 

zisku na kulturní formy. Již od té doby, co kulturní formy poprvé 

jako  tržní  komodity  vydělaly  na  živobytí  svým  tvůrcům,  měly 

částečně  tento  charakter.  Ale  tehdy  usilovaly  o  výdělek  pouze 

nepřímo, mimo svou autonomní esenci.

 „Novum na kulturním průmyslu  je  přímý a nezastíraný  primát 

precizně propočítané efektivity v jeho nejtypičtějších produktech.  

Autonomie  uměleckého  díla,  která  samozřejmě  zřídkakdy  

převažovala v čisté formě a byla vždy prostoupena souborem jevů, 

je kulturním průmyslem tendenčně eliminována.“ 

(Adorno: 2001: 99)

Hovoříme de facto o tom, co je právě v kurzu. Veřejné mínění se 

ochotně podřizuje známému rčení: kam vítr, tam plášť. A protože 

umělecká  díla  tendenčně  hodnotí,  vykrádají  jejich  nárok  na 

autonomii. Není divu, že „díla mlčí“ a jejich znalci s nimi. Jako 

jediní si uvědomují, že autonomii nabourává jakékoli hodnocení, 

natož  pak  hodnocení  diletanta.  V  tento  moment  si  snadno 

představíme  turistické  skupinky  v  pařížském  Louvru.  Postávají 

před obrazy v nevědomé touze vysát z nich jejich život. 
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S  obrazy  je  tomu  však  stejně  jako  s  hudbou:  nechají  do  sebe 

nahlédnout  jen  zasvěcené.  Ostatně,  výraz  Mony Lisy  hovoří  za 

vše.  Kultura  ve  svém  pravém  slova  smyslu  se  nikdy 

nepřizpůsobovala  lidským  bytostem;  vždy  zároveň  protestovala 

proti petrifikovaným vztahům, v nichž lidé žili. 

Pokud je kultura do těchto petrifikovaných vztahů asimilována a 

integrována,  lidské bytosti  jsou znovu poníženy.  Kulturní  entity 

typické pro kulturní průmysl již nejsou „také komodity“, jsou to 

komodity skrznaskrz.  Tento kvantitativní posun je tak velký, že 

vyvolává zcela nový fenomén. 

„Nakonec  již  kulturní  průmysl  není  neustále  poháněn  motivem 

zisku, z něhož původně vznikl, mění se v public relations, vytváření  

'dobré pověsti' samy o sobě, bez ohledu na partikulární firmy či  

prodejní předměty.“

(Adorno: 2001: 100)

Kulturní  průmysl  má  více než  cokoliv  na  světě  svou ontologii, 

lešení rigidně konzervativních základních kategorií, jež mohou být 

vypozorovány  kupříkladu  v  komerčních  anglických  románech 

pozdního  sedmnáctého  a  raného  osmnáctého  století.  To,  co  se 

pyšně nazývá pokrok v kulturním průmyslu, tedy ustavičně nová 

nabídka, je jen přestrojením věčné stejnosti; změny všude maskují 

kostru,  jež  se  proměnila  stejně  málo  jako  touha  po  zisku  od 

momentu, kdy poprvé převážila nad kulturou. 

13



V čekárnách psychiatrů se to hemží nadanými bytostmi, které jsou 

na  rozdíl  od  „umělců“  soudné  (paradoxně  jsou  právě  ony 

považovány  za  blázny).  Důvodem  jejich  zoufalosti  bývá  často 

právě přemíra  neventilovaného talentu v kombinaci  se  zdravým 

úsudkem,  který  se  zračí  v  otázce:  kam své  dílo  umístit?  A na 

základě správného přesvědčení,  že takové místo  není,  se  citlivý 

člověk  záhy  ocitá  v  existenciální  krizi.  A  pohled  na  spokojené 

stádo ovcí, které se ještě navíc uznávají navzájem, jej samozřejmě 

deprimuje. Nadání vesměs není třeba. Nejdůležitější je umět říkat 

na všechno „ano“ a touha po publicitě. „Umělce“ nevybírá Bůh, 

ale  trh.  Nezavděčí  se  pravou  pokorou,  ale  naprostou  absencí 

osobitosti.  Takzvaná  osobnost  je  posléze  trhem  dodatečně 

vytvořena.  Vzniká  image,  která  drží  neustále  tak  perfektně 

pohromadě jen proto, že její nositel ničím jiným nedisponuje. 

A poněvadž neexistuje žádná síla, která by vyvinula proti imagi 

nějaký pohyb, je dokonale statická. S tímto úkazem značně souvisí 

fakt,  že „umělecké“ působiště  vázne na stejnosti,  která navenek 

působí naprosto zkostnatěle, jako z kamenného království. Výraz 

„průmysl“ by tedy neměl být brán příliš doslova. 

Odkazuje  ke  standardizaci  věci  samotné  -  jako  standardizaci 

westernu,  nepřekvapujícího  žádného  milovníka  kina  -  a  k 

racionalizaci distribučních technik, ale ne nutně k procesu výroby. 
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Ačkoliv  výroba  filmu,  centrálního sektoru  kulturního průmyslu, 

připomíná  technické  operační  mody  extenzivní  dělby  práce, 

zapojení strojů a oddělení pracujících od výrobních prostředků - 

vyjádřeném v neutuchajícím konfliktu  mezi  umělci  aktivními  v 

kulturním průmyslu a těmi, kdo jej ovládají - stále jsou užívány 

individuální  produkční  formy.  Stalo  se  v  poslední  době  mezi 

představiteli  oficiální  kultury  a  mezi  sociology  poměrně  běžné 

varovat před podceňováním kulturního průmyslu a poukazovat na 

jeho  důležitost  pro  rozvoj  konzumentského  vědomí.  Kulturní 

průmysl je prý třeba brát vážně, bez kulturního snobismu. 

„Ve skutečnosti je kulturní průmysl důležitý jako duch dominující 

dnešku. Každý, kdo ignoruje jeho vliv ze skepticismu z toho, co 

cpe do lidí, je naivní.“ 

(Adorno: 2001: 100)

Přesto je na výtkách,  abychom jej brali  vážně,  cosi  klamavého. 

Nepříjemné  otázky  o  jeho  kvalitě,  o  pravdě  a  nepravdě  a  o 

estetické  úrovni  jeho  emisí  jsou  kvůli  jeho  společenské  roli 

potlačovány, nebo přinejmenším vypouštěny z takzvané sociologie 

komunikace. 

„Kritik je obviňován z uchylování se k arogantnímu esoterismu.“ 

(Adorno: 2001: 101)
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Důležitost  kulturního  průmyslu  pro  duchovní  ustrojení  mas 

neuděluje výjimku z nutnosti reflexe jeho objektivní legitimity a 

jeho  podstaty  -  a  už  vůbec  ne  vědě,  která  se  považuje  za 

pragmatickou.  Naopak:  tato  reflexe  je  nutná  přesně  z  tohoto 

důvodu. Brát kulturní průmysl tak vážně, jak to jeho nesporná role 

vyžaduje, znamená brát jej vážně kriticky a nekrčit se tváří v tvář 

jeho monopolistickému charakteru. Mezi těmi intelektuály, kteří 

se usilovně chtějí vyrovnat s tímto fenoménem a dychtivě hledají, 

jak by vyjádřili své výhrady vůči němu a zároveň respekt k jeho 

moci, převažuje tón ironické tolerance. 

„Vždyť přece, říkají, každý ví, co jsou kapesní romány, rodinná  

televizní show nastříhaná do seriálů, hitparády, rady pro láskou 

zhrzené a horoskopy zač.

Toto všechno je  podle nich neškodné,  a  dokonce demokratické,  

jelikož je to odpověď na poptávku, byť poptávku stimulovanou. 

Může  to  dokonce  být  i  prospěšné,  tvrdí,  například  díky  šíření  

informací, rad a vzorců chování redukujících stres.“  

(Adorno: 2001: 102)

Každá sociologická studie sledující něco tak elementárního jako 

politickou informovanost  publika,  ale samozřejmě prokazuje,  že 

takto předávané informace jsou chudé nebo nedůležité. Co je však 

ještě horší, tyto vyspekulované komunikační vzorce aplikujeme na 

jednání vlastní. Opět se dostáváme k faktu, že způsob, jakým je 

zvykem komunikovat, je umělý, převzatý, nadiktovaný. 

16



Navíc  rady,  jež  je  možno  získat  z  manifestací  kulturního 

průmyslu,  jsou  prázdné,  banální,  nebo hůře  -  předávané  vzorce 

chování jsou nestydatě konformistické. Můžeme též předpokládat, 

že vědomí konzumentů je rozděleno mezi předepsanou zábavu, jež 

je jim dávkována, a špatně skrývané pochyby o jejích přínosech. 

Fráze, že svět chce být klamán, se stala pravdivější, než bylo kdy 

zamýšleno. A povšimněme si dalšího, výše nastíněného produktu: 

v zájmu přežití uvnitř společnosti si člověk zakazuje myslet sám. 

Lepší diktát vlastní nežli cizí. Ale v obou případech špatný. 

„Nejambicióznější obrana kulturního průmyslu dnes oslavuje jeho 

ducha,  jenž  by  mohl  klidně  být  nazýván  ideologií,  jako  faktor 

řádu.“

(Adorno: 2001: 103)

V údajně chaotickém světě poskytuje kulturní průmysl lidem něco 

jako  orientační  standardy  a  to  samo  má  být  hodno  uznání. 

Nicméně  to,  co  se  těmto  zastáncům  zdá  být  chráněno  a 

zachováváno kulturním průmyslem, je jím ve skutečnosti ničeno. 

Barevný  film  demoluje  jedinečnou  starou  tavernu  mnohem 

důkladněji,  než  by  mohly  učinit  bomby:  film  ničí  její  imago. 

Žádná země nemůže přežít,  když je zpracována filmem,  jenž ji 

oslavuje a mění tak její  unikátní charakter, na němž cizopasí,  v 

zaměnitelnou stejnost. Všimněme si, jak lhostejní jsme u filmů ve 

volbě kulis. To, co můžeme legitimně nazývat kulturou, se snažilo, 

jako výraz utrpení a protikladu, držet se ideje dobrého života. 
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Kultura nemůže reprezentovat to, co pouze existuje, ani konvenční 

a již nezávazné kategorie řádu, do nichž kulturní průmysl halí ideu 

dobrého  života,  jako  by  existující  realita  byla  tímto  dobrým 

životem a ony kategorie byly jeho pravým měřítkem. 

„Pokud představitelé kulturního průmyslu odpovídají, že kulturní  

průmysl  nevytváří  žádné  umění,  je  toto sama o sobě ideologie,  

pomocí  které  se  vyvazují  ze  zodpovědnosti  za  to,  co  živí  jejich 

obchod.“

(Adorno: 2001: 104) 

Žádný špatný čin nemůže být nikdy odčiněn takovýmto způsobem. 

Apel  na  řád  samotný,  bez  konkrétní  specifičnosti,  je 

bezvýznamný;  apel  na  upevňování  norem,  aniž  jsou  prověřeny 

skutečností  nebo  vědomím,  je  stejně  bezvýznamný.  Představa 

objektivně závazného řádu, pokoutně prodávaného a vnucovaného 

lidem,  nemá  žádný  nárok  na  přijetí,  pokud  se  neprokáže  v 

konfrontaci s lidskými bytostmi. Ale to je přesně to, do čeho by se 

žádný produkt kulturního průmyslu nikdy nepustil. Koncepty řádu, 

které kulturní průmysl vtlouká do lidí, jsou vždy koncepty statu 

quo.  Zůstávají  nezpochybněné,  neanalyzované  a  nedialekticky 

předpokládané,  i  když  již  nemají  význam  ani  pro  ty,  kdo  je 

akceptují. 

„V  rozporu  s  kantovským,  kategorický  imperativ  kulturního 

průmyslu již nemá nic společného se svobodou. Hlásá: 'přizpůsob 

se',  aniž  řekne  čemu;  máme  se  přizpůsobit  tomu,  co  již  stejně  

existuje,  tomu,  co  každý  stejně  vnímá  jako  odraz  jeho  moci  a  

všudypřítomnosti.
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Moc  ideologie  kulturního  průmyslu  je  taková,  že  konformita 

nahradila  vědomí.  Řád,  který  z  ní  pramení,  není  nikdy  

konfrontován  s  ní  samou  ani  se  skutečnými  zájmy  lidských 

bytostí.“ 

(Adorno: 2001: 104)

 Nevědět o vlastní nevědomosti je pro soudobého člověka typické. 

Řád  není  dobrý  sám  o  sobě.  To  by  byl  pouze  dobrý  řád. 

Skutečnost,  že kulturní  průmysl  na toto nehledí  a velebí  řád  in 

abstracto, svědčí o impotenci a lživosti jeho poselství. 

„Zatímco  totiž  předstírá,  že  pomáhá  zmateným,  oklamává  je 

falešnými konflikty, které tito mají vyměnit za své vlastní. Pouze  

naoko za ně řeší konflikty, způsobem, jímž skutečné konflikty řešit  

nelze.“ 

(Adorno: 2001: 105) 

Lidé se v produktech kulturního průmyslu dostávají do potíží jen 

proto,  aby  mohli  být  vzápětí  nedotčení  vysvobozeni,  obvykle 

představitelem benevolentního kolektivu;  a  poté  jsou  v  prázdné 

harmonii usmířeni s celkem, jehož požadavky dříve okusili jako 

nesmiřitelné  se  svými  vlastními  zájmy.  Ti,  kterým  nechutnalo 

pivo, vysedávají poctivě u půllitru v restauracích čtvrté cenové. Ti, 

kterým smrděli černoši, je pojímají za partnery. 

