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1. 1. 1. 1. Úvod: Úvod: Úvod: Úvod: Moc obrazůMoc obrazůMoc obrazůMoc obrazů 
 

Pohled se nezmocňuje obrazů, jsou to obrazy, které se 

zmocňují pohledu a zaplavují vědomí. 

Franz Kafka 

 

Obrazy a vizuální formy byly ve všech dobách jedním  z 

dominantních způsobů vyjadřování a komunikace, dlouho však – alespoň co 

se týče západního světa - bylo jejich působení a vliv na člověka posuzovány 

téměř výhradně v kontextu dějin umění. Obrazy byly popisovány a 

sémiologicky dešifrovány, ovšem za nevysloveného předpokladu, že vše co 

na nich můžeme vidět a k čemu odkazují lze bezezbytku a jakoby zrcadlově 

převést do pojmů, jež pro ně tato disciplína vynalezla.  

Při pohledu na jakýkoli obraz jsme již byly vybaveni věděním, jak 

správně přečíst a popsat to, co vidíme, toto „vědění“ však zároveň způsobilo, 

že v obrazech bylo v podstatě možné nalézt jen ty odpovědi, které byly již 

dopředu dány nastavením diskursu a určitého systému myšlení. Komplexní 

oblast týkající se vizuálního a zejména forem či vizuálních figur byla 

zredukována na viditelné a čitelné, na problematiku nápodoby a čitelné 

ikonologie obrazu.      

Dnešní produkce obrazů a nároky kladené na jejich vnímání a 

zacházení s nimi díky novým technologiím nabývají poněkud odlišný 

charakter a pro jedince i ve společnosti zaujímají stále výsadnější postavení. 

Svědčí o tom například i některé pojmy, svázané vždy s jistou formou 

vizuální zkušenosti, které jsou používány při popisu dnešní společnosti – 

objevují se výrazy jako „společnost spektáklu“ (G. Debord), „společnost 

dohledu“ (M. Foucault), společnost založená na simulacích (Baudrillard) či 

„estetice mizení“(P. Virilio). Je tedy nevyhnutelné zkoumat obrazy 
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v mnohem širším rámci a zaměřit se i na jejich méně viditelné a ověřitelné 

aspekty, a v neposlední řadě také na jejich vliv na vnímání a myšlení.  

 

Obrazy měly odjakživa na lidské myšlení podstatný vliv, a přestože se 

vlastně jednalo o „neživé objekty“ vytvořené člověkem, disponovaly zvláštní 

schopností vynucovat si jistý způsob jednání, přesvědčovat, svádět, a 

samozřejmě i klamat. Pokud by tuto moc neměly, jistě by nebyl žádný 

důvod například pro vznik celé epochy ikonoklasmu, která vychází 

především z principu, že obrazy jsou něčím podezřelým, že jsou hříšné a 

nebezpečně svůdné, a proto je potřeba je odstranit.  

Jistě ne náhodná podezřívavost vůči obrazům se projevila i 

v racionálnějších přístupech, stačí si připomenout některé z tezí 

psychoanalýzy: podle Freuda je obraz v podstatě jen symptomem, náhražkou 

za nenaplněnou touhu, iluzorní nápodobou či symbolickým obsahem, který 

má být dekódován, demystifikován a nakonec eliminován, aby mohl být 

latentní obsah vyjádřen v řeči. Jinými slovy, obrazy, podobně jako například 

sny, mají podle Freuda zásadní omezení, totiž že nemohou mluvit samy za 

sebe. Tento názor ovšem není nijak překvapující, neboť psychoanalýza byla 

v zásadě konstituována jako lingvistický obrat a odklon od závislosti na 

vizuálním pozorování symptomů. 

Dnes však již s podobným přístupem nevystačíme a je zřejmé, že 

obrazy nelze takto redukovat a zacházet s nimi jen jako s entitami, s nimiž se 

lze vypořádat buď tím, že je zrušíme, nebo je bezezbytku přepíšeme či 

převysvětlíme, například jako pouhé symptomy tužeb. Obrazy hrají v životě 

člověka poměrně zásadní roli, neboť fungují především jako vzory a 

konstitutivní schémata pro samotný proces vidění. 

 Pokud nás obrazy učí jak toužit, pak nás také učí jak vidět – na co se 

v zorném poli zaměřit, jak uspořádat a najít smysl v tom, co vidíme. Mimoto, 
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pokud platí, co říká Lacan, totiž že touhy mohou být reprezentovány pouze 

na principu montáže, samotné vidění se stává viditelným a hmatatelným 

pouze v různých obrazech, které jsou rovněž „sestaveny“ a vytvořeny na 

základě jisté logiky spojování a montáže.  

Jinými slovy, stejně jako například u touhy, také vidění můžeme 

zkoumat jen přes jeho objekty, vidění samo o sobě je neviditelné, a i když to 

může znít poněkud paradoxně, pouze přes vidění nikdy nemůžeme vidět, co 

vlastně vidění je.  

Z toho plyne i hlavní téma této práce, kterým je problematika obrazu 

jako určitého zhuštění pole viditelného, a v té souvislosti i zkoumání 

možností a hranic čistě vizuálního pojmu obrazu a celého konceptu 

vizuálních médií jako takového.  

Obrazy šířené médii ani tradiční statické obrazy zdaleka nejsou jen 

nějakými čistě pasivními estetickými entitami, jejich hodnota a význam  

nespočívá pouze v tom, jak tyto obrazy sami převysvětlíme a vyhodnotíme. 

Obrazy svou existencí mohou zavádět nové formy viditelného a 

představovat pro společnost zcela nové duchovní, a v souvislosti s tím i 

„materiální“ hodnoty, které mnohdy nezapadají do již ustálených kritérií a 

nutí nás k jejich přehodnocení, tím, že nabízejí jiné perspektivy pohledu a 

ustavují nové způsoby vidění, či jen vidění něčeho novým způsobem. 
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2. Viditelné a neviditelné2. Viditelné a neviditelné2. Viditelné a neviditelné2. Viditelné a neviditelné    
 

Zkoumání obrazů jako takových je značně problematické, již z toho 

důvodu, že samotný pojem obraz je těžko definovatelný a zahrnuje několik 

různých významů. Může označovat jak fyzický objekt (například 

zarámovanou malbu či obrazovku ze světelných bodů), tak mentální obraz, 

tedy psychologickou entitu, ať již se jedná o obraz vyvolaný na základě 

vnějšího vjemu, obraz jako produkt snové imaginace či například paměti.  

Pojem obraz je tak „použitelný“ nejen u vizuálních umění a tzv. 

vizuálních médií, ale i u uměleckého vyjádření založeného na slovech, neboť 

v obou případech může označovat mentální obrazovou reprezentaci obsahu 

znázorněného na obraze či motivu popsaného ve verbálním vyjádření. 

Obraz však může vyjadřovat i jakousi spojnici mezi zrakem a sluchem, což je 

vyjádřeno v pojmu akustický obraz. V této práci se  však budu zabývat pouze 

obrazem v souvislosti s vizualitou, pokusím se ukázat, že obraz je především 

specifickým a zdaleka ne transparentním či „pasivním“ médiem, hluboce 

ovlivňujícím naše vnímání, jednání, myšlení a do značné míry i samotný 

pojem reálného. 

I přes toto vymezení je však nutné využít několik různých přístupů, 

neboť obrazy a jejich význam ani z tohoto hlediska nelze zkoumat z jediné 

pozice, je nutné odvolávat se zároveň na dějiny umění, estetiku, psychologii, 

sémiotiku i hermeneutiku. Cílem mé práce však bude i ukázat, že každá 

z těchto teorií je vždy samozřejmě poněkud redukující a mnohdy se příliš 

brzy uzavírá do svého diskursu a stále podobných výpovědí, takže i přes 

shromažďování značného množství informací a podrobné analýzy v jistém 

bodě narazí ve svém poznávání na jistou hranici. 

