
Irena AIMOVÁ

OBRAZ JAKO NOVÝ TYP REALITY

Práce Ireny Aimové je zajímavá již svou celkovou koncepcí: sleduje současně více 

linií a pozornost věnuje nejen jejich vývoji, nýbrž i jejich vzájemnému křížení. Tématem je 

obraz a jeho (různé) funkce, zejména ale ve vztahu k tomu, co označujeme jako realitu. Toto 

téma však autorka rozvíjí jak historicky (různá chápání obrazu), tak na pozadí současného 

mediálního univerza a sériové produkci obrazů dnes. Toto pozadí má přitom i pozitivní roli: 

dovoluje porozumět obrazovosti obrazů jinak právě proto, že vykazuje obraz jako médium, 

resp. jak na jednom místě Irena Aimová říká jako rozhraní duch/hmota. V této osnově je pak 

zakotvena ústřední teze o obrazu jako novém typu reality.

Myslím, že práci se podařilo vystihnout cosi velmi podstatného: vztah obrazu a 

„diskursu“, jímž jsou obrazy vždy obklopovány, je v současné době velmi komplikovaný, 

protože zdvojený: víme, že naše kultura má sklon obrazy nikoli vidět, nýbrž číst, ve světle 

tohoto vědomí pak reflektujeme náš vlastní vztah k obrazům, a současně i na to, co dělá obraz 

obrazem. Tímto způsobem patrně objevujeme to, co autorka označuje jako jistou 

„nadhodnotu“ obrazů vzhledem k diskursu, tedy jejich neredukovatelnost, a současně se stává 

nápadným fakt, že obrazy nejen ovlivňují naše vnímání, nýbrž i samo naše chápání „reálna“. 

Klasické téma obrazu jako „svodu“ se pak působením medializace mění v téma „moc 

obrazů“, aniž je v práci Ireny Aimové kdekoli redukována dvojznačnost této „moci“. Ona 

„nadhodnota“, totiž fakt, že v každém obraze naráží diskurs na svou hranici, vychází najevo 

tam, kde se ukazují vnitřní spory tradičního pojetí obrazu jako reprezentace, tím spíše pak 

tam, kde do hry vstupují obrazy abstraktní. Jádrem práce v tomto ohledu je pak velmi 

přesvědčivý a poučený výklad nezastupitelné role obrazů tam, kde se objevují jiné vrstvy 

reality právě skrze specifické formy vizuality, kterou jsou schopny generovat právě jen 

obrazy. Autorka tyto své úvahy shrnuje velice krásnou větou: obrazy určují náš celkový obraz 

reálného (str. 46). Přitom ale v detailnějších analýzách se snaží i o přesnější pojmový aparát, 

jímž by bylo možné tuto funkci obrazu popsat: mluví o systému zviditelňování, který teprve 

umožňuje „komunikovatelnost“ prostřednictvím vizuálního média apod. Vychází přitom 

nejen ze znalosti teoretických prací, ale rovněž (velmi často) z konkrétní malířské tvorby, 

z reflexí malířů apod. Například její teze o jiných vrstvách reality, kterou objevují obrazy, je 



pevně zakotvena v malířské abstrakci (převahou se věnuje geometrické, ale zcela jistě by 

totéž bylo možné říci i v případě amerických abstraktních expresionistů),

Pozadí mediálního univerza se pak zase vrací v části věnované reprodukovatelnosti 

(velmi pěkná úvaha o fotografii) a zejména tam, kde uvažuje o vzniku nové reality obrazů, to 

jest o realitě reálnější než je ta, za kterou jsme kdysi realitu považovali. 

Na práci se mi líbí především její vyváženost: dokáže viriliovsky popsat svět 

zaplavený simulakry, ale současně odtud čerpá poučení ve věci obrazu jako specifického

média: ztrácíme-li v simulakrech pocit hmatatelné reality, tím více si uvědomujeme, že 

„celkový obraz reality si v zásadní  míře vytváříme právě prostřednictvím obrazů“ (str. 80).

Současně je ale třeba říci, že práce má i mnohé jiné klady: je napsána velmi jasně, aniž 

zjednodušuje, třebaže se inspiruje různými autory, vybírá a zaujímá vlastní kritický postoj 

k nim, nepřejímá nic mechanicky, texty spíše vykládá, vede s nimi dialog. A autorka dokáže 

právě tak dobře pracovat i s různými reflexemi umělců. 

Práci pokládám za výbornou zejména z toho důvodu, že je netriviální a že se autorka 

všude dokázala vyhnout pokušení snadných generalizací, a proto ji také jako výbornou 

navrhuji i hodnotit.
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