Ti,  kteří  by  v  životě  neztráceli  čas  chatováním,  stráví  touto 

aktivitou  hodiny  a  hodiny,  aby  se  zavděčili  svým  virtuálním 

„přátelům“…
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Pro  tento  účel  vyvinul  kulturní  průmysl  vzorce,  které  sahají 

dokonce  až  do  nekonceptuálních  oblastí  jako  lehká  hudební 

zábava. I zde se jedinec dostane do svízelné situace, do změti, do 

rytmických problémů, které však mohou být v mžiku rozpleteny 

triumfem základního rytmu. Ti, kteří mají vybraný hudební vkus, 

se  chodí  bavit  s  ostatními  na  diskotéky,  naučí  se  milovat  ty 

nejstupidnější melodie a vlní se v souladu s nimi na parketu. Ne 

náhodou  lze  zaslechnout  cynické  americké  filmové  producenty, 

jak říkají, že jejich filmy musí vzít v potaz úroveň jedenáctiletých. 

Moc rádi by takto přetvořili dospělé v jedenáctileté. Je pravda, že 

prozatím nebyly jednoznačně prokázány takové regresivní efekty 

u  žádného  partikulárního  produktu  kulturního  průmyslu. 

Každopádně můžeme bez váhání předpokládat, že vytrvalé kapky 

vyhloubí  i  kámen,  obzvláště  když  systém kulturního  průmyslu, 

který obklopuje masy, netoleruje žádnou odchylku a bez přestání 

opakuje tytéž formule o chování. 

Jenom  jejich  hluboce  podvědomá  nedůvěra,  poslední  reziduum 

rozdílnosti umění a empirické skutečnosti v duchovním ustrojení 

mas,  vysvětluje,  proč masy již dávno nepřijaly  a neakceptovaly 

svět tak, jak jim jej konstruuje a předkládá kulturní průmysl. 
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„I  kdyby  jeho  poselství  byla  tak  neškodná,  jak  se  jejich  tvůrci  

snaží, aby vypadala - v nesčetných případech neškodná očividně  

nejsou,  jako  filmy,  které  si  notují  se  v  současnosti  populární 

nenávistnou  kampaní  proti  intelektuálům,  když  je  zobrazují  v 

obvyklých stereotypech - postoje, které kulturní průmysl vyvolává,  

jsou vše jiné než neškodné.“ 

(Adorno: 2001: 106)

„Celkový  efekt  kulturního  průmyslu  je  antiosvícenský,  kdy  se 

osvícení, tedy progresivní technická nadvláda nad přírodou, stává 

masovým klamem a prostředkem pro porobení vědomí.  

Zabraňuje rozvoji  autonomních, nezávislých jedinců, již soudí a 

rozhodují vědomě (uvědoměle) a sami za sebe.“ 

(Adorno: 2001: 106)

Existence těchto individuí je však podmínkou pro demokratickou 

společnost,  která  potřebuje  dospělé,  aby  se  mohla  udržet  a 

rozvíjet.  Pokud  jsou  masy  nespravedlivě  hanobeny  shora  jako 

masy, kulturní průmysl nese jednu z největších zodpovědností za 

to, že z nich udělal masy a nyní jimi pohrdá, a zároveň zabraňuje 

jejich emancipaci. Lidské bytosti jsou pouze tak zralé, jak jim to 

dovolí  vývojové tendence doby. Co se týče zralosti  ve hlubším 

smyslu slova, není umožněno dávat ji najevo. Mrtvé, tajně živé a 

velká díla spojuje mlčením.
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3.   Film: zobrazení a imaginace  

                        

                   „Film je složité médium, a než mohl být vynalezen, muselo

                    se sejít několik technologických náležitostí.“

                                                      K. Thompson, D. Bordwell

Přijmeme-li  jako  výchozí  hledisko  Flusserovo  pojetí 

technoimaginace můžeme popisovat film, jeho výrobu a spotřebu 

jako určité fenomenologické popisy. V jeho koncepci je nejprve 

nutné vycházet z výkladu pojmu technoimaginace, která označuje 

schopnost kódovat a dekódovat obrazy („technobrazy“) vytvořené 

aparáty. Hypotézou je potom východisko, že  technoimaginace se 

radikálně  liší  od  imaginace  tradiční.   Vysvětlení  uvedené 

diference  můžeme  objasnit  z následujícího  popisu:  samotné 

„čtení“ a „psaní“ technoobrazů (např. fotografií, filmů, televizních 

programů  atp.)  totiž  klade  zcela  jiné  požadavky  na  recepci  a 

výklad těchto fenoménů, než je tomu v případě „čtení“ a „psaní“ u 

klasických obrazů (viz např. mozaiky, jeskynní kresby, náčrty na 

skleněných tabulích aj.). Jistěže toto platí jenom za předpokladu, 

že přijmeme za jednou dané východisko obrat od obrazů směrem 

k písmu. Rozumí se pro pozdější historickou fázi, propracovanou 

verzi definování písma jako termínu pro odchýlení se, či odvrácení 

se od obrazů: „Písmo je odstoupením od obrazů, protože umožňuje  

obrazy rozložit do pojmů.“ 

(Flusser: 1999: 35) 
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Tento  obrat  znamenal  i  změnu  v možnostech  poznání  a  tvorbě 

forem  názoru.  Součástí  novodobých  požadavků  ze  strany 

technických  aparátů,  to  znamená  z možností  jejich  použití  a 

využití,  je  nezbytná  poznávací  adaptace  na  změněný  charakter 

samotného  předmětu  poznání.  Flusser  hovoří  o  vztahovém, 

relačním  poznávání  objektů,  věcí  či  reality,  o  vzniku  tzv. 

ideografických formátů věcí. Jde tedy o zjevný posun v tradičním 

náhledu na procedury a pohyby fenomenálního objevování objektů 

a světa  prožívání,  posuny,  které v zásadě znamenají  emancipaci 

myšlení od diskurzivní struktury naší řeči.

„…krok  zpátky  od  počítání  a  cesta  vpřed  k analyzování  a 

syntetizování  struktur  pro  formální  myšlení  otevírá  přímo 

závratnou  rovinu.  Toto  myšlení  musí  pro  svou  artikulaci  

vypracovat kódy. Příslušné kódy vyžadují dlouhodobou iniciaci a 

zasvěcení  tvoří  sociální  elitu…  pro  naše  úvahy  je  rozhodující  

poznatek,  že  nové  počítačové  kódy  jsou  'ideografické',  tedy  že 

přerušily souvislost mezi myšlením a mluvením. Elitní myšlení se  

emancipovalo od diskurzivní struktury naší řeči a nyní poznává,  

prožívá a hodnotí svět i sebe sama již nikoliv jako procesy,  ale 

jako komputace, například jako pohyb relačních polí.“

(Flusser: 1999 :51)

Můžeme říci, že ideografie kódů je současně jakousi dělicí čarou 

mezi  dobou  před-technologickou  a  naší  současností:  je  rovněž 

obdobím  zavedení  komputace  a  kombinatoriky  do  systému 

myšlení, čímž byla přerušena poměrně úzká vazba mezi myšlením 

a jeho artikulací v řeči. 
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Po jedné fázi  tak přichází  druhá,  po obratu od obrazu k písmu, 

přichází diference mezi myšlením a jeho řečovou artikulací.

Jde  o  etapu,  kterou  charakterizuje  odlišení  mezi  představou  a 

zobrazením  v dosud  nezvyklé,  novější,  ostřejší  diferenci.  Pro 

upřesnění:  rozdíl  mezi  představou  a  zobrazením vychází  právě 

z  toho,  že  v zobrazení  nějak  vnímáme  (jistěže  pouze  a  jenom 

zprostředkovaně)  skutečnost.  V případě  představy  např.  film 

neprostředkuje  skutečnost,  nýbrž  fikci,  která  poukazuje  na 

skutečnost.  Představa  tudíž  ukazuje  symboly,  které  znamenají 

skutečnost.  Samotné  zobrazení  nic  neznamená,  neboť  jenom 

vystavuje  něco,  dává  ukázat  něčemu,  co  máme  před  sebou. 

Představa naopak něco znamená, odkazuje sice k tomu, co tu není, 

co  ale  vystavené  zastupuje  a  nahrazuje.  Zobrazení  je  vlastně 

vystavením symbolů,  platných na základě dohody, že vystavené 

zastupuje skutečnost, kterou nemáme před sebou. Jen v  krátkosti: 

v zobrazení vidíme znaky skutečnosti, u představy symboly, které 

zastupují skutečnost.

S vědomím  této  silnější  diference  můžeme  dále  říci,  že 

v současném  světě,  mnohem  komplexnějším  prostředí  než 

kdykoliv  v  minulosti,  které  nás  nebývale  obklopuje  sítěmi, 

technologiemi,  satelity,  mobilními  telefony  aj.,  se  technoobrazy 

přenášejí  díky  systému  kodifikovaného  univerza,  kde  většinu 

„sdělení“ či poselství tvoří technoobrazy, a nikoliv tradiční texty, 

jak tomu bylo ještě počátkem minulého století. Tehdejší technické 

možnosti  sice  nebyly  nijak  pokročilé,  ale  přesto  dávaly  tušit 

povahu technického zobrazení. 
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„Povaha obrazu je  taková,  že  se  nikdy  nemohl  stát  předmětem 

kolektivní  recepce,  jako  tomu  bylo  po  všechen  čas  v případě 

architektury,  jak  to  kdysi  platilo  pro  epos  a  dnes  pro  film.“ 

(Benjamin: 1979: 33) 

To  nabízelo  porozumění  rozdílu,  který  z nových  forem  obrazu 

vyvstával: totiž že  příroda, která např. promlouvá ke kameře, je 

jiná než ta, která promlouvá k našemu oku. (Benjamin: 1979: 35) 

Technoimaginace  promlouvá  jiným  způsobem  k subjektivní 

recepci a na jejím čtení a informování registračního pole aparátu 

pak závisí i způsob vnímán tzv. normálního spektra vnímání. 

Nicméně  ve  hře  stále  zůstává  dvojí:  jednak  významně  nový, 

informující  charakter  této  techniky,  tzn.  tvorba  a  produkce 

technických obrazů jako inovativních znázornění, která mají mít 

charakter  mapy,  sloužící  nejen  k orientaci,  ale  především 

k našemu  rozhodování.  Dále  pak  i  zcela  účelové,  kvantitativní 

hledisko pouhé reprodukce obrazů k ovlivnění publika. Tato druhá 

poloha sice rovněž patří do systému kulturního průmyslu, ovšem 

jako taková nenabízí žádné nové, převratné emancipační techniky. 

Spíše v tomto případě hovoříme o jistém strukturálním omezení 

objektivity  poznání.  Víra  ve vidění  -  zobrazení  -  záhy přináší  i 

některé nevítané důsledky. Zřejmě pod vlivem naší kultury, tradic 

a předávaných forem vědění jsme ochotni důvěřovat téměř všemu, 

co vidíme, co se odehrává v našem v pohybu a v našem vlastním 

zorném poli: je to svého druhu podmíněnost, která se jen obtížně 

překonává a jež nám víceméně zabraňuje kritickému zkoumání: 
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efekt  přínosu  nových  komunikačních  prostředků  tak  může  být 

nejen na rovině příslušných forem názoru, jejich nových oblastí, 

ale i na rovině důsledků, které mohou mít dlouhodobé nivelizační 

účinky. V těch se pak novost forem názoru, inovace zobrazování a 

forem myšlení míjí se svým záměrem: technoimaginace je v tomto 

ohledu spíše potlačená. 1/

 Koneckonců v pojetí T. W.  Adorna je to vcelku přehledné:

„Celkový  efekt  kulturního  průmyslu  je  antiosvícenský,  kdy,  jak  

jsme  si  všimli  s  Horkheimerem,  se  osvícení,  tedy  progresivní  

technická  nadvláda  nad  přírodou,  stává  masovým  klamem  a 

prostředkem  pro  porobení  vědomí.  Zabraňuje  rozvoji  

autonomních, nezávislých jedinců,  již  soudí a rozhodují  vědomě 

(uvědoměle)  a  sami  za  sebe.  Existence  těchto  individuí  je  však 

podmínkou  pro  demokratickou  společnost,  která  potřebuje 

dospělé,  aby  se  mohla  udržet  a  rozvíjet.  Pokud  jsou  masy  

nespravedlivě hanobeny shora jako masy, kulturní průmysl nese  

jednu z největších zodpovědností  za to, že z nich udělal masy a 

nyní jimi pohrdá, a zároveň zabraňuje jejich emancipaci.“ 2/

Vycházíme-li  z uvedeného  rámce,  vystoupí  před  nás  schopnost 

vytvářet a spotřebovávat technoobrazy jako sice téměř nezbytnost 

potřebná k životu, v zásadě holá nutnost ve snaze o prosté přežití, 

ale neznamená současně nějaký automatický, kvalitativní posun ve 

struktuře poznání. 
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Na druhé straně je třeba připustit, že stav naší schopnosti vytvářet 

a  spotřebovávat  technoobrazy  a  ovšem  i  porozumět  procesům 

technoimaginace je teprve na samotném počátku. Abychom dnes 

mohli  nějak  adekvátně  reagovat  na  nároky  nového,  spíše 

technického  univerza,  bude  vesměs  nutné  vytvořit  nové, 

technologickým  výdobytkům  již  odpovídající  kulturní  a 

kodifikační  klima,  které  umožní  přejít  z historické  epochy 

člověka, určované texty, a také monitorované textovou strukturou 

poznání,  na  novou  rovinu  historického  vědomí,  kódovanou 

technoimaginací. Může to být jeden ze způsobů, jak se aktuálně 

podílet na funkční rovině našeho bytí  ve světě (Dasein),  kterou 

technoobrazy vyžadují.
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4.   Výroba a produkce filmu  

                       

                          „Záznamová technologie nám nyní nabízí možnost

                           zachycovat a předvádět zvuky, obrazy a události,

                           a přenášet je přímo k pozorovateli bez nutného

                          zásahu umělcovy osobnosti a talentu.“

                                                                          J. Monaco

Hovořit  o  filmu  znamená  uvést  do  určitých  historických 

souvislostí vztah mezi statickými a pohyblivými obrazy. Uveďme 

tedy srovnání mezi fotografií a filmem. Např. J. Monaco k tomu 

uvádí  následující:  „Vynález  fotografie  počátkem  devatenáctého 

století představuje důležitou dělicí čáru mezi předtechnologickou 

érou a současností.“ (Monaco: 2004: 65)

Vesměs pojednáváme o fotografii v termínech obrazů nehybných, 

němých, zatímco filmové obrazy se zdánlivě pohybují a vydávají 

zvuky.  V.  Flusser  (1999)  k tomu  upřesňuje:  Takovéto  rozlišení 

ovšem  opomíjí  podstatu  (eidos)  filmování:  filmy  pracují  

s událostmi  a  fotografování  se  scénami.   V zásadě jde  o  to,  že 

univerzum  významu  filmování  vychází  z kontextu  procesů, 

zatímco univerzum významů fotografování zahrnuje kontext scén. 