Bezpochyby je to dáno také tím, že obrazy evidentně disponují 

jakýmsi reziduálním významem, možná by se dalo říci „nadhodnotou“, 
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kterou není možné dostatečně vysvětlit a popsat, neboť se vymyká tradičním 

kategoriím sémiotické teorie signifikace, teorie komunikace a nelze ji zcela 

vyčerpat ani v diskursu dějin umění. Jednou z hlavních tezí této práce je, že 

právě z této zvláštní vlastnosti vyplývající z povahy samotných obrazu a 

nikoli pouze z jejich „viditelného“ obsahu pramení jejich moc. 

 Domnívám se, že k obrazům je proto zejména dnes potřeba 

přistupovat podobně jako ke slovům, v tom smyslu, který popisuje například 

Lacan, ale znali jej již středověcí učenci – nezabývat se jen tím, co slova 

říkají, ale především tím, co zároveň neříkají, k čemu sice nějak poukazují, 

ale přitom to zůstává skryté. Obrazy si evidentně vyžadují podobný přístup – 

neměli bychom brát v úvahu jen význam, který sdělují na první pohled, ale i 

to, o čem obrazy „mlčí“, co je v nich pouze diskrétně naznačeno.  

Dalo by se říci, že pokud se díváme na nějaký obraz, díváme se 

zároveň na to, co skrývá a zahaluje. Je však nutné podotknout, že abychom 

to skutečně byli schopni „vidět“, samozřejmě nevystačíme pouze s vizuální 

percepcí, takový přístup vyžaduje mnohem větší duševní úsilí a téměř se zdá, 

jako by obrazy v tomto smyslu kladly jistý odpor, neboť i jejich „ vnější“ 

význam mnohdy zůstává nejasný, a to nejen pro diváky, ale například u 

výtvarných děl do jisté míry i pro samotné autory. Například Kandinsky, 

který svou tvorbu podroboval zpětné reflexi a detailní analýze byl mnohdy 

překvapen, kolik dalších významů, o kterých sám původně ani neuvažoval 

byli diváci schopni v jeho dílech odhalit, což při dalších rozborech elegantně 

vyřešil tvrzením, že obsahem malby je malba.  

Zdá se, že zmiňovaná nadhodnota obrazu tak paradoxně vychází        

z něčeho, co bychom mohli označit vlastně za jeho „neschopnost“, neboť 

pokud za účel obrazu budeme považovat to, že má zobrazovat, pak jeho 

největší síla spočívá tam, kde tato jeho funkce v zásadě selhává. Obraz v nás 



 9 

totiž mnohdy vzbuzuje silnou touhu vidět právě  to, na co sice poukazuje, 

ale nemůže to zobrazit.          

Jinými slovy, obrazy disponují jistou těžko definovatelnou 

nadhodnotou, zároveň však byly vytvořeny člověkem, a přestože o mnoha 

obrazech lze říci, že se od svého tvůrce oprostí a žijí vlastním životem, 

vyžadují, aby byly vnímány a stále si podržují jakási prázdná místa či funkce, 

které je potřeba zaplnit.  

Každý obraz tak zároveň poukazuje na určitý nedostatek a vybízí 

diváka, aby jej doplnil, čímž dochází k poměrně zvláštní situaci, totiž k 

obrácení původního vztahu: obrazy, které byly vytvořeny například jako 

projekce určitých idejí či tužeb tyto ideje a tužby na jedné straně nějak 

absorbovaly, zároveň je však na nás jakoby zpětně promítají, i když 

samozřejmě v již pozměněné formě, kladou si jisté požadavky a prokazatelně 

svádí k tomu, abychom podle nich vnímali, uvažovali a jednali určitým 

způsobem.   

Racionalita moderní epochy snad umožňovala tuto funkci a z ní 

vyplývající moc obrazů po jistou dobu přehlížet, s nástupem nových médií se 

však tento typický charakter obrazu znovu projevil v plné síle a možná 

v ještě poněkud „zákeřnější“ formě než jak tomu bylo v archaických a 

předmoderních společnostech. Současná média totiž tuto moc poměrně 

úspěšně maskují a působí dojmem, že komunikace prostřednictvím obrazů 

nikdy nebyla transparentnější a přesnější. Ve skutečnosti však lidské vědomí 

a především podvědomí utápí v labyrintu stále dalších a dalších obrazů, 

nabízených objektů, uměle vytvořených identit a téměř rituálních praktik.      

Hlavním problémem přitom zůstává, že moderní doba jako by stále 

nenašla svůj specifický přístup k obrazům a vhodný způsob, jak s nimi 

zacházet. I přesto, že obrazy jsou – alespoň ještě v současné době – 

nenahraditelnou a zatím nezničitelnou formou vyjadřování a komunikace, 
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takže ignorovat jejich význam a vliv se zdá poněkud nesmyslné. V dřívějších 

společnostech byl vztah k obrazům mnohem vyhraněnější a jejich funkce 

byla vždy poměrně přesně určena, ať již jí dávaly podobu ideje animismu, 

fetišismu, totemismu či idolatrie. V pozdějších dobách tato archaická či 

kultická éra obrazů a zmíněných způsobů vysvětlování jejich moci byla sice 

překonána, okamžitě ji však nahradila éra dějin umění, kdy veškerá síla 

obrazů, s nimiž se bylo možné setkat téměř výhradně v uměleckých 

galeriích byla posuzována z poměrně úzce definovaného hlediska estetické 

zkušenosti.  

Je zřejmé, že v současné době je nutné oba uvedené přístupy 

reformulovat a doplnit je o nová specifika vycházející z možností nových 

technologií, ovšem nelze se ani vyhnout dojmu, že současná technologická 

produkce obrazů má například s „primitivními“ přístupy mnohdy značně 

shodné prvky a i způsob přijímání obrazů má nakonec velmi podobný 

charakter.  

Našemu pohledu dnes sice nejsou představovány ikony svatých či 

kultovní obrazy v pravém slova smyslu, nicméně nejrůznější fetiše, pseudo-

idoly či „kultovní“ objekty a identity jsou mediálními obrazy neustále a 

v hojné míře produkovány.    

Přestože v moci připisované obrazům existují zásadní historické a 

kulturní rozdíly, tendence přisuzovat jim „život“ a jistou bezprostřednost 

tvoří základ ontologie obrazů jako takových. Většinou považujeme téměř za 

samozřejmé, že co se děje s obrazem se v podstatě děje i tomu, co obraz 

znázorňuje či reprezentuje. Obraz zdaleka není jen transparentním médiem 

komunikace, ale naopak jakoby „oživlým“ objektem, takže občas se zdá, jako 

by k nám obrazy samy mluvily, či jak říká Klee, dívaly se na nás.         

Díky novým technologiím jsme nuceni přijmout skutečnost, která 

však platí i o „tradičních“ obrazech, kde ovšem není tak nápadná, totiž že 
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obrazy nelze považovat za tak automatické a „nevinné“, jak na první pohled 

možná vypadají. Dlouhou dobu byly obrazy a především způsob vidění 

považovány za něco zcela přirozeného a jaksi automaticky nastaveného. 

Tento přístup byl později překonán a nahrazen koncepcí sociální 

konstrukce, na jejímž základě začala být vizualita dané společnosti 

považována za jakousi symbolickou konstrukci, která byla vytvořena a 

funguje podobně jako řeč, tedy jako naučený systém určitých kódů.  

Toto pojetí je však možná jen dalším poněkud redukujícím dogmatem 

v nahlížení na obrazy a vidění, neboť mezi řečí a obrazy existuje v tomto 

ohledu několik zásadních rozdílů. Obrazy například nejsou vázány na 

jednotlivá teritoria či společnosti a pokud bychom chtěli setrvat 

v přirovnávání k řeči, fungují v podstatě jako univerzální jazyk. Navíc žádný 

obraz není jen sadou jednoznačně interpretovatelných symbolů či 

předepsaných kódů a rozhodně nezachází jen s konvenčními významy, takže 

ani sémiotická analýza zaměřená na dekódování obrazů nikdy nedokáže 

postihnout onu již zmiňovanou nadhodnotu a specifickou moc, kterou 

obrazy disponují. 

Pokud dnes hovoříme o jakési vizuální kultuře a vlivu obrazů na 

myšlení a vnímání reality, nelze již vystačit jen s původním „přirozeným 

přístupem“ a ovšem ani s tezí o sociální konstrukci vizuálního pole, ale je 

třeba postoupit ještě o krok dále. Vše nasvědčuje tomu, že není zcela od věci 

zkoumat danou problematiku na základě koncepce, která je v podstatě 

převrácením původní teze a stojí tedy na předpokladu, že dochází nikoli 

k sociální konstrukci vizuálního, ale naopak k vizuální konstrukci značné 

části toho, co se odehrává na poli (nejen) sociálního.  

Obrazy z tohoto hlediska fungují jako určité filtry, přes které 

nahlížíme vnější realitu, vlastně jsou jako neviditelná obrazovka či mřížka 

umožňující vidět zdánlivě ne-mediované obsahy. Jejich význam a zcela 
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specifická funkce spočívá ve schopnosti zviditelňovat, a ovšem i zakrývat, 

uvádět na scénu nové formy, figury a nabízet pohledu nové prostory. 
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3.3.3.3. Obraz jako médium Obraz jako médium Obraz jako médium Obraz jako médium    
 

V současné době se stále více ukazuje, do jaké míry je naše zkušenost 

s vnějším světem podřízena obrazům, jejichž výhoda oproti jiným formám 

symbolické komunikace spočívá zejména v tom, že dokáží v lidském vědomí 

vyvolat odezvu téměř okamžitě. Dnes je patrné, že obrazy, které lze v této 

souvislosti v nejobecnějším smyslu definovat jako plochy či povrchy, které 

mají význam (Flusser) nelze chápat pouze jako specifické projevy různých 

uměleckých slohů, plnící především estetickou funkci. Obrazy měly 

v různých dobách odlišné funkce a vznikaly i předtím, než byl zaveden 

pojem umění a obrazy začaly být studovány výhradně v kontextu 

střídajících se uměleckých stylů.  

Nástup nových technologií svým způsobem poukázal na to, že toto 

pojetí, které bylo dlouhou dobu automaticky přijímáno je značně redukující 

a neposkytuje prostor pro dostatečné vysvětlení jak některých obrazových 

forem minulosti, kdy obrazy plnily například rituální či náboženskou funkci, 

tak produkci a funkci obrazů, které vznikají v přítomnosti.  

Dnes je třeba zkoumat obrazy jako součást komplexního prostředí, 

v němž obrazová média, využívající nejnovějších technologií, zásadním 

způsobem formují a ovlivňují naši představu o světě a definují samotný náš 

pojem reality. Tato skutečnost představuje impuls k přehodnocení pojetí 

obrazových technik minulosti a různých uměleckých stylů, které se zde 

v průběhu dějin vystřídaly a ukazuje, že je nutné nahlížet na obrazy 

především jako na média, pro něž byla jen v různých dobách 

charakteristická různá estetická a vyjadřovací forma a především struktura 

jejich výstavby, prostřednictvím které byly v každé době zviditelňovány, 

zdůrazňovány či nově otevírány specifické motivy a vrstvy skutečnosti.  
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Vycházíme-li z této hypotézy, je zřejmé, že média jak je dnes 

chápeme jsou sice moderním vynálezem, ale zároveň představují pouze 

vyústění jisté dialektiky, historického vývoje vizuálních forem sdělení. 

Archaická a tradiční média jako například klasická malba, sochařství či 

architektura nám proto mohou sloužit jako jakýsi rámec či referenční bod 

pro porozumění soudobým médiím jako je televize, video, film, či internet.  

Stejný princip však samozřejmě funguje i opačně, takže tyto nové 

prostředky komunikace, reprezentace a simulace nám naopak mohou 

pomoci lépe či prostě jinak nahlížet například původní obrazová vyjádření – 

třeba právě v tom, že o nich dnes můžeme uvažovat jako o médiích. 

Pokud budeme obrazy chápat takto v kontextu historie či vývoje 

médií, některé rozdíly mezi jejich tradičními a moderními formami i 

nedávný šok z nástupu nových technologií se poněkud zmírní. Dialektické 

uvažování o médiích nás nutně dovede k poznání, že jejich vývoj je značně 

nerovnoměrný, neboť i v současném světě stále přežívají „staré“ formy – 

konkrétně obrazy, či přesněji řečeno technologie založené na obrazech dnes 

dokonce hrají dominantní roli, a naopak principy fungování nových médií 

byly mnohdy předjímány poměrně dlouho před jejich skutečným nástupem.  

Stačí uvést například postřeh W. Benjamina o tom, že architektura 

byla vždy masovým médiem, v tom smyslu, že byla vnímána ve stavu 

rozptýlení. Zároveň je však třeba připomenout, že právě ve vývoji médií či 

produkci uměleckých děl se výrazně projevují technické inovace, takže 

každé „nové“ médium je vždy jakoby napřed a myšlení a vnímání většiny 

jedinců dané společnosti na něj během jeho nástupu není dostatečně 

adaptována, takže každá nová forma nejprve budí obavy a téměř zděšení.  

Například vynález písma byl ještě v době Platóna považován za 

nebezpečnou inovaci, která zničí lidskou paměť i dialektická východiska 

přímé komunikace. Charles Baudelaire a mnoho dalších se domnívali, že 
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díky vynálezu fotografie zcela zanikne malba, přičemž následný vývoj mu 

v tomto případě rozhodně nedal zapravdu.  

Cílem těchto úvah není přesvědčit, že by současné technologie a z 

nich vyplývající způsoby produkce obrazů reality ve skutečnosti nebyly 

nové či fungovaly na stejných principech jako předchozí média podobného 

charakteru, mají pouze poukázat na nezbytnost zkoumání dnešních 

vizuálních forem a způsobů vnímání v souvislosti s předchozí obrazovou či 

uměleckou produkcí.  

 

Obrazová tvorba, spolu s řečí a psanými texty představuje základní 

médium či symbolický systém, zajišťující jednak komunikaci mezi lidmi, ale 

zároveň sloužící i jako prostředek, pomocí něhož se lidé mohou vztahovat ke 

světu. Po dlouhou dobu byly z tohoto hlediska považovány za prioritní a 

hodné interpretování především psané texty, částečně možná i proto, že 

z hlediska moderní racionality bylo jejich vysvětlování jaksi přijatelnější a 

méně komplikované než pokusy o interpretaci obrazů.  

Obrazy se totiž liší od slov především tím, že nikdy není zcela zřejmé, 

co skutečně „říkají“, oproti slovům jsou to „nahuštěné“ vizuální symboly, 

nesoucí neverbální, nediskurzivní informace, vyjadřující mnohem více než 

lze shrnout či zachytit v řeči. Navíc obrazy mají mimo jiné velmi zvláštní 

schopnost, kterou řeč nedisponuje, totiž že mohou mnohdy vyjadřovat 

například i přesný opak toho, co se na první pohled zdají „říkat“ – stačí si 

připomenout Matissův obraz fajfky, na němž ovšem zároveň čteme, že „toto 

není fajfka“.       

Ve věku vizuálních médií, kdy jsme stále více zaplavováni obrazy a 

znaky, u nichž  lze jen stěží rozlišit hranici mezi médii vyprodukovanými 

obsahy a reálnými fenomény se však ukazuje jako zcela oprávněné 

interpretační důraz položit místo textů právě na obrazy, tedy na vizuální 
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fakta, jejichž funkcí, jak již bylo řečeno, zdaleka není jen dekorovat život, ale 

formovat jej. Neboť obrazy, jako každé jiné médium neleží někde mezi  svým 

tvůrcem a recipientem, tedy kdesi mimo ně, ale naopak jsou jím oba v jistém 

smyslu konstituováni.     

V jistém smyslu by se dalo říci, že obrazy tvoří základní stereotypní 

výbavu, která nám umožňuje dodávat smysl vnějším skutečnostem a 

rozpoznávat v nich známé a definovatelné objekty. Obrazy nastavují 

parametry a hranice viděného, jinými slovy určují, jaké jsme ve vizuálním 

poli schopni rozeznávat formy. Jelikož jde v podstatě naučené kulturní 

stereotypy, do značné míry nám usnadňují vnímání i myšlení, na druhou 

stranu však mnohdy naopak mohou bránit ve vidění a překrývat vše stále 

stejnými stereotypy, a pokud jsou v nezměněné formě a stále stejných 

parametrech přijímány příliš dlouho, stanou se redundantními a hlavně 

způsobí, že se naučíme vidět stále stejným způsobem a tedy jen stále tytéž 

formy.    