Jestliže tato diference je tou základní, pak z ní můžeme odvodit 

všechny ostatní. 
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Filmování  má  tedy  zcela  jiný  význam  než  fotografování: 

filmování v podstatě znamená „vlnovitý“ a naopak fotografování 

znamená „zrnkovitý“ svět, nicméně jejich případné srovnávání už 

představuje poměrně složitý systém překládání z jednoho světa do 

druhého: jde tedy o stejný problém, který známe např. z  optiky. 

To znamená o nutnost srovnávat mezi strukturně odlišnými světy. 

Při analýze fotografování se proto musíme soustředit na pohyby 

fotografa, který je opatřen aparátem - případně aparátu, který je 

opatřen fotografem. Jsou to pohyby, které můžeme vnímat  jako 

skokové či  skákavé při  hledání  hledisek,  východisek vidění,  při 

hledání  nějaké  scény.  Takovéto  hledání  je  přitom  složitým 

způsobem podmíněno: jednak samotnou scénou, dále konstrukcí 

aparátu,  tj.  i  vlastní,  technickou  výbavou  aparátu,  a  nakonec 

záměrem  fotografa.  Pokud  bychom  chtěli  použít  zkratky  pro 

vyjádření uvedeného případu, můžeme říci, že rozumíme pojmu 

např.  ideologie  jako snaze  setrvat  na určitém hledisku,  trvat  na 

jistém stanovisku, potom ovšem pojem fotografování je z tohoto 

pohledu postideologickým hlediskem.

Při  fotografování  se  každá  scéna  nejen  ukazuje  být  obklopená 

množstvím  stejně  relevantních  hledisek,  která  lze  zaujmout  a 

případně vyjádřit změnou pohybu, úhlu aparátu atp., ale rovněž že 

scénu  je  možné  odhalit  tím lépe,  čím početnější  jsou  hlediska, 

která vůči ní zaujmeme. Nicméně toto překonání ideologie, tedy 

určitá  komplexnost  hledisek  stojících  proti  dříve  jedinému 

hledisku, sama o sobě neznamená osvobození od hodnot, neboť 

fotograf  stále  zaujímá  nějaká  kritéria,  jež  mu  umožňují  mezi 

jednotlivými hledisky volit. 
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Právě  v okamžiku  porovnání  práce  fotografa  s kameramanem 

zjišťujeme, že se skokové hledání náhle mění na klouzavé. Co to 

znamená?  Při  filmování  dochází  ke zdánlivému spojování,  tedy 

k představě plynulosti: fotografické kvantování se stává plynulým. 

Umožňuje pohyby jako např., travelling, scanning, close-up, atp. 

Z hlediska  metodologie  výstavby  hledisek  a  tím  i  předmětu 

zkoumání je vcelku patrné, že nazveme-li systém hledání hledisek 

„pochybováním“,  lze  následně říci,  že  filmování  je  ve srovnání 

s fotografováním méně „karteziánské“, méně metodické. Je spíše 

váhavé,  např.  při  přibližování.  Kameraman  v tomto  případě 

nepřeskakuje z jednoho závěru na druhý, ale nerozhodně nechává 

svá rozhodnutí rozostřena.

Zcela  zřetelně  se  tu  odvíjí  jiný  příběh  tvorby:  fotograf  a  jeho 

aparát  fotografií  vytvářejí,  zatímco  kameraman  veskrze  dodává 

pouze materiál pro další zpracování a dokončení filmu. 

Na jedné straně lze sice považovat filmový pás za určité strnulé, 

váhavé  pochybování,  a  v tomto  smyslu  také  za  překonání 

ideologie jiného typu, než je tomu u fotografie, poukazujeme na 

mnohost  hledisek,  z nichž  je  film  vytvořen  na  rozdíl  od 

definitivního  pohledu  jedné  konkrétní  fotografie,  byť  máme  na 

mysli  filmový  pás  jako  pruh  lineárně  seřazených  fotografií  a 

zvukových stop, přesto, či právě proto můžeme hovořit o jiném 

druhu  technoimaginace  než  v případě  fotografie.  Vlastní  tvůrce 

filmu,  tj.  člověk,  který  skládá  výsledek  střihu,  montáže, 

postprodukce  atp.,  je  tím,  kdo  dokončuje  celý  tento  proces, 

disponuje jiným druhem technoimaginace, než je tomu v případě 

fotografa, má-li zdárně dojít konečného výsledku: filmu. 
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„Z hlediska  střihu  je  film  dvojdimenzionální,  je  pruhem 

sestávajícím  z technoobrazů.  Je  to  spojení  řetězců  do  tvaru 

obojku,  jehož  články  můžeme  sečíst  jako  perly,  přepočítat,  

kalkulovat...  Pruh  filmu  však  nelze  jednoduše  srovnat  

s počítadlem:  perly  na  něm  -  technoobrazy  -  můžeme  nejen 

počítat,  ale  také  jednoduše  s pomocí  nůžek,  střihu  poskládat 

v jiném pořadí. Filmová páska je tedy sice lineárním kódem - jako  

například  abeceda  nebo  arabské  číslice  -  zároveň  však  pro 

filmového  producenta  není  žádným  textem,  který  by  měl  být  

„čten“ - to znamená sesbírán jako zrnka - nýbrž je „pre-textem“ 

k tvorbě filmu. Filmový producent se vůči filmovému pásu nachází  

v postavení,  které  transcenduje  písmo,  lineární  kalkul,  lineární  

logiku, krátce: historický čas: neboť linearita je z tohoto hlediska 

hrubý materiál, který je zapotřebí zpracovat zvnějšku.“ 

(Flusser: 1999: 91)

Filmový  producent  je  z tohoto  pohledu  skladatelem  dějin,  na 

rozdíl  např.  od  Aristotelova  nehybného  hybatele  (Boha),  jehož 

cílem  je  vytvořit  z lineárního  času  filmového  pásu  jiný  čas, 

takový, který se na plátno promítá jako dějiny, děj. Jde o hru s 

časovou řadou, časovými kruhy, kde každá událost je složená jako 

jedna ze dvou možností časových struktur, které jsou k dispozici: 

z možností vidět začátek i konec daného příběhu, vznik a ukončení 

časové  řady  vyprávění  filmového  příběhu,  filmového  pásu, 

možností  přeskakovat  z jedné  roviny děje  do  druhé:  dále  měnit 

hlediska a nakonec i uzavřít vnější moc jednotlivých příběhů, příp. 

jednotlivých obrazových sekvencí do finálního tvaru, sestrojením 

celku děje, tedy dokončením film. 
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Při tvorbě filmů tedy hovoříme o rozlišení dvou rovin jednání: na 

jedné  rovině  probíhá  jednání  filmových  herců,  režisérů, 

kameramanů,  osvětlovačů  atp.:  tj.  všech,  kteří  se  podílejí  na 

dodání  materiálu  filmového  pásu  směrem  k  filmovému 

producentovi. Na druhé rovině jedná střihač a filmový producent. 

První rovina představuje aparát, který značně rozdílnými způsoby 

zaměstnává funkcionáře aparátu, a to specifickým způsobem při 

zpracovávání  jednotlivých  částí  filmového  pásu  pro  filmového 

producenta.  Druhá  rovina  už  vychází  z příslušné  formy 

technoimaginace, ze  způsobu,  jak  kombinovat,  skládat,  měnit 

hlediska,  perspektivy  toho,  co  bylo  jako  filmový  tvar  dodáno 

k dokončení s určitým ideovým záměrem. Po vynoření této druhé 

roviny,  roviny  filmové  technoimaginace,  už  dějiny  neprobíhají 

tak, jako tomu bylo dříve.

Dějiny je od teď totiž možné procesovat, nově generovat linie a 

dráhy  dějů  a  událostí,  jež  lze  zobrazit  a  které  přitom  nijak 

nezachovávají lineární posloupnost. Pro historické vědomí je bytí 

určitým postupným procesem, způsobem formování objektivního 

světa s pomocí nástrojů, které lze poznáním vylepšovat, upravovat 

či  nově  sestavovat.  Jde  tedy  o  procesy  pozvolného  vznikání, 

odkrývání možností, proměny forem, případně o spojené, lineární 

pohyby, určitý pokrok ve směru řádků, čísel, kombinací aj. až ke 

komplexnějšímu celku. Naopak pro filmovou imaginaci  je tento 

proces  v podstatě  iluzí,  která  je  vzbuzována  a  produkována 

technikou  promítání  samostatných,  oddělených  obrázků,  a  to  s 

přesně kalkulovatelnou rychlostí. 
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Střihem, montáží a následným spojením je vytvořena uspořádaná 

řada  jednotlivých  obrazů,  která  je  přenášena  z aparátu, 

kinematografu, na plátno jako jeden celistvý, nepřerušovaný sled 

událostí a dějů filmového pohybu.

 „Ontologický  spor  mezi  Parmenidem a  Herakleitem na rovině  

jednání producenta ztratil veškerý svůj význam. Neboť stejně jako 

lze  zrnka  scén  promítnout  na  plátno  v podobě  procesů,  je 

projekční  aparát  schopen  na  plátně  zmrazit  vlny  událostí  na  

scény. Způsob, jakým filmová praxe překonává tento ontologický  

spor,  se  odráží  na  rovině  dřívějšího  historického  jednání:  toto  

ztrácí  víru  ve  'skutečnost'  vývoje,  a  tím  i  půdu  pod  nohama.  

Nevyhneme  se  totiž  poznání,  že  každý  historický  čin,  každý 

'heroismus'  může  být  v projekčním aparátu  zmrazen na statický  

obraz, ne 'idol', stejně jako je na druhé straně možné uvést veškeré  

idoly pomocí projekčního aparátu do pohybu, plynutí.“

(Flusser: 1999: 94)

Filmový producent se vlastně pohybuje na úrovni hráče: má také 

nějaký rozvrh představ, jak dosáhnout cíle, nicméně není to čistě 

v jeho  rukou.  Herci,  technici,  maskéři,  asistenti,  kameraman  a 

střihač  vstupují  do  tohoto  rozvrhu,  každý  jistě  po  svém,  aby 

proměňovali  jednotlivé  vize  či  projekty  do  podoby,  která  není 

nikdy  zcela  shodná  s rozvrhem  producenta.  Jednání  aktérů 

filmového děje můžeme na první pohled vnímat  jako historické 

děje,  společenské  situace,  politické  klima  atp.,  nicméně  hlavní 

pohled  producenta  směřuje  jinam:  k překonání  historického 

vědomí. 
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To znamená, k nezbytnému překročení roviny pouhé společenské 

výpovědi  filmu  až  k  postupnému  nacházení  posthistorických 

souvislostí,  tj.  odpovídajících  úrovní  nových  forem 

technoimaginace. 

Uspořádání snímků do nějak celistvé řady je výsledkem imaginace 

producenta  a  jako  výsledný  filmový  produkt  také  předkládána 

divákům.  Pro  filmového  producenta  je  charakteristické  jeho 

posthistorické vědomí,  tedy to, že nezastává předem dané jedno 

stanovisko náhledu na celek, ale možnosti, jak více hledisek spojit 

v jedno,  neboť  jeho  schopnost  nalézat  vhodné  nástroje  pro 

vyjádření  nových  procesů  technoimaginace  je  právě  schopností 

překonat historické vědomí.

Máme  totiž  stále  na  paměti,  že  od  doby,  kdy  lze  téměř  vše 

nafilmovat,  od  molekulárních  procesů  až  po  válku  v Perském 

zálivu, je zřejmé, že vše toto se odehrává u člověka, který přesně 

ví, co aparátem zaznamenává, tj. událost zachycenou technikou a 

také touto technikou dále produkováno. 

Z uvedeného hlediska se vše děje v perspektivě technoimaginace, 

která proměňuje lidské angažování se v dějinách. Změna úrovní je 

již  na  první  pohled  patrná:   angažovat  se  v dějinách  znamená 

přijmout  angažování  se  v technoobrazech  skrz  technické 

zpracování dějin, čímž se postupně, ale radikálně mění i všechny 

historické hodnoty. Samozřejmě platí, že je asi vhodnější nechat se 

programovat  aparáty  než  vědět,  co  vlastně  znamenají:  jejich 

nástup totiž může znamenat konec dosavadních dějin.            
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5.   Fenomén televize  

„Čím  je  nějaká  myšlenka  složitější,  protože  byla 

vyprodukována  v nezávislém  prostředí,  tím  je  její  nahrazení  

složitější.“

                                                            P. Bourdieu

Televize se samou svoji podstatou jeví jako instrument, nástroj, za 

kterým  lze  rozeznat  programování,  rozvrh,  projekt  na  dálku 

přenášeného  obrazu.  V současné  době  je  poměrně  zřetelné,  že 

záměrem televize je ovlivnit spotřebu duševních i fyzických statků 

diváků, a to ze strany majitelů TV stanic. 