Tato vzájemná provázanost obrazů či zobrazování s vnímáním reality 

však rozhodně není novým jevem, obrazová znázornění vždy podstatně 

určovala, kterou „vrstvu“ či úroveň reálného světa budeme schopni nahlížet 

a reflektovat. Navíc je patrné, že vliv zobrazovacích forem mnohdy 

přesahuje samotnou oblast umění a vizuální zkušenosti, stačí se podívat 

například na principy moderního umění. 

Základním paradigmatem moderního malířství je redukce – díla 

Kandinského, Mondriana, Kleea se zaměřují na základní obrazové prvky – 

barvy, linie či jednoduché geometrické tvary. Stejná tendence jako u této 

vizuální redukce se však paralelně objevuje také u dominantních vědeckých 

paradigmat této doby, a to ve zkoumání jednoduchých, dále nedělitelných 

prvků, podléhajících jednoduchým a obecným zákonům: chemie a fyzika 

zkoumá atomy a molekuly, v biologii se zavádí pojem buňky a chromozomu, 
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psychologie postuluje existenci dále nedělitelných smyslových elementů. 

Sám Kandinsky prohlašoval, že obsah některých jeho abstraktních maleb 

souvisí s rozbitím atomu, které se pro něj stalo symbolem zmizení pevných 

látek; jisté oprávnění mají i teze uvádějící do souvislosti kubismus 

s Einsteinovou teorií relativity, neboť v obou případech je kladen důraz na 

relativitu pohledu, „pevných“ forem i prostoru. Podobných paralel bychom 

jistě mohli najít ještě mnoho.   

Důležité však je, že jestliže například obrazy moderního umění začaly 

upozorňovat na základní principy, zákony a vztahy, tedy na realitu, která se 

skrývá za smyslově vnímatelnými přírodními jevy, současné obrazy, 

produkované v nových technických médiích zase představují a odhalují 

zcela specifickou a svébytnou realitu, která existuje jakoby na pomezí 

„reálného“ světa a našeho vědomí. Množství obrazů, které utvářejí tuto 

realitu, plní nejrůznější funkce – od estetických, po zcela všední, 

antiumělecké, například „pouze“ informační.  

 

Různé funkce vyplývající z možností obrazové produkce však také 

nejsou ničím novým, i dřívější obrazy vytvořené v kontextu umělecké 

tvorby plnily v podstatě roli média, které kromě toho, že se vyznačuje jistou 

uměleckou formou a působí vlastní estetikou, v sobě zároveň nese i 

informace vztahující se k odlišnému řádu, tedy nikoli jen k estetickému.  

Nyní, s nástupem nových technologií se však tyto dvě funkce 

postupně začínají rozpojovat a oddělovat, neboť alespoň na první pohled se 

zdá, že cílem mediálních obrazů produkovaných technickými aparáty, se 

stává pouze komunikování informací, které má navíc zcela novou podobu, 

než jak tomu bylo u klasicky vytvářených obrazů.  

Zejména díky rychlosti s jakou nám jsou tyto obrazy předkládány se 

totiž jedná o komunikaci v absolutní přítomnosti, která navíc funguje pouze 
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jednostranně, vyžaduje velmi rychlou percepci, nepřipouští žádné otázky a 

okamžitě nabízí veškeré odpovědi. Kromě toho nechává zmizet reálný 

prostor a čas, ale zároveň záludně vzbuzuje iluzi, že zobrazuje konkrétní 

událost, která se odehrává právě zde a nyní. V případě obrazů vytvořených a 

vnímaných v rámci umění naproti tomu téměř vždy zůstávaly 

nezodpovězené otázky, vyžadovaly pomalé a důsledné chápání a postupné 

rozkrývání symbolických obsahů. 

Je zřejmé, že s nástupem nových technologií obrazy získaly novou 

podobu i funkci, tato proměna však byla do značné míry předjímána již 

v předchozí etapě obrazové tvorby. Dalo by se říci, že se jedná v podstatě o 

další fázi vývojové linie zobrazovacích technik, tedy o rozvinutí či znásobení 

některých specifik obrazů (což se však samozřejmě odehrálo na úkor jiných 

obrazových dispozic a funkcí), jak se pokusím ukázat v následujících 

kapitolách.   
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4444. . . . Systémy zobrazováníSystémy zobrazováníSystémy zobrazováníSystémy zobrazování    
    

4.1. Prob4.1. Prob4.1. Prob4.1. Problém reprezentacelém reprezentacelém reprezentacelém reprezentace    

Za všechny naše obrazy přírody vděčíme malířům.                                                     

Přírodu vnímáme jejich prostřednictvím. 

Pablo Picasso 

 

Obrazy v komunikačním prostředí vždy zaujímaly významné místo a 

zásadním způsobem ovlivňovaly naše vidění a celkové vnímání světa a do 

značné míry tak určovaly, jaký význam a hodnotu budeme přiřazovat 

jednotlivým fenoménům i jakou podobu bude mít náš koncept reálného. 

Touto mocí bezpochyby disponovaly již tradiční obrazy, ovšem možnosti 

sériové produkce a především elektronické přístroje současnosti, schopné 

produkovat v dříve nepředstavitelných rychlostech nespočetné množství 

obrazů, tuto moc nejen znásobily, ale díky nim vztah obrazu a skutečnosti 

nabyl zcela nových rozměrů a definitivně prokázal omezenost vysvětlování 

obrazů v aristotelských pojmech a na základě teorie nápodoby.    

Skutečnost, že nejen jazyková komunikace vytváří realitu jistě není 

současným objevem, požadavky současné informační společnosti si pouze 

vyžádaly změny produkce a rozšíření možností použití obrazů, které však 

ani předtím nebyly pouhými reprezentacemi či „odvozeninami“ skutečnosti. 

Neboť každý obraz, i když jej považujeme za přesnou reprezentaci vnějšího 

výjevu vždy představuje realitu vnímanou přes specifický vizuální „diskurs“, 

to znamená, že vždy je pohledem pouze  z určitého úhlu (v doslovném i 

přeneseném smyslu), a proto je potřeba se nejen dívat, ale myslet i na to, co 

nám tím, že zobrazuje právě to, co zobrazuje zároveň nechce ukázat a 

zabraňuje vidět.    
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Reprezentacionalistická koncepce se stále více ukazuje jako 

nedostatečná a i její základní premisy, například otázka podobnosti 

zobrazených motivů na realistických obrazech se skutečností mají své 

mezery. Problém vzniká již v souvislosti se samotným pojmem podobnost, 

který bývá uváděn jako hlavní argument této teorie – obrazům bývá 

připisován statut napodobenin či reprezentací skutečnosti, protože se přece 

nějak podobají reálným výjevům a objektům, zejména pokud byly vytvořeny 

zručným realistickým malířem.  

V naší kultuře ovšem převládá tendence chápat vztah podobnosti jako 

symetrický – tedy pokud se například objekt A podobá objektu B, pak i B se 

nutně podobá A, a oba se podobají navzájem. Pokud bychom toto pojetí vzali 

do důsledků, mohli bychom tvrdit, že například jakýkoli strom je 

reprezentací realistického obrazu stromu, nehledě na důsledky možnosti 

reprodukce – pak bychom předmět každého obrazu mohli identifikovat 

s jeho kopií, neboť nic se obrazu evidentně nepodobá více než právě jeho 

kopie.  

Na první pohled je zřejmé, že se jedná o paradoxní závěry, tedy že 

vysvětlování obrazů jako nápodoby skutečnosti není ani z tohoto hlediska 

úplně přesné. Mimoto, reprezentacionalistickou teorii nezvratitelně 

zpochybňuje a překonává i poměrně rozsáhlá tradice abstraktního umění, 

která zřetelně prokázala, že podstata a možnosti obrazové tvorby zdaleka 

nespočívají jen v kopírování na první pohled viditelné skutečnosti.   

Lze tedy shrnout, že obrazy nikdy nepředstavovaly jen více či méně 

věrohodně „zakódovanou“ vnější realitu, ale mnohdy se naopak stávaly 

kódy, které prostředkovaly vztah člověka ke skutečnosti a umožňovaly vidět 

odlišným způsobem,  upozornit na aspekty, které dříve zůstávaly skryté.  