A  to  v širokém smyslu  slova:  tzn.  že  televize  tímto  způsobem 

funguje velmi podobně na i  odlišných místech země, téměř bez 

ohledu na politické zřízení.  Nicméně poselství  televize v zásadě 

plyne jen několika směry: ontologicky předstírá, že plyne pouze 

ve  dvou  rovinách:  jako  zobrazení  a  představa  světa.  Do  první 

kategorie  by  patřily  pořady  jako  zprávy,  projevy  politiků 

ekonomů, expertů a živá vysílání, do druhé kategorie potom patří 

pořady  jako  filmy,  televizní  inscenace,  záznamy  divadelních 

představení atp. 

35



Můžeme tudíž předpokládat,  že v zobrazení se poselství nachází 

na stejné rovině skutečnosti jako její význam: ovšem v představě 

vzniká mezi rovinou poselství a jejího významu radikální zlom. 

Proto  jsou  zobrazení  „pravdivá“,  nebo  „nepravdivá“.  Jsou 

pravými, nebo falešnými příznaky a představy jsou považovány za 

ryze fiktivní, postavené na dohodě.

Nicméně  je  třeba  připustit,  že  v případě  televize  není  kritérium 

rozlišení  mezi  pouze  těmito  typy  poselství,  nýbrž  z komentáře 

k poselství poskytnutého televizí. Každé televizní sdělení má totiž 

fiktivní charakter. Všechny obrazy a zvuky se jeví, jako by to byly 

symboly.  Ovšem komentáře  o  některých tvrdí,  jako by  to  byly 

symptomy.

Například u obrazů z války v Perském zálivu nelze rozhodnout, 

zda jsou produktem vojenského ztvárnění nějakého cvičení, či zda 

jde  o  reálnou  bojovou  akci,  stejně  tak  jako  nelze  přesvědčivě 

prokázat, že obrazy z přistání na Měsíci byly předem předtočeny 

v laboratoři, či jsou identické s přistáním modulu Apolla. 

Klíč  ke  čtení  zobrazované  „skutečnosti“  dávají  v zásadě 

komentáře.  Nicméně i  sám komentátor  může  být  hercem,  který 

představuje  komentátora.  Tímto  se  stává  celý  svět,  který  nám 

televize představuje, i když jej údajně zobrazuje, zcela fiktivním. 

Z uvedeného  plynou  dva  důsledky:  předně,  buď  se  v  tomto 

televizním světě  pro  příjemce  významů zcela  ztratí  rozdíl  mezi 

skutečností  a  fikcí,  nebo  musí  příjemce  rozlišení  ponechat  na 

někom jiném. Obě možnosti ovšem vedou ke ztrátě individuálního 

spojení s významy a nakonec i k postupnému odcizení.  

36



Ve  skutečnosti  se  nám  zde  odkrývá  jedna  významná  vrstva 

symbolického násilí, neboť na straně jedné soustavně vzrůstá tlak 

mediálních producentů na smazávání rozdílu mezi fikcí a realitou, 

tj. tlak na omezení kontroly významů produkovaných televizí či 

médii  obecně,  aby  na  straně  druhé  se  stále  zvětšoval  okruh 

příjemců  takovýchto  „rozmazaných  sdělení“,  kteří  je  poměrně 

pasivně a v širokém měřítku akceptují.  

„Symbolické  násilí  působí  za  mlčenlivé  spoluviny  těch,  kteří  je  

snášejí, a také často těch, kteří je vykonávají - potud, že jedni i  

druzí často nevědí, že je vykonávají nebo jsou mu vystaveni.“ 

(Bourdieu: 13: 2002)

Tematika  televizního  poselství  má  ovšem  ještě  druhý, 

epistemologický status: neustále a v zásadě bez jakékoliv korekce 

předstírá,  že plyne ve dvou rovinách, tedy v rovině objektivní a 

subjektivní. 

V první  kategorii  se  objevují  pořady,  publicistika,  zpravodajství 

atp.,  do druhé kategorie pak můžeme zařadit  reklamu.  Samotné 

subjektivní  poselství  zprostředkovávají  individuální  příjemci, 

uveďme  např.  přijímání  modelů  jednání,  které  jsou  převážně 

v zájmu  distributora.  Objektivní  poselství  zprostředkovávají 

modely  poznání  -  vědecké  objevy,  vzdělávací  pořady  aj.  -  a 

modely prožívání, např. filmy či inscenace. O modelech jednání 

můžeme  hovořit  jako  o  imperativech,  o  modelech  poznání  pak 

jako  o  indikativech.  Modely  prožívání  jsou  implikacemi.  Toto 

rozlišení, které často používá např. V. Flusser, J. Fiske atp., dává 

do jedné řady modely poznání a modely jednání. 
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Můžeme říci, že v zásadě oprávněně, neboť umožňují reflektovat 

vliv imaginace na tvorbu modelů jednání, jež posléze ovlivňují i 

formy  názoru,  modely  poznání.  Výsledek  analýzy  televizních 

programů můžeme formulovat takto: za všemi modely poznání a 

prožívání vysílaných poselství se vždy skrývají modely jednání. 

To  znamená,  že  všechny  programy  jsou  v podstatě  reklamou. 

Samotná skutečnost tohoto programování diváka ovšem může být, 

a často také je, příjemci skryta. 

Působí  spíše  na  „subliminární“  úrovni,  a  tím  vlastně  účinek 

programování  jen  zesiluje.  Svět  se  skrze  televizi,  nebo  jejím 

prostřednictvím, takto jeví jako nekončící série částečně zakrytých 

imperativů, jejichž podobu, smysl a cíl veskrze ovlivňuje vlastník 

televizní stanice či organizace. 

Takto vytvořený televizní systém vede ke zpředmětnění, deifikaci 

a  instrumentalizaci  příjemce,  což  můžeme  považovat,  v duchu 

Flusserova pojetí, za hlavní motiv veškerého televizního poselství.

Zatímco z etického pohledu věc vypadá poněkud střízlivěji, tedy 

že poselství ponechává na příjemci svobodu volby a kontroly toho, 

co bude sledovat a čím se nechá zaujmout, na podstatě to příliš 

nemění.  Jednak  svoboda  volby  není  existenciální  svobodou,  do 

systému  produkce  televizního  poselství  je  zanesena  víceméně 

náhodou, a dále TV systém ani nepředstavuje žádnou skutečnou 

svobodu volby. Podobně hovoří i T. W.  Adorno:
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„...systém kulturního průmyslu, který obklopuje masy, netoleruje 

žádnou odchylku a bez přestání opakuje tytéž formule o chování.  

Jenom  jejich  hluboce  podvědomá  nedůvěra,  poslední  reziduum 

rozdílnosti umění a empirické skutečnosti v duchovním ustrojení  

mas,  vysvětluje,  proč  masy již  dávno nepřijaly  a  neakceptovaly 

svět  tak,  jak jim jej  konstruuje  a předkládá kulturní  průmysl.  I  

kdyby jeho poselství byla tak neškodná, jak se jejich tvůrci snaží,  

aby vypadala - v nesčetných případech neškodná očividně nejsou,  

jako filmy, které si notují se v současnosti populární nenávistnou 

kampaní  proti  intelektuálům,  když  je  zobrazují  v  obvyklých  

stereotypech - postoje, které kulturní průmysl vyvolává, jsou vše  

jiné než neškodné.“ 3/

Vypnutí televizního přístroje znamená určité zřeknutí se důležité 

komunikační  metody a s ohledem na falešně ustavenou svobodu 

volby vlastně jde o zřeknutí  se komunikační  participace.  Neboť 

základní  modely  komunikačního  systému  jsou  společné: 

jednotlivé  TV  kanály  nenahradí  funkci  rodiny,  příbuzenství, 

sousedství, školy atp., takže možnost vystoupit z komunikačního 

systému, dnes hojně zastoupenému právě masovými sdělovacími 

prostředky,  nepřináší  žádné  řešení.  Politicky  by  takováto  volba 

vypnout komunikační zdroj vedla k přímé depolitizaci příjemce. 

Politické poselství vždy vychází z uspořádání politického života: 

strukturně  představuje  politický  život  soustavné  pronikání  ze 

strany  soukromého  prostoru  na  teritorium veřejného.  To ovšem 

znamená,  že  věc  veřejná  předpokládá  oblast  věcí  soukromých. 

Obecně vzato, veřejný prostor je jen další  prázdný prostor mezi 

soukromými prostory, a je tudíž vyplňován ze strany soukromých 

prostorů. 
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V tomto  ohledu  politizovat  znamená  publikovat.  A  televize 

uvedený  vztah  zcela  obrací:  znamená  pronikání  veřejného  do 

soukromého.  Nepublikuje  tudíž  soukromé jako něco samostatně 

sdíleného,  privátně  určeného,  protože  neveřejného.  Jednotlivé, 

samostatné, či zvláštní, které se děje jenom směrem k omezenému 

okruhu příjemců, jako je tomu v případě rodiny, sousedství aj., ale 

privatizuje veřejné. 

Privatizace veřejného (publika)  ovšem není totéž  jako produkce 

modelů  jednání,  forem  sociálních  styků  či  komunikativních 

modelů,  ale  je  spíše  monopolizaci  výkladu  soukromého  skrze 

veřejně  sdělované  vzorce  hodnot,  normy,  obsahy  a  výklady 

televizního poselství.

I  když  např.  televize  zprostředkovává  postoje  či  hlediska 

jednotlivých  politiků  či  politických  stran,  neumožňuje  už 

z principu  svého  prostředí  navázat  s nimi  dialog.  A  dialog  je 

elementární strukturou politického života. 

Výsledkem  takovéto  praxe  televizní  produkce  je  unifikace 

hledisek,  názorů a  výkladů sociálního světa,  jde tedy o popření 

původní  funkce  ideologie  a  její  nahrazení  posthistorickým 

modelem jednotného systému zobrazování, což je možné pokládat 

za určující motiv televizního poselství.
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6.     Televizní výhled na svět  

„Pro náš myšlenkový postup je ovšem důležité se od této říše  

nenamalovaných  obrazů  ve  vizionářství  odtrhnout,  abychom 

konečně  dosáhli  prahu  novověku  -  a  s ním  nové  potvrzení  

imaginárního.“

                                               P. Sloterdijk

Televize byla navržena, dodejme podle Flusserovy koncepce, jako 

lepší okno do světa. Okna sice vždy nějak upozorňují na omezení 

výhledu,  ale  v případě  televizního  přístroje  a  celého  systému 

televizního vysílání šlo spíše o formu názoru, o nové stanovisko 

vůči  metodě  poznání,  vidění,  která  by  nás  osvobodila  od 

tradičního  pojetí  a  tím i  omezení  pouhého  okna  jako  prostředí 

výhledu na svět.  „Okna jsou nástroje k hledění na svět, ale jako 

nástroje jsou ze dvou důvodů nedostatečné. Za prvé vidíme oknem 

jenom  fenomény,  které  nejsou  příliš  velké  nebo  příliš  malé  a 

nepohybují se příliš rychle. A za druhé má okno nehybný rám a  

nabízí jenom specifický a omezený pohled. 

První nedostatek nazvěme v kantovském pojmosloví 'fenomenální',  

druhý 'kategorickým'. Televize byla projektována tak, aby uvedené  

nedostatky překonala, aby rozšířila parametr fenoménů, které se 

prostřednictvím  okna  zobrazují,  a  aby  se  kategorie  vnímání  

fenoménů staly ohebnějšími a tím i bohatšími.“ 

(Flusser: 1999: 112)
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V tomto smyslu byla televize koncipována jako svého druhu lepší 

okno,  vhodnější  stanoviště  výhledu,  a  pokud  by  měla  této 

představě odpovídat, musela by se stát  formou názoru, která by 

nás osvobodila od omezení tradičního pohledu, standardní verze 

okna  a  naopak  odhalila  zatím  netušené  možnosti  vnímání. 

Technika v televizi implicitně obsažená v zásadě umožňuje vnímat 

dvě vrstvy fenoménů: jednak jejich rozdílnou velikost, to znamená 

jak běžné rozlišení v dimenzích našeho žitého světa, tak i dimenze 

na  úrovni  detailů,  mikrocelku,  a  dále  velmi  rychlé  (i  s pomocí 

kamery  či  následných  střihů)  i  velmi  pomalé  pohyby  (např. 

zpomalení,  zastavení  pohybu  a  jeho  opětovné  spuštění).  Tímto 

technologickým  vybavením  umožňuje  vnímat  modely  pohybu, 

statistické  pohyby  rovnic,  analýz  křivek  atp.  a  zaujímat  vůči 

fenoménům  nová  hlediska.  Nová  hlediska  si  zároveň  vynucují 

nové  pojetí  fenoménů.  Např.  pomocí  záznamových  technik  jde 

např.  o  rámování,  montáže  či  upscalling,  jež  dovolují  nové 

přistoupení k problematice  zobrazení.  V rámci  Kantova pojetí  to 

znamená,  že  takováto  technika  umožňuje  vědomě  manipulovat 

kategorie vnímání. 