Dokonce by se dalo říci, že ani v rámci dějin výtvarného umění tím 

nejpodstatnějším mnohdy nebylo samotné vytváření nových obrazů – ty 
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„pouze“ plnily funkci média, prostřednictvím něhož byl zaveden nový režim 

vizualizace či nastaveny nové parametry vidění. Již Rembrandt tušil, že 

„smyslem obrazů, jež zhmotňuje umění, není ani tak odrážet to, co může 

každý vypozorovat, jako učinit viditelným, co většina lidí nevidí“.(Huyghe: 

1996, s. 174)  

A například i Paul Klee byl přesvědčen, že umění nereprodukuje to, 

co je viditelné, ale naopak zviditelňuje, učí vidět.  

V dějinách obrazového znázorňování lze najít mnoho okamžiků, kdy 

určitá díla výrazně proměnila optiku nazírání skutečnosti. Například první 

průkopníci kubismu Picasso a Braque vynalezli zcela nový zobrazovací 

jazyk, který popřel vidění založené na centrální perspektivě a nabídl zcela 

nový pohled na formy a prostor. Předvedl zobrazování předmětů pouze v 

redukovaných  geometrických formách a navíc znázorněné objekty ukázal 

z několika úhlů zároveň, čímž zpochybnil samotnou povahu vnímané 

reality, alespoň v té podobě, jak byla doposud nahlížena.  

Vhodným příkladem jsou i impresionistické obrazy znázorňující 

předměty pomocí množství prolínajících se barevných skvrn, které poprvé 

umožnily vidět přírodní jevy jakoby v pohybu, neboť i přesto, že se jednalo o 

jednotlivé statické obrazy, dovedly zachytit postupné proměny odstínů 

barev a tvarů, měnících se v závislosti na působení světla.  

O tvůrcích těchto obrazů by se tak dalo říci, že nás vlastně vybavili 

novým kódem či matricí pro vnímání a poznávání, založenou na rozpojování 

a fragmentaci tvarů, které byly doposud vnímány jako pevné, stabilní a 

neměnné.  

V této souvislosti lze připomenout i Lyotardovu tezi, totiž že  

původní obrazová tvorba je vždy syntagmatická, tj. že zároveň s dílem jsou 

vytvářena i jeho pravidla, takže i výsledek této činnosti není závislý na 

nějakých předem stanovených pravidlech, ale naopak do vizuální zkušenosti 
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zavádí pravidla nová. Skutečný umělec tak musí být do jisté míry hluchý 

k již akceptovaným předpisům a požadavkům své doby,  aby mohl rozvinout 

vlastní způsob vidění a pravidla zobrazování. 

Obrazy však kromě tohoto zavádění nových pravidel umožňují i 

vytváření zcela nových znaků – pokud jsou stávající znaky a symboly 

používané v příslušné kultuře pro záměry tvůrce nedostačující, má možnost 

vytvořit nové a pokud bude úspěšný, případně také vycvičit veřejnost, aby je 

přijala za své a běžně používala. Je zřejmé, že například elektronická média 

dnes tuto možnost hojně využívají a fungují v podstatě jako  nevyčerpatelné 

továrny na nové znaky a tím i celé reality.   

Jinými slovy (a s mírnou nadsázkou) by se dalo říci, že v obrazech 

nerozpoznáváme realitu, ale naopak v realitě poznáváme obrazy. Díky tomu 

se také ukazuje, že ani viditelná „realita“ není něco již předem a navždy 

daného, ale to co budeme tímto pojmem označovat vždy závisí na 

interpretačním kódu, který máme k dispozici, a který určuje, jakou „realitu“ 

si z mnoha virtuálních skutečností vybereme.  

Tvrzení, že ve skutečném světě rozpoznáváme obrazy je tak vlastně 

poněkud zjednodušující, neboť není příliš pravděpodobné, že bychom 

neustále měli v mysli konkrétní obrazy a ty bychom v této komplexní formě 

nasazovali jako rastr na vnější svět – spíše je to tak, že vizuální formy, které 

znázorňují, a které jsou mnohdy značně schematické, fungují jako 

reprezentativní výsek a zhuštění pole viditelného, působí jako kódy, které si 

poměrně snadno zafixujeme, a které nám pak pomáhají strukturovat a číst 

různé aspekty skutečnosti.  

Samozřejmě však nelze prohlásit, že by každý obraz takto ustavoval 

nový způsob vidění či dekódování vizuální skutečnosti a jistým způsobem 

tedy transformoval náš koncept reálného. Aby se tak stalo, musí být splněny 

jisté podmínky – divák musí tento pohled či způsob vidění navrhovaný 
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tvůrcem obrazu přijmout, což většinou předpokládá, že musí vyvinout jisté 

duševní úsilí, aby byl schopen vidět i to, co není patrné na první pohled a 

nedává se mu jakoby samozřejmě a ve stále stejné podobě, jinými slovy, musí 

být ochoten překonat jistý „automatismus“ vnímání a myšlení a rozšířit 

spektrum toho, co je schopen vidět. (V případě mediálních obrazů tato 

námaha většinou zcela odpadá, neboť obrazy jsou nám servírovány v takové 

formě a v tak vysoké rychlosti, že není nutné a vlastně ani možné na ně 

takto reagovat; jsou nastavené tak, abychom je prostě okamžitě přijali.) 

 Formát vidění představený prostřednictvím obrazu tak musí být 

diváky přijat, musí se nějak ustálit. Dnešní doba tuto podmínku poněkud 

usnadňuje, a to díky možnosti obrazy opakovaně vystavovat širokým masám 

a donekonečna předkládat vidění, čímž se neustále udržují při životě a 

potvrzují a snadno si jimi nastavený model čtení skutečnosti osvojíme. 

Z výše uvedeného je snad patrné, že na obrazech zdaleka není 

nejdůležitější pouze jejich obsah či „viditelný“ význam, který navíc nikdy 

není zcela jednoznačný a snadno dekódovatelný, což – použijeme-

li sémiotickou terminologii - vyplývá z faktu, že obrazy jsou na rozdíl od 

denotativních jazykových znaků konotativní komplexy symbolů, umožňující 

množství různých interpretací.  

Podstatnějším aspektem než obsahová stránka je u obrazů samotný 

způsob značení, skládání prvků a s tím související typ konstrukce významů. 

Na obrazy je třeba nahlížet především jako na složité znakové struktury, 

které, jak říká Flusser, fungují jako prostředníci mezi světem a člověkem.  

Ve filosofické tradici se s tímto motivem ostatně setkáváme velmi 

často – totiž že s tím podstatným, ať již se jedná o pravou povahu 

skutečnosti, o Boha či jiné základní principy člověk nikdy není schopen 

komunikovat a zacházet přímo, ale vždy se k tomu může dostat pouze 

zprostředkovaně, přes určité médium. Stačí si připomenout platónský mýtus 
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jeskyně, založený na projekci a víře v obrazy, které jsou tím jediným, co lidé 

mohou vidět a na základě čeho si utváří obraz skutečnosti.   

V případě obrazů se však nabízí jedna důležitá otázka, totiž jakým 

směrem se toto prostředkování odehrává. Odpověď by se mohla zdát zcela 

samozřejmá, neboť jak uvádí Flusser, obrazy byly již od pradávna vytvářeny 

člověkem, aby mu pomohly orientovat se ve světě. Zejména v dnešní době, 

kdy technické aparáty člověka doslova zahlcují množstvím sériově 

produkovaných obrazů se však začíná zdát přesnější spíše opačná 

interpretace, totiž že obrazy více než aby pomáhaly dešifrovat slouží 

k zakrývání reality a spíše než aby prostředkovaly a usnadňovaly člověku 

přístup ke skutečnosti, tvoří jakousi hradbu, přes níž se dá ke skutečnosti jen 

velmi těžko dostat.  

Podle Flussera člověk již není schopen obrazy plně dešifrovat, takže 

je pouze neinterpretované promítá do vnějšího světa a to, co považuje za 

realitu je vlastně jen souhrn obrazů. Důsledkem je, že lidé tak žijí ve funkci 

obrazů, které původně sami vytvářeli. „Člověk zapomíná, že on sám obrazy 

vytvořil, aby se podle nich orientoval ve světě. Už je nedokáže dešifrovat a 

od tohoto okamžiku žije ve funkci svých vlastních obrazů: Imaginace se 

změnila v halucinaci.“ (Flusser: 1994, s.10) 

Obrazy tak přestávají být nahlíženy jakožto média či prostředky, 

jejichž obsah je vždy již jistou transformací a určitým způsobem 

zinscenovaným a nastaveným pohledem, a téměř se zdá, jako by neustále 

záměrně maskovaly či zastíraly svůj původ.  

Dochází tak k zajímavému efektu, totiž že zacházení s obrazy a 

reakce člověka na realitu představovanou obrazy jsou v podstatě stejného 

řádu, jako reakce na „skutečnou“ realitu. Zároveň s tím se také ukazuje, že 

diference mezi ´realitou´ a ´realitou obrazů´ má pravděpodobně poněkud 
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odlišný charakter, než jak ji doposud popisovala teorie umění, a že víra 

v mýtus prosté reprodukce je, alespoň v dnešní době, značně naivní.  

Obrazy pro nás do značné míry zůstávají ne zcela probádaným a 

poněkud nejasným teritoriem a čím dál více se stávají v podstatě  pastmi 

v jejichž jsme zajetí, neboť naše chování je stále více kódováno vizuálními 

médii, v jednání, prožívání a myšlení se stále více podřizujeme rukopisu 

obrazů, jejichž moc a efekt spočívá především v tom, že jejich vliv většinou 

zůstává zcela neuvědomovaný a jen těžko lze definovat, k jakým posunům 

ve viditelném skrze obrazy dochází či o jaký modus zviditelňování se vlastně 

jedná.   

Díky umění, které vždy představuje především specifický výtvor 

založený na osobitém myšlení autora a jeho specifickém vidění vnějšího 

světa se bezpochyby podařilo smazat radikální rozdíl mezi vnitřním a 

vnějším světem, dnes díky obrazům mizí i rozpor mezi vnější realitou a 

světem „uvnitř“ obrazů, takže se  v zásadě znovu obnovuje situace platónské 

jeskyně. Obrazy jsou navzájem natolik provázané a odkazují jeden na druhý, 

čímž posilují svoji „důvěryhodnost“, že lze jen stěží rozlišit, kde ještě  máme 

co do činění s realitou, a kde se jedná o umělou konstrukci a fikci. 

Obrazy – ať již ve formě uměleckých děl či médií - tak stále více 

začínají žít vlastním životem a již zdaleka nevystačíme pouze s tím, že je 

budeme vysvětlovat jako prosté nástroje komunikace či epistemologická 

okna do reality, neboť fungují jako zcela specifická média, která zdaleka 

nejsou transparentní a neustále zpětně ovlivňují naše vnímání i myšlení. 

Proto není na místě ptát se jen co obrazy znamenají, ale především jak 

fungují, v čem spočívá jejich vitalita a schopnost nejen být viděny, ale dívat 

se zpět na nás .   

Pokud se vrátíme k samotnému pojmu reprezentace, lze shrnout, že 

obrazy nikdy nejsou jen převedením a zafixováním „reality“ do obrazové 
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řeči, ale vždy se aktivně podílejí na rozšiřování pole viditelnosti a v podstatě 

můžeme říci, že obrazy nám pomáhají zaplňovat realitu. Proto také 

koncepce reprezentace není ani tak systémem zastupování, jako spíše 

specifickým způsobem přistupování ke zprostředkování, vyplývajícím 

z mediační funkce obrazu a jistého systému idejí.  

 

 

4. 2 Abstraktní umění4. 2 Abstraktní umění4. 2 Abstraktní umění4. 2 Abstraktní umění 

„Abstraktní umělec je zcela ponořen v problematice 

svého média.“ 

Clement Greenberg  

 

Chceme-li se zabývat fenoménem obrazu a jeho specifik v současném 

světě a v souvislosti s novými technologiemi, je téměř nevyhnutelné zabývat 

se i obrazy vzniklými v kontextu dějin umění, zejména pak abstraktní 

tvorbou, kterou lze označit za specifický umělecký žánr či tradici, v níž  je 

kladen důraz nikoli na zobrazované objekty a mimetickou funkci obrazů, ale 

právě na samotný obraz jako médium, tedy především na možnosti i limity 

obrazu jako takového.  

Abstraktní obrazy se již neodvolávají na vnější přírodu a známé 

předměty, takže umožňují nahlédnout mnohem hlouběji do samotné 

struktury obrazu, tedy zaměřit se i na to, co obraz nese sám o sobě a nikoli 

jen na to, co vyjadřuje prostřednictvím snadno identifikovatelných figur. Jak 

napsal Oscar Wilde: skutečné umění začíná tam, kde končí nápodoba. 

Mnozí zastánci abstraktního umění považují díla založená na 

reprezentaci – ať již se jedná o žánrovou, portrétní nebo historickou malbu, 

či například ještě surrealismus za téměř politováníhodné odchylky od 

skutečné esence malby. Ta je podle nich obsažena již v „materialitě“ a 
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výrazových prostředcích samotného média, takže evidentní odkazy na 

známé objekty z vnějšího světa působí vlastně jako nežádoucí aspekty, 

odvádějící pozornost od podstaty a základní funkce obrazů.  

V tomto názoru se již objevuje tendence považovat za rozhodující 

nikoli obsah, ale především samotné médium a jeho možnosti, která je 

patrná například i u Mc Luhana, Derridy  a dalších teoretiků nových médií.   

V abstraktní tvorbě se mísí několik poměrně nesourodých aspektů – 

na jedné straně se sice dá říci, že se vztahuje k samotné „esenci malby“, 

zároveň je v ní však obsažen i jistý ikonoklastický podtón - tedy odkaz na 

ideologii, která naopak usilovala o zrušení maleb a veškerých obrazů.  

Tento podtón se projevuje naprostým odmítáním a destrukcí principu  

mimesis a reprezentace, i když je třeba připomenout, že v případě abstraktní 

tvorby jsou principy nápodoby či přesné reprezentace vyloučeny nikoli 

z přesvědčení, že zobrazovací funkce obrazů by byla zavádějící či 

nebezpečná, ale především na základě víry, že obrazy mají schopnost 

otevírat nová pole percepce a zobrazovat hlubší struktury reality, než jaké 

lze zachytit prostřednictvím nápodoby a do nichž se často utíkají obrazy 

vytvořené čistě v duchu mimesis.     

Porovnání systému zobrazování u klasických obrazů a abstraktních 

děl zřetelně poukazuje na to, že obrazy a především prostředky, které umělci 

k jejich tvorbě využívají vždy zprostředkovávají a odrážejí základní dojem či 

představu o reálném. Stačí se podívat například na řecké umění, v němž 

převládala figurativní tvorba, ovšem nikoli proto, že by antičtí umělci 

nebyly schopni dohlédnout „za“ materialitu skutečnosti, ale především 

z toho důvodu, že v jejich době bylo i abstraktní uvažování o základních, 

skrytých silách ovládajících realitu spojeno s postavami lidského charakteru.  
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Křesťanství a s ním spojená dogmata později vyprodukovala pro 

obrazovou tvorbu podobné podmínky, takže zobrazovaná příroda a její 

projevy v převážné většině děl podléhaly právě křesťanskému pojetí reality.  

Na obou těchto příkladech lze ukázat, jak v každé době lze učinit 

„reálnými“ a substanciálními různé aspekty skutečnosti a jak důležité je 

zobrazování pro vidění a odhalování různých vrstev reality. Každý obraz 

přitom funguje v podstatě jako další důkaz, že dané vidění je správné, takže 

se pak snadno naučíme spatřovat obrazy stejného typu i v jevech vnějšího 

světa. Mohli bychom shrnout, že umění, podobně jako náboženství, 

disponuje mocí transformovat skutečnost. 