Tím se ovšem znovu a jinak otevírá otázka po principu reality, 

přesněji:  výstavbě  skutečnosti,  která  je  z velké  části  v rámci 

televizní  technologie  postavena  na  principu  skládání 

okamžikových, souvisle spojených řad či údajů, krátkých záblesků 

náhledu a míšení hledisek, vytvářením kontrastů hloubky a tvaru: 

krátce,  vzniká  situace,  v níž  hlavní  hledisko  hraje 

technoimaginace. V tomto  pojetí  jde  o  možnost  překračovat  

dosavadní, tradiční polohu vnímání. 
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Tím jednak vzniká nová situace pro definování pásma viditelného, 

ale  také  nové  monitorování  možností,  co  a  jak  sdělit,  předat  a 

ukázat v nových formách názoru. A právě o jinak diferencované 

formy názoru se u nových technologií opírá aktuální popis reality.

„Aktuálním  principem  reality  je  boj  o  podíl  na  viditelnosti  za  

podmínek monitoriální plošné ekonomie.  Tedy: na obrazovce je  

nedostatek místa, nedostává se pozornosti, nedostatečná je kupní 

síla; čeho ovšem máme v zoufalé míře příliš, jsou znaky, zboží a 

individua, která chtějí do okna. 

Z těchto rámcových veličin vyplývají  aktuální postupy: strategie 

záblesků:  celou  obrazovku  vyhradit  skandálu;  strategie  

zhuštěného  básnění:  umění  formulek;  strategie  kombinace:  

docilování zapamatovatelnosti zamícháním efekty bizarnosti. Tak 

se rozvíjí postmoderní svět mesticů, ve kterém se již nehledá nové,  

ale  rekombinuje  známé.  Probíhá bastardizace  člověka,  stroje  a  

znaku. Nový prostorový zákon si vynucuje novou poetiku míšení.“ 

4/

(Sloterdijk: 2001: 53)

Televizí  a  výpočetní  technikou nově  zavedená  hlediska  názoru, 

ony  rozšířené  perspektivy  vnímání  a  určitá  provizorní  poetika 

míšení  rovin  pohledu,  obrazu  a zvuku,  úhlu  a  detailů,  poněkud 

zastírá  zdroj  tohoto  revolučního  pohybu:  pro  připomenutí  je 

vhodné zdůraznit, že kód televize je lineární kód, jehož prvky jsou 

dvojrozměrné. Systém či rozsah kódu zahrnuje v minimální verzi 

skladbu  obrazu,  zvuku  a  linie  uspořádání.  Pro  dekódování 

dvourozměrných  prvků  je  rozhodující  imaginace,  zatímco  pro 

dekódování jednorozměrných struktur je to koncepce. 
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Z tohoto  náhledu  televizní  kód  umožňuje  zároveň  imaginativní 

percepci, což je až do dnešní doby v podstatě neznámá situace. 

Je  to  taková  pozice,  v níž  jsou  všechny  procesy  z  principu 

„představitelné“ a jakékoliv představy naopak „procesovatelné“. 

To  je  i  princip  nové  poetiky  míšení,  směsí  poloh  vnímání  a 

představivosti, které lze na sebe vzájemně překládat. Z uvedeného 

pak  můžeme  dovodit,  že  „představující  forma  vnímání“  je 

prehistorickou formou názoru a „koncipující procesuální vnímání“ 

je považováno za „historickou“ strukturu, aby v případě televize 

bylo  možné  hovořit  o  možnosti  „posthistorické  formě  názoru“. 

Jejím  výkladovým  aparátem  je  nesporně  technoimaginace, 

nicméně zakládajícím kódem editace záměrného účelu. A ten je 

v případě televize na straně vysílatele, nikoliv příjemce. Zjevným 

záměrem televize je technologická syntéza nového, ovšem příliš 

často předkládaná jen jako soudobá forma informačního diskurzu. 

Nicméně platí, že televizní kód umožňuje vést určité dialogy, které 

mohou popisovat docela jiná témata, než byla ta tradiční, a hlavně 

velmi odlišným způsobem. Jde o možnost vést dialogy s širokým 

spektrem  fenoménů,  a  především  s pomocí  jiných  kategorií 

vnímání  těchto  fenoménů.  V zásadě  můžeme  říci,  že  v případě 

jednorozměrných  kódů  mohli  partneři  rozhovoru  porozumět 

konceptuálnímu  poselství,  zatímco  při  dekódování 

dvojrozměrného  kódu  mohou  naopak  poznat  výchozí  pozice 

dialogu:  pozice,  z nichž  rozhovor  vychází,  a  současně  hlediska, 

která nejen předpokládá za daná, ale která předkládá k doplnění. 
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Samotná složka imaginace je strukturou prokládání celku, je také 

spojováním  hledisek,  z nichž  rozhovor  vychází,  ale  rovněž  i 

převáděním náhledů,  z nichž lze zobrazit  jak celek,  tak i  detail, 

vycházet z polocelku na celkovou syntézu zobrazení atp.

Vrstvení pohledů, násobení hledisek a doplňování obrazu zvukem 

znásobuje  účinek  sdělení,  minimálně  v té  míře,  v jaké  je  lze 

symbolizovat. Takováto symbolizace už ovšem představuje nástup 

kulturního průmyslu jiné kvality. Imaginace jako schopnost přečíst 

dvourozměrné  kódy  televizního  poselství  ovšem  nepůsobí  ve 

vzduchoprázdnu, a je tedy nutné oddělovat její možnosti od jejího 

používání. Nebezpečí manipulace a zneužití televizní poselství je 

jenom  jedna  strana  mince:  druhá  se  ukrývá  pod  pláštíkem 

věrohodnosti a přesvědčivosti. 5/

Je to už několik desetiletí stejný proces, kdy naše představy jsou 

postupně nahrazovány zobrazením zprostředkovaného prožívání. 

Samotné  zobrazení  je  vystavením  symbolů,  neboť  vycházíme 

s dohody, že zde vystavené zastupuje skutečnost, kterou nemáme 

před sebou. Např. filmy jsou v tomto pojetí představami, protože 

věci,  ze kterých vychází světlo, které vnímáme,  znamenají  díky 

konvenci  jiné,  nepřítomné  věci.  Nicméně  platí,  že  všechny 

symboly jsou zároveň také znaky, ale u symbolů se neptáme na to, 

co ukazují, ale co znamenají. Tím se ovšem dostáváme k druhému 

nebezpečí:  posunem  od  zobrazení  k nahrazení  nepřítomného 

můžeme věci velmi složité nahrazovat až příliš jednoduše, zcela 

nepřípustnou  redukcí.  V.  Flusser  uvedenou  situaci  komentuje 

následovně: „Mezi nás a skutečnost,  kterou je nám dáno prožít,  

vstupují stále širší a rozvětvenější kanály, mezi nimiž hraje stále 

větší roli kanály masové komunikace. 
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Ve srovnání s dřívějšími generacemi prožíváme daleko objemnější  

skutečnost,  ale naše bezprostřední  prožívání  ve stále  větší  míře  

ustupuje zprostředkovanému. 

Jestliže  dnes  nejsme  dost  dobře  schopni  ve  zprostředkované  

skutečnosti odlišit zobrazené od představovaného, znamená to, že  

stále více ztrácíme kontakt se skutečností, hrozí nám snad dokonce 

i  nebezpečí  ztráty  schopnosti  rozlišovat  mezi  skutečností  a  její  

nápodobou.“

(Flusser: 1995: 49)

Přes  uvedené  obtíže  platí,  že  technoimaginace  je  novodobým 

nástrojem  tvorby  forem  a  metod  zobrazování  a  jako  taková 

poskytuje klíč k porozumění možnostem technických obrazů. 

Kladem  této  nové  kvalitativní  možnosti  je  vytváření 

komplexnějších forem znázornění světa a efektivnějších postupů 

symbolizace  novodobého,  komplexnějšího  univerza,  v němž 

současný člověk žije. Filmové i televizní předvádění reality přináší 

novou významnost, nový způsob symbolizace vidění - zobrazení, 

a  rovněž i  efektivnější  pohled do složení  skutečnosti,  která  nás 

obklopuje  i  hlediska  dívání,  pro  která  jsme  dosud  neměli 

zobrazující stanoviště. 6/

Na  rozdíl  od  tradiční  imaginace  je  její  technická  verze  nejen 

sofistikovanější, ale také náročnější na reflexivní složky lidského 

poznání. Nakolik bude člověk schopen využívat technoimaginaci 

jako  nástroje  na  rozšíření  forem  názoru,  natolik  bude  možné 

hovořit o jeho nové, procesuální podobě myšlení. 
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Nicméně  k optimistické  variantě  je  ještě  poměrně  dlouhá  cesta, 

neboť  technoimaginativní  univerzum  stále  ještě  předpokládá 

takové  možnosti  zobrazení,  tedy  úrovně  symbolizací,  pro  které 

zatím nemáme  adekvátní  mediální  zprostředkování  ani  sociálně 

adaptované prostředí. 

Tj.  prostředí  různých  úrovní  univerza,  a  tedy  i  odpovídajícího 

zprostředkovatele,  který je  nezjednoduší  či  rovnou nezredukuje. 

V kladném případě by  přivedl  na  svět  i  odpovídajícího  nositele 

poselství, jež fikci ponechají jako možnost a skutečnost zvýrazní 

jako určitou polohu reality. 

Při  jiném  mediálním  zprostředkování  pak  skutečnost  může 

odpovídat jiné poloze či úrovni univerza. 

K tomu  je  technoimaginace  jako  přístupový  bod  vhodným 

nástrojem, ale také i dosud nedostatečně využitým prostředkem, i 

když  film  a  částečně  i  TV  poodhalily  možnosti,  které  v sobě 

potenciálně  ukrývá.  Realita  vytvořená  aparáty  a  nazírána 

v prostředí  technoimaginace  nutně  vyvolává  otázku  po 

porozumění  tomuto  procesu.  Za klíčové  je  možné  považovat 

spojení reality s těmi, kdož ji jako novou verzi skutečnosti budou 

přijímat.  Nutně  se  tak  dostáváme  k otázce  hodnot,  v nichž  se 

poselství nových zobrazení bude teprve reflektovat.  A to jak na 

úrovni  kulturních  významů  tak  především  na  úrovni  myšlení  a 

forem  názoru.  „Realita  se  musí  vyrovnat  s masami,  masy  

s realitou  a  tento  proces  má  dalekosáhlý  dosah  pro  myšlení  a  

nazírání.“ 7/

(Benjamin: 1979: 21)
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Nemá-li být čistě posthistorická perspektiva jenom jinou formou 

ideologie,  musí  se  rozmanitost  hledisek  pohledů  a  zobrazování 

jako forem názoru stát i pohyblivou podobou poselství, které TV, 

film a technoobrazy přinášejí.
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7.   Problematika filmového obrazu  

Neustále se potvrzuje, že vnější svět je zachycen spíše subjektivně, 

a vypovídá tak o jedné verzi popisu reality, jak píše Bystřický ve 

svém  textu,  který  spojuje  téma  technických  obrazů  s 

problematikou  konstrukce  reálného  a  technikami  zobrazování: 

Bystřický se  v  knize Elektronická kultura  a medialita  podrobně 

zaobírá  tímto  tématem.  Následující  pojednání  proto  zohledňuje 

výchozí stanovisko tohoto autora.

Film na bázi  reflexivity zpytuje režimy realismu a zpochybňuje 

zavedenou  představu  o  všemocné  schopnosti  objektivu  kamery 

zachytit skutečnost v její šíři a rozvrstvení. Také se vymezuje vůči 

textům, které tvrdí, že zobrazují skutečnost. A zejména proti těm, 

které jsou spojeny s teorií kamerové skutečnosti. Ta předpokládá, 

že vědecky přesný objektiv kamery či oko cvičeného pozorovatele 

je  lepší  než  oko  pozorovatele  necvičeného.  Také  preferuje 

dokumentaci  jakékoli  události  „přesně“,  nikoli  nepřesně 

nastaveným  subjektem.  Tato  teorie  však  kulhá  na  problému 

autorství.  Navíc  lze  snímat  kamerou  tutéž  událost  z  mnoha 

možných  úhlů,  tudíž  se  finální  záznamy  liší.  Reflexivní  film 

ukázal  na  některá  omezení,  která  byla  do  kinematografické 

společnosti s původním záměrem filmové produkce zabudována a 

pootevřel dveře k interpretačním východiskům. Imaginace se ocitá 

uprostřed dvou verzí: každodenní a filmové. 
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Každodenní  je  už  sama  o  sobě  příliš  zkreslená,  a  změnit 

epistemologický status na pravdivé zobrazení lze jen obtížně. Film 

skrze  čočku  kamery  stvořil  nejen  diváka,  ale  i  to,  co  má  být 

viděno. 

Dosti  nahrazuje  původní  náhled  člověka.  Použití  kamery  či 

technického aparátu představuje jistý druh výběru toho, co bude 

viděno, a problematizuje reflexi. Vizuální pole jsou pak podřízena 

obrazům,  které  vycházejí  z  technických  aparátů,  z  určitého 

fázování částí vůči celku, detailům. Lze konstatovat, že problém 

kinematografického pohledu je problémem světa v jeho vlastním 

obraze, světa, který dosáhl na výkonnější prostředky zobrazování, 

aby  je  použil  nejen  k  většímu  přiblížení  detailu  či  materie 

viděného, ale také proti logice vnímání. 

Na téma vidění se váže jeho interpretace, fenomenologie dívání, 

spektáklu  či  voyeura  (neboť  vidění  nejprve  odkazuje  k  mému 

vnímání vizuálního pole přede mnou). Platí však, že to, co vidím, 

je výsledkem určitého promítání kulturou již vytvořených vzorců 

náhledů.

„Byl  jsem viděn.  Pohled  druhého  mě  pojí  ke  mně  samému.  Je  

zprostředkovatelem.“ (Sartre)

Pohled  diváka  v  sobě  zahrnuje  dvě  základní  pozice:  pohled 

směrovaný  k  objektu  a  pohled  jiných,  zpětně  směrovaný  na 

diváka.  Pohled je vždy spojen s hleděním druhého a především 

prostřednictvím tohoto pohledu je vytvářen subjekt.