Umění se pomocí vizuálních výrazových prostředků výrazně podílí 

na  vzniku určitého systému idejí ovlivňujících vnímání reality a 

nabízejících způsob, jak se vnitřně vyrovnat s vnějším světem. Můžeme říci, 

že i dodržování kritéria realismu bylo převedením určitých idejí do řádu 

viditelného, i když poněkud paradoxně se jednalo především o ideje 

metafyzického idealismu, který by se ovšem bez „reálného“ světa jevů 

neobešel. V podstatě šlo o dvojznačnou hru, kdy pohled a modus vidění 

ztělesněný v obrazech byl legitimován jistou ideologií, zatímco systém idejí 

se zase odvolával na vidění.  

Tato zdvojená legitimita nachází uplatnění v každé době a vyplývá ze 

skutečnosti, že obrazy v jistém smyslu plní obdobný cíl jako filosofie či 

náboženství, ovšem s tím rozdílem, že v případě umění nejsou základní ideje 

prezentovány jen v řádu pojmů a myšleného, ale také viditelného, které 

umožňuje vyjádřit i to, co bychom jen těžko popisovali pojmy a často se zdá 

odkazovat i na to, co možná ani nejsme schopni myslet, nebotˇ i naše 

myšlení se většinou odehrává přes pojmy a nikoli přes obrazy.  

Odtud možná pramení pocit, že některé obrazy ve skutečnosti 

nabízejí či vyjadřují mnohem více, než jsme schopni popsat a pochopit. 



 29 

Zprostředkovávají nám celkové dojmy a typ poznání, který není vyjádřitelný 

v pojmech ani přes nápodobu konkrétní skutečnosti, ale vychází přímo 

z formy tohoto zprostředkování, tedy z dispozic samotného obrazu. Poměrně 

přesně to zformuloval Adorno: umění je jediná oblast, kde můžeme vyjádřit 

to, co nemůžeme myslet.   

Tento zvláštní charakter obrazu se projevuje nejen u abstrakcí, ale i u 

klasických obrazů, zejména v dílech velkých umělců, jako byli například 

Leonardo, Raffael, Fra Angelico či Rembrandt, která se svým specifickým 

nábojem a symbolikou zdají poukazovat k něčemu, co dodnes uniká 

pokusům o interpretaci.  

Mnohdy je toho dosaženo například jen použitím zvláštního 

barevného tónu, který nemá nic společného s reprezentovaným objektem 

ani není fixním ikonografickým symbolem. Svou sílu získává pouze ze své 

přítomnosti na konkrétním obraze, který se díky ní otevírá do zcela jiné 

sféry a odkazuje k těžko uchopitelným skutečnostem či významům.   

U „tradičních“ obrazů však mohl mít každý divák – alespoň při 

prvním pohledu – stále ještě pocit, že zde nachází jisté záchytné body a stojí 

nohama pevně na zemi, zatímco u abstraktních děl v tomto ohledu zcela 

ztrácí půdu pod nohama, neboť se zde nesetkává s ničím důvěrně známým 

z vnějšího světa a je tak donucen uvažovat skutečně o samotném obrazu a 

jeho specifické formě „zviditelňování“.  

Abstraktní obraz neumožňuje, aby se divák při jeho vnímání a ve své 

interpretaci „schoval“ pouze za známé objekty a omezil se na uvažování, zda 

mají správné proporce a nakolik přesně kopírují realitu. 

Konkrétní předměty a figury nevypovídají nic o podstatě obrazu, 

mohou fungovat pouze jako určité narážky na realitu a z tohoto hlediska 

tedy zdaleka není podstatné, s jakou mírou preciznosti jsou umělcem 
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reprodukovány. Naopak, jak říká Kandinsky, „nepřesnost reálných předmětů 

pouze zintenzivňuje čistě obrazovou kompozici.“ (Kandinsky: 1994, s.103). 

Každé takové umění, které se neváže na reálné formy a přesné 

kopírování objektů však nikdy není nějakým falšováním či lhaním o 

skutečnosti, ale vlastně ji rozšiřuje a přináší něco nového. Například poznání 

relativity zdánlivě jednoznačně dané optiky vnějšího světa, poznání, že 

formy, které jsme vždy považovali za pevné a stabilní jsou ve skutečnosti 

křehké a prchavé – stačí nejjemnější, sotva zaznamenatelné pozměnění 

jediné jejich části a jejich podoba se naprosto se změní.  

Umění tohoto typu umožňuje proniknout více „k jádru“ jevů a vše, co 

se jevilo jako neproniknutelné hranice odhaluje jen jako přechodné 

parametry. Právě v tom spočívá základní působnost obrazů, které mohou 

v jediném díle vyjádřit i to, k čemu bychom se pouze na základě 

konceptuálního myšlení jen složitě dopracovávali.  

Pro názornost stačí uvést Maneta, Picassa či Bacona, jejichž vybraná 

díla jsou skvělými a výstižnými interpretacemi Vélasquezových děl a lze 

z nich vyčíst mnohem více, než z většiny kunsthistorických popisů a 

rozborů. Svou tvorbou ukázali, že obrazy lze nejlépe interpretovat nikoli 

pomocí pojmů, ale opět prostřednictvím obrazů, přičemž podstata 

interpretace v dílech zmíněných malířů spočívá v transformaci některých 

prvků, v tom, že si v zásadě jen pohráli se základními parametry původních 

figur.  

Ve všech případech se sice jedná pouze o subjektivní interpretace, 

navíc zaměřené jen na vybrané aspekty původního obrazu, rozhodně však 

nejsou o nic méně oprávněné než takzvaně „objektivní diskurs“, který 

v souvislosti s uměleckými díly, obrazy ještě úzce spjatými s individuálními 

tvůrci běžně používáme.  
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Pokud chceme, aby nám obrazy odhalovaly nové způsoby vidění, je 

zřejmé, že jejich autoři musí do obrazů vkládat něco navíc, co si „vydobyli“ 

pouze sami ze sebe, bez ohledu na vnější, „objektivní“ přístupy a dosud 

akceptované normy. Jak říká Kandinsky: „Umělec musí být jednostranný, 

neboť objektivita by v tomto případě zastřela vše niterné. Umělec musí být 

ve svém díle nejen jednostranný, ale dokonce fanatický... Plnohodnotný 

fanatismus však vyžaduje mnoho let bolestného vnitřního napětí.“ 

(Kandinsky: 1994, s. 703)      

Toto vše se v plné míře projevilo právě s nástupem abstraktního 

umění, díky němuž se zřetelně ukázalo, že obrazy musíme nechat mluvit 

především samy za sebe, neboť i nejpřesnější a nejdetailnější popis a rozbor 

toho, co obraz znázorňuje a co na něm můžeme vidět má často jen málo 

společného s jeho esencí a podstatným charakterem.  

To, z čeho pramení síla a význam obrazů totiž nebývá manifestní, 

hlavní obsah je sice nějak obsažen ve vizuálním aspektu, ale málokdy v tom, 

co je viditelné na první čtení. Největší působnost a onen těžko definovatelný 

náboj obrazu spočívá ve virtuálním, které se skrývá za obrazem a k němuž se 

dostaneme pouze přes samotný obraz, přes náznaky zachytitelné jen 

v prezenci obrazu, nikoli přes dodatečný popis či nashromážděná 

kunsthistorická data.  

Pokud se při vnímání obrazů zaměříme na tuto funkci, pak je zřejmé, 

že čtení abstraktních i „tradičních“ obrazů by mělo vycházet z podobných 

principů a nemělo by – jak se stává zejména u obrazů dodržujících principy 

mimesis - ulpívat jen na vnější formě. Podobně jako jsme si navykli 

poslouchat hudbu jak doprovázenou texty, tak samotnou, v „čisté“ podobě a 

beze slov, tak bychom se i při pohledu na obrazy stále měli snažit vytěžit co 

nejvíce z toho, co jako specifické formáty vizuálního nabízejí, bez ohledu na 

to, zda v nich rozpoznáváme určitý věcný obsah. 
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 Zejména od nástupu abstraktního umění se ukazuje, že v umělecké 

tvorbě jde především o nalézaní vizuálních forem, které sice zobrazují a 

představují cosi z řádu viditelného, neboť je evidentní, že aby byly pro 

člověka alespoň elementárně srozumitelné, musí být v základních 

parametrech vždy koherentní s viditelnou realitou jak ji známe, ale zároveň 

si podržují schopnost poukazovat na skutečnost, která leží za viditelným či 

za zobrazením a tvoří jakýsi stabilní základ širokého spektra proměnlivých 

jevů. 