„...to, co mě určuje nejhlouběji, na rovině viditelného, je pohled,  

který  je  vnější.  Prostřednictvím  tohoto  pohledu  přicházím  na 

světlo a od tohoto pohledu přijímám jeho účinky. 
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Proto  dochází  k  tomu,  že  pohled  je  nástrojem,  skrze  nějž  je  

uskutečňováno světlo a jímž... jsem fotografován.“ 

(Lacan: 1973: 106)

Fenomenologický náhled na problematiku vidění a pohledu vcelku 

naznačuje Merleau-Ponty, když uvádí, že:

„...můj vlastní pohled činí neviditelný svět viditelným. Když jsem 

zapleten v tom, co vidím, zbytňuje existenci mého vlastního těla,  

masa mého bytí.“ 

(2003: 139)

„Vliv  vlastní  tvorby  viditelného  světa,  podílu  na  vizuálním 

rozpoznávání  se  stává  významnou  položkou  pro  porozumění  

vizuálním  polím.  Jedná  se  o  aktivní  kontakt  s  tím,  co  se  mým 

jednáním stává viditelným.“ 

(Bystřický: 2007: 59-63) 

Ať  už  je  to  prosté  oko,  fotoaparát  či  kamera,  ve  hře  je  prvek 

aktivní koordinace.  Výpověď o viděném je významnou součástí 

profilu každodennosti, neboť ukazuje na míru účasti na viděném, 

na  volbě  scény,  ostrosti  vidění,  rámcování,  detailech...  čili 

vypovídá o konstrukci subjektu, který používá pohled, aby viděl a 

zároveň vyhodnocuje viděné skrze vlastní estetiku pohledu. 

Dimenze kinematografického pohledu se totiž začínají uplatňovat 

především tam, kde subjekt  zpracovává vidění  nikoli  směrem k 

analýze subjektu, ale převážně k dimenzi celku, koncepci obrazu a 

jeho dynamiky. 
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Jsou  vytvářeny  koncepty  zobrazení  struktur  interakcí  v  rámci 

pohledů,  které  sice  zdánlivě  mapují  každodennost,  ale  jinak 

promlouvají  spíše  o  jejích  nepříliš  zviditelňovaných  stránkách 

(např. úzkost je zobrazována v poloze vytěsňování z toho, co je 

pod kontrolou, a dosazována do kontextů mimo dosah sociálních 

norem, takže se projevuje spíše jako externalita). Každopádně ale 

platí,  že  struktury  interakce  obklopující  pohled  v  každodenním 

životě musejí být přeneseny na plátno, chceme-li vůbec uvažovat 

o  interpretaci  pohledu  (v  našem  životě  je  samotný  pohled  jen 

zřídkakdy kontrolován a nějak hlouběji strukturován, nechává za 

sebou jen prchavé stopy). 

A  interpretovat  filmový  pohled  lze  jen  s  přihlédnutím  k  této 

skutečnosti,  která  není  zdaleka  určována  pouze  jedním  úhlem 

záběru;  pohled  obsahuje  dimenzi  vidění  i  současnou  polohu 

zobrazení.  Zatímco  v  žité  každodennosti  si  povětšinou 

nevšimneme úsilí, které občas vynakládáme na to, abychom nejen 

něco viděli, ale ve viděném také rozpoznávali. 

Kinematografické zpracování obrazu už tento vztah automaticky 

uspořádává a divákovi nastavuje jeho konečný tvar. S nástupem 

filmové  produkce  přichází  do  světa  naší  každodennosti  před-

formátovaný  způsob  vidění,  který  osamostatňuje  jednu  verzi 

performativu  vidění.  Je  to  verze  technických  obrazů  a  logika 

pohyblivých obrazů, která za sebou nechává nesmazatelné stopy 

na naší vizuální percepci.

„...obrazová komunikace je v čase kontrolovanou a mechanickými  

prostředky prováděnou expozicí po sobě následujících obrazů, jež 

zpravidla bývají určitým způsobem propojeny s mluvou, hudbou a 

jinými zvuky.“ (C. Pryluck)
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Většina  popisů  technického  obrazu  poukazuje  na  předvedení 

světla odraženého v daném bodě od předmětu do kamery. 

Obraz tvoří  projekci  některých z  mnoha charakteristických rysů 

předmětu nazíraného  daném prostředí. V takovém případě není 

ovšem  obrazová  komunikace  pouhým  reprodukčním 

mechanismem,  ale  systémem,  který vyžaduje  kódování.  Limity, 

závazné  v obrazové komunikaci  jsou  tedy především hranicemi 

percepčních  možností  diváka (navíc  je  třeba  uvést,  že  percepce 

není okamžitá, dochází k jistému opoždění). 

Obraz je hrubě zachycován jako celek, ale jeho další strukturování 

se  děje  po  etapách,  hovoříme  o  dvojím  způsobu  percepce: 

zevrubná obhlídka obrazu a plynulé sledování předmětů. Na rozdíl 

od  prvního  případu  (trhavé  pohyby  očí)  probíhá  sledování 

pohybujících se předmětů plynule. Podle C. Prylucka existují dva 

základní zdroje významu obrazu: předmět a popis. Je nasnadě, že 

lze manipulací s kódy dovedně zastřít rysy předmětu ve prospěch 

jeho popisu. 

Tím  se  ovšem  dostáváme  do  situace,  kdy  samotný  obraz  už 

nebude jeho předvedením. Co se týče interpretačního postupu při 

výkladu  významů  sdělovaných  obrazy,  přihlíží  k  dosažení 

takového  stavu,  v  němž  význam  podle  mě  poměrně  přesně 

vyplývá  z  předmětu,  takové  obrazy  lze  považovat  za  indexy 

(pasové fotografie).
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„Indexové obrazy slouží jako modifikovaný přenosový kanál pro  

předměty  a  události  se  samostatným  významem.  Pro  význam 

indexových obrazů  není  popis  v  širokých  mezích  ve  skutečnosti  

nijak důležitý.“ 

(Pryluck: 1988: 83)

Zvláštní pozornost si zaslouží za takového stavu pochopení logiky 

řazení obrazů za sebou, přesněji řečeno neexistence předepsaných 

či  ustálených  zákonů,  spojování  pohyblivých  obrazů,  kterou 

většina  režisérů  řeší  vlastní  intuicí  (vždy  musí  být  přítomna 

signalizace souvislostí).

„Stanovení  posloupnosti  v  jazyce  vede  k  výrazným a  subtilním 

rozlišením  a  v  obrazové  komunikaci  usnadňuje  konceptualizaci  

opřenou  o  smyslový  ráz  obrazů.  V  tomto  smyslu  by  obrazová 

komunikace byla ze strukturálního hlediska indukční, kdežto jazyk  

dedukční.“ 

(Pryluck: 1988: 94)

Řeč  zobrazování  a  řeč  jazyka  zaznamenává  určitou  obdobu 

zhuštění  či  nárůstu  významů  tam,  kde  jde  o  důsledek 

představování  si  obrazů,  a  to  v  případě  mnohosti  obrazů,  ne 

hledisek samých, respektive více významů lze získat tam, kde si 

zobrazení dopřává více předmětů, než v případě, že vytváří různá 

hlediska  či  pozice,  z  nichž  ovšem sleduje  stále  stejnou  věc.  V 

jednotlivých  sekvencích  obrazů,  kdy  je  ve  hře  následnost,  se 

významy utvářejí následovně.
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„V určitém smyslu utváření a konstruování významu v sekvencích 

obrazů  má  paralely  k  utváření  a  konstruování  významu  v  

jednotlivých  obrazech.  Utváření  významu  v  sekvencích  můžeme 

pokládat za přetváření významu v obrazech, které se ukazují jeden  

po  druhém.  Naproti  tomu  konstruování  významu  v  sekvencích 

připomíná konstruování významu v jednotlivých obrazech v tom 

smyslu,  že  více  významu vyplývá  z  manipulace  než z  toho,  čím 

manipulujeme.“

(Pryluck: 1988: 102)  

Zde narážíme na přístup, kde se objevují odlišná pravidla tvorby 

vztahů  mezi  obrazy  a  jazykem.  Jsou  to  dva  mechanismy 

charakterizované  ikoničností  a  průhledností.  Jejich  základem 

nejsou pravidla konstrukce, ale způsob či metoda, která způsobí, 

že... skrze utváření a konstruování popisem - jsou si sestavované 

obrazy podobné a srovnatelné. V oblasti filmové komunikace to 

znamená posun: vztah světla k předmětu a fotografické reprodukci 

je zde považován za jediný svého druhu. Fyzika světla řídí nejen 

přenos,  ale  celý  proces  konverze  pro-filmového  v  to,  co  je 

filmové.  Přenáší obraz předmětu do filmu, a také spolupůsobí s 

filmem  na  procesu  záznamu  obrazu  a  nese  i  sdělení  dalším 

retranslačním prostředkům.

„Fotografický  obraz  je  výsledkem  neustálé  hry  napětí  mezi  

technickými  požadavky  systému,  percepcemi  lidského  oka  a 

fyzikálními vlastnostmi světla.“ 

(Helmanová: 2001: 9)

Fotografická reprodukce tedy není reprodukcí stavu věcí, odrazem 

skutečnosti, ale je řízena zákony z jiných zdrojů (optika, fyzika...). 
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Obraz je výsledkem činnosti programování či kódování v procesu 

reprodukce. K doplnění významu filmového obrazu potřebujeme 

většinou  ještě  představu  (schopnost  tvořit  imaginární  objekty), 

která je rovinou, na níž se stýká obraz s představivostí. Proto je 

možné libovolně zvětšovat emocionální sílu filmového obrazu. 

Další  kouzlo  spočívá  v  možnosti  silnější  identifikace 

individuálních  představ  s  obrazy  filmové  projekce,  mnohdy  až 

tolik,  že  divák  vnímá  obraz  a  zobrazení  ve  stejném okamžiku. 

Morin vystihuje danou věc takto:

„Kouzlo obrazu a obraz světa na dosah ruky přivodily představení  

a  představení  uvolnilo  obrovskou  energii  představy,  obraz-

představení,  obohacený  o představu,  dospěl  k  vytvoření  nových 

struktur uvnitř filmu: film je právě výsledkem tohoto procesu.“ 

„Fotografické a kinematografické 'vidění' a 'normální' vidění jsou  

stejně  nápadně  analogické  jako  'vidění'  operním  kukátkem  a 

'normální' vidění, pokud všechny vykazují stav rozporné závislosti  

vzhledem k objektům svého 'vidění'.“ (N. Carrol)

Nyní  se  zaměřme  na  rozdíly  mezi  fotografickým  a  filmovým 

viděním.  V  první  řadě  je  fotografický  obraz  samostatným 

sdělením, nepropojeným s jinými.

Na  rozdíl  od  něj  je  filmový  obraz  podobný  textu  svou 

posloupností, až na to že jej nemůžeme „číst“ v odlišném pořadí. 
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„V rovině relací mezi obrazy konstituujícími diskurz, jak film, tak  

fotografie se mohou spíše definovat jako obraz. S tím, že film, jenž 

je posloupností obrazů, bazíruje na dominantní relaci připájení,  

kdežto fotografický obraz se zdá být konstruován tak, že vychází ze 

vztahu expanze a intenzifikace.“ 

(Colin: 1992: 160-161)

Shrnuto:  relace  fotografického  obrazu  se  přidržuje  jisté  míry 

kvantizace, řekněme maximalizace bodových zdrojů, zatímco film 

odkazuje na vázanost mezi jednotlivými obrazy systémem jejich 

propojení. Fotografický obraz je nejméně vázaný na jiné obrazy v 

případě  analogového  formátu.  Komplexitu  obrazu  dodává 

diskurzivní pole. 

V  jejím  rámci  se  mohou  relace  prvků  vůči  celku  obrazu 

proměňovat  v závislosti  na kontextu. Konstrukce významu však 

vždy počítá s „omezením“ filmových jednotek s ohledem na typ 

předmětu. 

Vzájemné relace obrazů jsou dávány do širších souvislostí, než by 

na první pohled nabízely samotné obrazy. Klíčový je jejich způsob 

začlenění do filmové řeči. 

Záběr má tedy v sobě jakousi  mimetickou rovinu,  určitou míru 

reference ke světu skutečnosti, který připomínají. Hovoříme proto 

o reprezentacích.
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„Skrze  malby  nevidíme  přímo.  Jsou  to  reprezentace.  Jsou 

zprostředkovány  úmysly.  Nejsou  to  transparentní  prezentace.  

Malba nám nabízí reprezentaci objektu, kdežto fotografie a také  

filmový  obraz  nám dodávají  objekt,  který  dal  vzniknout  obrazu  

týmž  způsobem,  jako  mikroskop  podporuje  naše  schopnosti  

vnímání v souvislosti s 'normálním' viděním, díky čemuž můžeme 

vidět nepatrné věci. 

Fotografie  a  kinematografie  nám umožňují  vidět  transparentně 

právě ty věci z minulosti, které spustily mechanické procesy, jimiž  

dotyčné obrazy vznikly.“ 

(Carroll: 2001: 16)

Filmový  obraz  je  výsledkem  znovunastolení  a  zprostředkování 

minulých  dějů.  O  reprezentaci  hovoříme  z  toho  důvodu,  že 

zdůrazňujeme hledisko uplynulého děje. Za další civilizační formu 

vidění  můžeme  v  kultuře  označit  perspektivu,  která  poskytuje 

dojem hloubky,  nikoli  jen  šálivou  iluzi.  Perspektivní  vidění  je 

replikou běžného vidění, ale nemusí tomu tak být vždy, protože 

vyplývá  nejen  z  pouhé  konvence  či  kódů,  ale  především  z 

vědeckých zákonů vidění. 

(Bystřický: 2007: 67-77)

A  protože  žádný  jiný  systém  nedokáže  vyjádřit  vyšší  míru 

obrazové  věrnosti,  nezbývá  než  chápat  jako  pravdivý  lineární 

systém  relací.  A  nezapomeňme  dodat,  že  jednotlivé  filmové 

obrazy přinášejí vlastní postupy vidění. 
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Obraz  produkovaný  kinematografií  je  speciálním  druhem 

symbolu. Sami se napoprvé učíme rozeznávat, co obraz předvádí 

až  poté,  co  jsme  se  naučili  rozeznávat  předměty,  jež  sloužily 

obrazům  jako  modely.  A  jak  víme,  mnohdy  je  tento  způsob 

nahlížení  skutečnosti  natolik  snadným,  že  jej  divák  preferuje. 

Kinematografická  společnost  podléhá  možnostem 

technologického  rozšíření  dimenzí  běžného  života.  Dá  se 

konstatovat, že naše smysly postupně opouštějí dosavadní hranice 

těla  podléhajícím  fyzikálnímu  výkladu  a  stávají  se  součástí 

technických  dispozitivů.  Koexistujeme  nejen  se  samotnými 

filmovými obrazy, ale i s jejich významy.
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              8. Manipulace se spotřebou: značky   jako vlivové obrazy   

Bez nároku na svobodu občanů a pravomoci dohledu

Titulek  této  kapitoly  nemá  nic  společného  se  sociálně 

altruistickým povzdechem.  Je  pouhým konstatováním faktu:  ve 

společnosti  dochází  ke  stále  výkonnějšímu  omezování  jedince 

spotřebou.  Monopolizace  vjemů  sice  bohužel  obtěžuje  minoritu 

soudných obyvatel planety, ale ti jsou moudří od toho, aby našli 

únikovou cestu. Ve své knize Bez loga objasňuje Naomi Kleinová, 

co  se  děje  za  oponou  nablýskaného  světa  značek.  Smyslem 

brandingu v době první industriální revoluce bylo vyvolat v lidech 

pocit,  že  standardizované  produkty  mají  svou  jedinečnou  duši. 

Běžící  pásy  chrlily  totéž,  ale  branding  stejné  produkty 

ozvláštňoval. Globální kapitalismus získal monopol na příběhy, v 

nichž jsou zasazeny naše identity a životní styly. Naomi Kleinová 

ukazuje, že dnes se vypalují značky do lidí, ne do zboží. Logo není 

zárukou kvality produktu, ale nás samých.  Kdo si  kupuje zboží 

pod ochranou loga, osvědčuje de facto svou kvalitu. Prezentovat 

se prostřednictvím značky znamená podléhat jistému zmasovění. 

Často řadíme jednotlivce do škatulek právě podle toho. Jakmile o 

někom slyšíme,  že  je  to  takový  ten  kluk  v  kšiltovce  od  Nike, 

pomyslíme si své... A totéž platí v případě, když někoho označíme 

jako typickou čtenářku bulváru. 
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Na jednu stranu lze argumentovat, že marketingové strategie útočí 

tak, aby předběhly potenciálního zákazníka v rozvaze,  postavily 

mu  zboží  do  cesty  a  probudily  podvědomou  touhu  po  něm. 

Dotyčný tedy hypoteticky není s to se bránit. Ale nosiče reklamy 

jsou  sice  volené  stále  rafinovaněji  (nejpopulárnější  je  tzv.  živá 

reklama na samotných lidech), přesto je však má šanci rozpoznat 

každý.  Technoimaginaci  ve  službách  marketingu  se  stavějí  na 

odpor tzv. kulturní sabotéři.

„Skupina sabotérů, která slaňuje ohromný billboard značky Levi  

Strauss  o  rozměrech  10  x  30  metrů  (největší  v  celém  San 

Francisku) a lepí přes plakát fotografii masového vraha Charlese 

Mansona,  se  tak  snaží  zanechat  za  sebou  alarmující  sdělení  o 

praktikách užívaných při výrobě džínsů této značky.“ 

(Kleinová: 2005: 85)

Dobře provedená reklamní sabotáž funguje jako rentgen odhalující 

podtext  reklamní  kampaně  a  neodkrývá  opačný  význam,  nýbrž 

hlubší  pravdu  ukrytou  pod  nánosem  reklamních  eufemismů.  Z 

hlediska možnosti sabotování vykalkulovaného sdělení jsou čistě 

reklamní plochy snáze uchopitelným polem působení, neboť je pro 

ně specifická jednorázovost sdělení, respektive: všechna pozornost 

se vztahuje na jeden předmět. 

Jinak  je  tomu  v  případě  médií,  která  bychom  chtěli  metodou 

rozklíčování  latentního  záměru  jednotlivých  zpráv  prezentovat 

jako klamavá. Vzhledem k mnohosti témat a jejich autorů by se 

žádoucí  žert  nevydařil,  protože by muselo být  jeho pojetí  příliš 

komplikované. 
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A další významná překážka: konkurenční značky bojují tvrdě proti 

sobě,  proto  jsou  jejich  slogany  a  nálada  poutačů  rozdílné  a 

individuálně  charakteristické.  Média  na  sebe  reagují,  aniž  mají 

jinou možnost. Témata veřejného zájmu jsou pro všechny stejná, 

takže nezbývá než na sebe navazovat, anebo se dokonce domluvit. 

Pokud  však  média  různé  kampaně,  jako  bylo  tažení  proti 

společnosti  Nike,  často  označují  za  „spotřebitelské  bojkoty“, 

postihují tím jen část pravdy. Mnohem přesnější je popsat je jako 

politické  kampaně,  které  spotřební  zboží  využívají  jako  snadno 

dostupné cíle,  prostředky, s jejichž pomocí lze poučit a ovlivnit 

širokou veřejnost. A zde zjišťujeme, do jaké míry je postižitelnost 

obsahové  stránky  médií  problematická.  Proběhne-li  nějaká 

aktivistická  akce,  to  které  médium  musí  před  publikací  zprávy 

vyhodnotit hned dva zádrhele: politickou a inzertní angažovanost. 

Kupříkladu v momentě, kdy má deník, jehož inzerentem je firma 

McDonald, pojednat o bouřlivých protestech proti této společnosti, 

je  zcela  jasné,  jak to  dopadne.  Z těchto velkých společností  se 

stala  rozhodující  politická  síla  naší  epochy,  která  určuje  a  řídí 

proces globalizace. 

„Musíme se jim postavit proto, že právě ony mají v rukou moc.“

(Kleinová: 2005: 344)  

Jak ovšem vidíme, je těžké se stavět na odpor vůči něčemu, co je v 

médiích podáno pokaždé zkresleně,  buď v podobě promočlánku 

nebo přehnané kritiky konkurence vlastního inzerenta. Jen někdy 

se stane, že se nějaký firemní karambol nepodaří novináři ututlat a 

veřejnost má v zastoupení aktivistických organizací hlavní slovo. 
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Investigativní  zpravodajství  z  asijských  robotáren  už  proběhlo 

mnohokrát, ale dobrým příkladem je  následující. Všechno začalo 

v únoru roku 1995, kdy Shell dokončil plán na likvidaci zrezivělé 

vrtné  plošiny  známé  pod  názvem  Brent  Spar,  již  firma  chtěla 

potopit  asi  250 kilometrů od pobřeží Skotska do vod Atlantiku. 

Proti  těmto  záměrům  se  okamžitě  postavila  organizace 

Greenpeace s požadavkem, aby plošina o hmotnosti  14 500 tun 

byla odtažena na pevninu, kde se měly uskladnit zbytky ropných 

usazenin a konstrukce recyklovat. Společnost Shell se tvářila, že 

likvidace na souši je příliš nebezpečná, avšak ve skutečnosti byla 

„jenom“ o 54 milionů dolarů nákladnější. V momentě, kdy bylo 

zahájeno odtahování plošiny do vod oceánu, vyslala Greenpeace 

vrtulník,  který  se  pokoušel  na  plošině  přistát.  Byl  však  zahnán 

vodními děly. Celý incident byl natočen na videokazetu a záznam 

prostřednictvím satelitu  odvysílaly  téměř  všechny  kanály  světa. 

Záměr se zdařil a společnost Shell ustoupila.

Cenzura

Další  způsob,  jak  mystifikovat  zákazníka,  je  nejen  cenzura 

mediálních sdělení. Málokdo ví, že velké obchodní řetězce, jako je 

Wal-Mart  nebo  Blockbuster,  přímo  zasahují  do  toho,  jaké 

tiskoviny, filmy a hudební nosiče zaplní regály jejich prodejen. Ba 

co víc, hudebním interpretům, kteří jejich prostory potřebují jako 

odbytiště svých nosičů, zasahují do jejich produkce. 

„Ani ten největší hit nebo filmový trhák nemůže narušit základní  

filozofii Wal-Martu.“

(Kleinová: 2005: 167)
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Díky  tomuto  faktu  se  řetězce  nesklánějí  ani  před  bestsellery 

zábavního průmyslu a brání svoji  vizi nákupního centra, kde se 

elektrické  vrtačky  a  hiphopová  alba  prodávají  v  sousedních 

regálech. 

K nejproslulejším případům tohoto typu patří odmítnutí prodávat 

slavné album skupiny Nirvana In Utero,  protože mělo  na zadní 

straně přebalu desky vyobrazeny lidské plody. A dokonce i takoví 

rebelové  jako  členové  kapely  Nirvana  ustoupili  v  zastoupení 

nahrávací společnosti Warner zájmům Wal-Martu (změnili i název 

písně  Rape  me/Znásilni  mě  na  Waif  me/Osiřelé  já).  Podobný 

přístup  také  zaujala  společnost  Kmart  Canada,  když  kapela 

Prodigy vydala album Fat of te Land/Jako prase v žitě, jehož písně 

obsahovaly vulgární texty, a tak se vymykalo hodnotovému cítění 

cílové  skupiny  zákazníků  obchodního  řetězce  -  vdaných 

zaměstnaných  matek.  I  tato  hudební  kreace  nakonec  ustoupila 

komerčním zájmům a vydala „očištěnou“ verzi svých alb. Cenzura 

se  dotkla  samozřejmě  také  filmového  průmyslu.  Politika 

společností,  jako  je  Blockbuster  Video,  prakticky  nedovoluje 

natočit  jakýkoli  snímek,  kterému  by  hrozilo  označení  NC-17 

(oficiální  označení  pro  filmy,  které  osoby  mladší  sedmnácti  let 

nesmějí sledovat ani v doprovodu dospělých).

„Zdá se, že panuje obecný předpoklad, že každý film by měl být  

přístupný  dětem...  Z  tohoto  důvodu  se  enormně  stupňuje  na 

každého, kdo chce točit filmy pro dospělé.“ 

(Kleinová: 2005: 169)
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Občané a pravomoci dohledu

Dodnes se řeší,  zda je uplatňován nějaký kodex nebo kontrolní 

systém, který by zjistil přesný obraz toho, co se děje v továrnách 

exportních zpracovatelských zón. 

„Nelze  samozřejmě  tvrdit,  že  z  hromad  papíru  produkovaných 

podnikovými  odděleními  pro  vztahy  s  veřejností  nikdy  nevzešla 

nějaká smysluplná a efektivní iniciativa, faktem však zůstává, že  

tento břídilský přístup nepředstavuje cestu k vytvoření obhajitelné  

politiky  ochrany  pracovních  sil  a  životního  prostředí  v  rámci 

globální ekonomiky.“ 

(Kleinová: 2005: 442)

Největší  multinacionální  korporace  přestaly  vysloveně  popírat 

existenci porušování lidských práv. Na pořadu dne je tedy otázka, 

kdo zavede kontrolní opatření a bude je uplatňovat v praxi. Naomi 

Kleinová se ptá:

„Bude to lid a jeho demokraticky volení zástupci? Nebo to snad 

mají být samotné globální korporace?“ 

(Kleinová: 2005: 442)

Síla vlivových obrazů nahrazuje sílu politických uskupení, která se 

jimi začínají řídit... Samotné korporace mají díky své finanční síle 

hlavní rozhodovací kompetenci a média tuto skutečnost akceptují. 

Nestranný prostředek dozoru de facto neexistuje.  Ještě  mnohem 

horší alternativou je svěřit dozor veřejnosti, respektive vyvoleným 

členům.  Za  prvé:  jakmile  existuje  nějaká  skupina  vyvolených, 

přestává mít cokoli společného s veřejností. 
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Nazývejme  proto  případnou  sestavu  tohoto  druhu  nezávislým 

dozorčím  orgánem,  který  by  se  měl  zodpovídat...  komu? 

Politikům,  kteří  jednají  v  souladu  s  diktátem  korporací? 

Veřejnosti, která podléhá absolutní mystifikaci ze strany médií, a 

proto  je  -  řečeno  bez  okolků  -  nesvéprávná  v  jakémkoli 

rozhodování, a to včetně voleb? Jak mohou zasahovat občané do 

věcí  korporací,  které mají  právo nechávat  si  všechny informace 

ohledně svého know-how pro sebe? 

N.  Kleinová  ve  svém alternativním náhledu  vůči  převládajícím 

výkladům  světa  kulturní  a  ekonomické  spotřeby  správně 

upozorňuje  na  skutečnost  systémové  manipulace:  korporativní 

chápání  světa  zobrazování  je  demonstrováno  v  samostatné, 

nadnárodní  logice  značek,  které  přesouvají  pozornost  od  světa 

imaginace do světa náhradního zobrazování. Logo je samo o sobě 

bez  významu,  pokud  k  němu  nepřiřazujeme  systém  hodnot  a 

spotřebního  chování:  oboje  dohromady  tvoří  nesmírně  silnou 

vlivovou  směs,  která  odolává  kritice,  odolává  dlouhodobě 

tvořeným  a  na  vlastním  způsobu  zobrazení  budovanou 

hodnotovou  základnu,  aby  v  podstatě  neodolávala  spotřebě. 

Namísto  produkce  idejí,  dříve  úzce  spojených  se  systémy 

zvýznamňování  světa,  přichází  produkce  technického  či 

ekonomického  zprostředkování,  která  technoimaginaci  podřídí 

pouhému  účelu  zisku.  To  je  ovšem  výsledek,  který  nikdo  ze 

zmiňovaných autorů nezamýšlel.
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9. Závěr 

Je snadné nechat se unášet podsouvanými významy, ale mnohem 

důstojněji  lze  existovat  s  pomocí  autorů,  kteří  nám  dokážou 

přiblížit,  jaké  mechanismy  vládnou  světu,  jehož  jsme  součástí. 

Filozofie  postmoderny  pátrá  po  pravdě  za  nových podmínek,  a 

podobně  jako  jsme  zkoumali  s  Platonem  záhadu  jeskyně, 

potřebujeme  se  s  výše  jmenovanými  orientovat  v  podstatně 

komplikovanějším  světě  současnosti.  A  právě  to,  že  technika 

souvisí  s  bytím  již  natolik  zásadně,  že  ji  filozofie  nedokáže 

ignorovat,  poukazuje  na  závažnost  situace.  Proto  vznikají  na 

vysokých  školách  obory,  jakým  je  Elektronická  kultura  a 

sémiotika;  aby  se  alespoň  někteří  udrželi  mimo  vír  všemocné 

mystifikace,  ať už jde o marketingovou strategii,  nebo nahodile 

servírovaný význam... 

Kinematografická  společnost  je  societou  teprve nedávnou,  která 

využívá  optického  paradigmatu  filmové  produkce.  Divák  se 

poznává skrze obrazy, aby je přijal za své a podle nich korigoval 

vlastní  pole  zobrazování.  (Nicméně  filmový  pohled  je 

zprostředkován,  a  to  hned  ve  dvojím  smyslu:  jednak  aparáty 

vidění, které pořizují záznam určitého děje a zároveň aparáty, jež 

tento  děj  mohou  znovu  a  kdykoliv  opakovaně  spustit.)  Naše 

smysly  postupně  opouštějí  dosavadní  hranice  těla  podléhající 

fyzikálnímu výkladu a stávají se součástí technických dispozitivů. 

Koexistujeme nejen se samotnými filmovými obrazy, ale i s jejich 

významy. Benjamin tvrdí, že se realita musí vyrovnat s masami, 

masy s realitou a tento proces má dalekosáhlý dosah pro myšlení a 

nazírání. 
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Nemá-li být čistě posthistorická perspektiva jenom jinou formou 

ideologie,  musí  se  rozmanitost  hledisek  pohledů  a  zobrazování 

jako forem názoru stát i pohyblivou podobou poselství, které TV, 

film a  technoobrazy  přinášejí.  Jinak  zůstane  televizní  produkce 

unifikací hledisek, názorů a výkladů sociálního světa. Pak by ale 

šlo  o  popření  původní  funkce  ideologie  a  její  nahrazení  post 

historickým  modelem  jednotného  systému  zobrazování,  což  je 

možné pokládat za určující motiv televizního poselství. Angažovat 

se v dějinách znamená přijmout angažování se v technoobrazech, 

skrz technické zpracování dějin, čímž se postupně ale radikálně 

mění  i  všechny historické hodnoty.  Samozřejmě  platí,  že  je  asi 

vhodnější  nechat  se  programovat  aparáty  než  vědět,  co  vlastně 

znamenají: jejich nástup totiž může znamenat konec dosavadních 

dějin. Stav naší schopnosti vytvářet a spotřebovávat technoobrazy 

a  ovšem  i  porozumět  procesům  technoimaginace  je  teprve  na 

samotném  počátku.  Abychom  dnes  mohli  nějak  adekvátně 

reagovat  na  nároky  nového,  spíše  technického  univerza,  bude 

vesměs  nutné  vytvořit  nové,  technologickým  výdobytkům  již 

odpovídající  kulturní  a  kodifikační  klima,  které  umožní  přejít 

z historické epochy člověka určované texty a také monitorované 

textovou strukturou poznání na novou rovinu historického vědomí, 

kódovanou technoimaginací. 

Využití  filmového  obrazu  poskytuje  rozmanité  možnosti  při 

rekonstrukci celku, který se sám nakonec může stát obrazem sebe-

proměny. Na tomto principu parazituje celý komerční průmysl. Je 

úkolem  individua,  aby  přistupovalo  k  viděnému  s  poučenou 

distancí. Technoimaginace k tomu dodává věrohodný klíč.

68



              10. Poznámky:

1.  Namístě je vhodné připomenout Flusserovo poměrně kritické 

stanovisko a opatrné přijímání výhod, spojených s masovými 

komunikačními prostředky.

„Možná  dědičně,  možná  vlivem  naší  kultury  vždy  nejdříve  

věříme, pokládáme za skutečné vše, co vidíme, že se v našem 

okolí  odehrává  v pohybu.  Tato  podmíněnost  sice  není 

nepřekonatelná,  ale  těžko  překonatelná.  V čem  spočívá 

nesmírná přitažlivost, která vychází z dnešních komunikačních 

kanálů: ochromují kritickou schopnost a příjemce tak zprošťují  

namáhavé úlohy kritizovat, tj. volit a rozhodovat se. 

Tím se samo kritické stanovisko vůči věcem stává archaickým,  

a  vzniká  kruh,  ve  kterém  periodické  ochromení  kritické 

schopnosti novými komunikačními prostředky vede k oslabení 

této schopnosti,  která zase vede k tomu, že dáváme přednost  

novým komunikačním  prostředkům  před  tradičními.  Kritické  

stanovisko  vůči  věcem  ovšem  není  nic  jiného  nežli  ono 

stanovisko,  ze  kterého se  snažíme rozlišit  mezi  skutečností  a  

fikcí.“

(Flusser: 1995: 51)

2. Adornovo  pojetí  techniky  je  úzce  svázáno  s emancipačním 

projektem  osvícenství  a  celkové  kritiky  zvěcnění  vztahů, 

jednání a hodnot: 
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„Kulturní průmysl slévá staré a familiární do nové kvality. Ve  

všech jeho odvětvích existují  produkty,  jež jsou šity na míru 

masové  konzumaci  a  do  velké  míry  povahu  této  konzumace  

samy určují, neboť jsou produkovány více či méně podle plánu.  

Jednotlivá odvětví si jsou podobná ve struktuře nebo alespoň 

do  sebe  vzájemně  zapadají  takovým  způsobem,  že  vytvářejí  

systém  téměř  bez  prázdného  místa.  Toto  je  umožněno  

současnými  technickými  možnostmi  a  ekonomickou  a 

administrativní  koncentrací.  Kulturní  průmysl  záměrně  

integruje  svého konzumenta  seshora.  Ke škodě obou nutí  ke  

spojení oblasti vysokého a nízkého umění, oddělené po tisíce 

let. 

Vážnost  vysokého  umění  je  zničena  spekulacemi  o  jeho 

účinnosti;  vážnost  umění  nízkého  spočívala  -  v  době,  kdy  

společenské ovládnutí ještě nebylo totální - v jemu inherentním 

vzdorovitém  odporu,  který  však  mizí  poté,  co  jsou  na  něj  

uvalena  civilizační  omezení.  Takže  ačkoliv  kulturní  průmysl  

nepochybně staví  na vědomí  a nevědomí milionů,  na něž se  

zaměřuje,  masy  nejsou  primární,  nýbrž  sekundární,  jsou  

předmětem kalkulace; přívěsek mašinerie. Zákazník není pán,  

jak  by  nás  kulturní  průmysl  chtěl  přesvědčit,  není  subjekt,  

nýbrž  jeho  objekt.  Samotné  slovo  'masmédia',  speciálně  

střižené pro kulturní průmysl, již přesouvá důraz na neškodný 

terén.

Nejedná  se  totiž  ani  o  starost  o  masy,  ani  o  techniku 

komunikace  jako  takové,  nýbrž  o  ducha,  jenž  je  animuje,  o  

'hlas jejich pána'.“
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Adorno,  Theodor  W.  Přehodnocení  kulturního  průmyslu 

[online].

WWW: <http://glosy.info/texty/prehodnoceni-kulturniho-prumyslu/>. ISSN 

1214-8857.

3.   Televizní  poselství  prefabrikuje  nejen  vkus  a  názory,  ale 

v zásadě unifikuje i samotné kulturní prostředí, a to v širokém 

smyslu tohoto slova: 

„Celkový efekt kulturního průmyslu je antiosvícenský, kdy, jak 

jsme si  všimli s Horkheimerem, se osvícení,  tedy progresivní  

technická nadvláda nad přírodou,  stává masovým klamem a  

prostředkem pro porobení vědomí. 

Zabraňuje rozvoji autonomních, nezávislých jedinců, již soudí  

a  rozhodují  vědomě  (uvědoměle)  a  sami  za  sebe.  Existence  

těchto  individuí  je  však  podmínkou  pro  demokratickou  

společnost,  která  potřebuje  dospělé,  aby  se  mohla  udržet  a 

rozvíjet. 

Pokud  jsou  masy  nespravedlivě  hanobeny  shora  jako  masy,  

kulturní průmysl nese jednu z největších zodpovědností za to,  

že z nich udělal masy a nyní jimi pohrdá, a zároveň zabraňuje  

jejich emancipaci.“

(Adorno: tamtéž: ISSN 1214-8857)
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4.     Zásadní hledisko poskytuje televizní technika už tím, že pro 

nás zprostředkovává pohled zvnějšku: 

     „Po dvojitém souhrnném pohledu na zeměkouli - nejprve  

v glóbech,  které  mezi  roky  1500  a  1950  stály  na  psacích  

stolech pánů, potom v satelitních obrazech, které nám nyní po 

několik málo desetiletí sdělují, jak na sebe pohlížíme zvnějšku 

-,  po  takovémto  obklíčení  se  nepochybně  musí  zabydlet  ve 

změněných dimenzích i  pole působnosti  touhy.  Postnovověká  

fantazie působí v systému koordinát, jehož osy jsou orbitální,  

synchronicistické a kombinatorické.“

(Sloterdijk: 2001: 48-49)

 Jedním  z hlavních  nebezpečí  televize  je  schopnost  vytváření 

dojmu  skutečnosti:  postupného  nahrazování  a  vytlačování 

reálných  sociálních  vazeb  jejich  obrazovou  konstrukcí 

skutečnosti.

„Politická  nebezpečí,  související  s běžným  užíváním  televize,  

vyplývají z faktu, že obraz má jednu zvláštnost - může vyvolat  

něco, čemu literární kritikové říkají dojem skutečnosti - může 

ukázat a přesvědčit o tom, co ukazuje. Tato evokační síla má  

mobilizující  účinky.  Může  dát  vzniknout  myšlenkám  nebo 

představám, ale i skupinám lidí… Prostý fakt přinést zprávu (o  

každodenních  incidentech)  to  record,  udělat  o  tom reportáž,  

implikuje  vždy  sociální  konstrukci  skutečnosti,  která  dokáže 

vyvolat sociální efekty mobilizace (nebo demobilizace).“

(Bourdieu: 2002: 17)
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5. Jestliže  obraz malíře  bývá považován za celistvý,  pak obraz 

kamery,  kameramana  je  mnohonásobně  složený,  vrstvený 

z jednotlivých  dílů  a  časových  rovin,  které  se  musí  skládat 

podle nového zákona. Technoimaginace je jednou verzí tohoto 

zákona.  „Filmové  předvádění  reality  je  tedy  pro  dnešního 

člověka významnější, neboť pohled na skutečnost, který se od 

umění oprávněně požaduje a který je zbaven všeho strojového,  

těží  z této  skutečnosti  právě  díky  aparatuře  a  jejímu 

nejintenzivnějšímu vnikání do reality.“

(Benjamin: 1979: 33)

6.  Podle Benjamina je otázka hodnotícího postoje dána poměrem 

mezi  zmenšením  společenského  významu  umění  na  straně 

jedné  a  rozestupem  uměleckého  požitku  v samotném 

hodnocení publika na druhé straně. 

7. Samo  přenesení  vzdálenosti  do  díla,  jedinečné  transkripce 

vnějšího do konkrétní  formy,  pak stálo  u zrodu pojmu aura, 

který  autor  často  používal,  jenž  ovšem nemá  tuto  funkci,  v 

uvedeném  případě  jde  spíše  o  efekt  záměny  osobního 

prožívání,  specifičnosti  jedinečného  dojmu  z blízkosti  díla 

s jeho následným společenským přijetím a  zprostředkováním 

buď  do  nového,  nebo  do  konvenčního.   Lze  proto  vcelku 

oprávněně  předpokládat,  že  nové  formy  zobrazování,  tedy  i 

vliv uplatňovaných nástrojů technoimaginace a z toho plynoucí 

pozvolná  proměna  forem  názoru,  povedou  k ještě  většímu 

rozestupu v hodnotícím postoji, než tomu bylo až dosud. 
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„Čím  víc  se  totiž  zmenšuje  společenský  význam  některého 

umění,  tím více se  v publiku rozestupuje  hodnotící  postoj  od 

prostého uměleckého požitku. Konvenční se vychutnává, aniž 

se soudí, vskutku nové se s nevolí odsuzuje.“

       (Benjamin: 1979: 33)
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