Na rozdíl od současného světa nových technologií, jejichž výstupem 

je sice nadbytek dat a zobrazování, ovšem již bez jakéhokoli vztahu 

k neměnnému pozadí, éra tvorby abstraktních obrazů byla ještě ovládána 

touto snahou o dosažení harmonického vztahu mezi proměnlivým a 

neměnným, které se našemu pohledu nedává tak snadno a automaticky, o 

nalezení určitého rozhraní, které umožňuje, aby i to, co je univerzální a na 

první pohled neviditelné z vizuálního obrazu nějak promlouvalo. 

Viditelné tak v obraze vždy představuje spojení toho, co lze, řekněme 

bez problémů zobrazit a k čemu mají obrazy poměrně snadný přístup, neboť 

to pochází z režimu viditelného, zároveň však používá i systému 

zviditelňování, tedy přepsání jistých skutečností či základních vztahů 

takovým způsobem, aby pokrývaly oblast viditelných jevů a byly tak 

komunikovatelné prostřednictvím vizuálního média.  

Zde je možná poznámka, že problematika obrazů a viditelnosti je 

mimo jiné úzce spjata také s procesem fenomenologie jevů1, jak jej popisuje 

                                                 
1
 Ve Fenomenologii vnímání Merleau-Ponty v této souvislosti uvádí: „Někdy byla 

asociace chápána jako pouhá de-facto ko-existence, někdy byla odvozována od 
intelektuální konstrukce; někdy byla pasivita importována z věcí do vědomí /mind/ 
a někdy v ní analytická reflexe nalézala aktivitu porozumění.“  (Merleau-Ponty: 
2003, s. 61) 
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například M. Merleau–Ponty, tedy s tím, jak se nám jevy nejprve ukazují 

jaksi samy o sobě a z vlastní „iniciativy“, přičemž to, jak je můžeme zachytit 

v systému obrazů je samozřejmě až druhou fází tohoto procesu.  

Spíše než o napodobování objektů jde tedy v abstraktním umění o 

zobrazování základních sil, poměrů a především vztahů, což lze samozřejmě 

realizovat i přes zobrazování přírodních forem, v takovém případě jsou však 

možnosti mnohem omezenější a samotné vztahy mnohem méně zřetelné.  

Poměrně radikální transformace zobrazovacích technik, která se 

odehrála s nástupem abstraktních obrazů tak úzce souvisí s novým způsobem 

vidění, který bychom v duchu Hegelovy koncepce mohli označit za více 

„uvědomělý“.  

Neboť, jak výstižně shrnuje P. Mondrian, „jak málo se univerzální 

vyhranilo v nás, tak málo se zjevuje vyhraněně mimo nás. I když se 

univerzální vyjadřuje skrze přírodu jako absolutní, v přírodě se absolutní 

zobrazuje pouze skrytě nebo zahaleně“ (Mondrian: 2002, s.12).  

V Mondrianově koncepci je univerzální svázáno především s čistými 

poměry a kombinacemi, které vyjadřují hierarchii a ekvivalenci vztahů mezi 

částmi a jejich vzájemným uspořádáním. Takto chápané univerzální se nám 

však nedává jakoby samo ze sebe, teprve na základě zakomponování čistých 

poměrů do naší vlastní percepce můžeme univerzální „číst“ i ve vnějším, 

ovšem vždy se tak samozřejmě děje ve vztahu k individuálnímu, na 

základě subjektivního formátu percepce, do něhož nám obrazy v podstatě 

„vtiskují“ tento typ vidění. 

Abstraktní obrazy nám tedy v tomto ohledu značně usnadnily práci, 

neboť vypichují z vnější skutečnosti jen základní vztahy či univerzální 

formy, které jsou při běžném, nezprostředkovaném pohledu neviditelné, a 

mnohem přesněji a zřetelněji než díla založená na reprezentaci zobrazují to, 
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co v přírodních jevech jen probleskuje, čehož dosahují tím, že redukují či 

dokonce ruší to, co se konkrétně a jakoby automaticky ukazuje.  

Lépe než u obrazů založených na nápodobě zde tak můžeme 

rozpoznat obecnou pozici obrazu, který se nachází kdesi na pomezí myšlení 

a vnější reality, jak píše Mondrian, je „esteticky živoucím zobrazením: 

zjevem, ve kterém se jedno přeměňuje v druhé“.(Mondrian: 2002, s.18)  

Je zřejmé, že tvůrci těchto obrazů nemohou být jen nějakými 

víceméně pasivními nástroji intuice a pro hledání univerzálních principů 

musí používat nejen přirozený cit, ale toto „jiné“ vidění vyžaduje i značnou 

vnitřní aktivitu a promýšlení. 

 Teprve pak mohou jejich zobrazení fungovat jako způsoby 

zprostředkování, které nám umožní proniknout k něčemu vzdálenému, co 

náleží do jiného prostoru či vyššího řádu. Můžeme říci, že již tyto obrazy 

vlastně plnily roli jakéhosi dalekohledu či vizuální „zkratky“, usnadňující 

přístup ke skutečnostem, na které bychom jinak nedohlédli, podobně jako 

dnešní technologie a „optické protézy“. 

 Ovšem s tím podstatným rozdílem, že prostory, do nichž odkazovaly 

nebyly z řádu viditelného či „skutečného“ světa, ale spíše ze sféry jistých 

obecných principů či abstraktního uspořádání  a nabízené pohledy navíc 

byly neoddělitelně spjaty s lidským subjektem a  nastavením jeho vnímání a 

myšlení, o čemž u současných obrazů, produkovaných technickými přístroji 

nemůže být ani řeč. 

 

Pokud se vrátíme k počátečnímu tématu této kapitoly, lze říci, že 

abstraktní malby naplňují esenci obrazu výrazněji, neboť ve svém zobrazení 

nacházejí mnohem přesnější výraz toho, co například naturalistické malířství 

ukazovalo jen jaksi zahaleně a neurčitě.  
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Na první pohled rozpoznatelné jevy totiž odváděly pozornost od 

základní funkce obrazu, kterou je upozorňování na cosi mimo naše ustálené 

parametry viditelného, co se skrývá jakoby za přírodními jevy a souvisí s již 

dříve zmiňovanou nadhodnotou, kterou obrazy disponují. Ať již hovoříme o 

schopnosti obrazů zobrazovat univerzální či poukazovat k jakémusi fixnímu 

pozadí viditelných jevů, vždy se jedná v zásadě o totéž.  

Každý tvůrce obrazu se většinou snaží zobrazit něco jiného, než co 

všichni vidí, zachytit cosi, co je neviditelné či vyžaduje jiné vidění, a přesto 

se k tomu můžeme dostat právě prostřednictvím vizuálního zobrazení. Tato 

snaha může být buď vědomá nebo nevědomá, v podstatě však vždy odráží 

princip, který popisuje již Hegel v souvislosti s bytím, které podle něj 

dochází výrazu a může být poznáváno jen skrze svůj protiklad.  

V případě zobrazování lze použít stejné uvažování, pouze s tím 

rozdílem, že se nejedná primárně o bytí a jeho konkrétní projevy, ale o 

protiklad mezi „univerzálním“, tedy neviditelnými, čistými vztahy a poměry 

a jejich konkrétním vyjádřením v obraze. 

Z uvedeného principu plyne, že viditelné a jeho „esenci“, tedy určité 

základní formáty a parametry lze nejlépe poznat nikoli ze zobrazení 

viditelné reality, ale naopak skrze to, co je sice s vizuálním nějak propojeno, 

ale zároveň to při běžném pohledu zůstává skryté. 

V obraze tak vlastně dochází ke sjednocení několika protikladů, 

viditelného a neviditelného, konkrétního a abstraktního, čistých poměrů a 

jejich konkretizací. Relativní a nekonečně proměnlivé se ukazuje ve 

fixovaných a v rámci zobrazení ukončených vizuálních formách. Například 

znázornění prostoru již nevyužívá vnější iluze plasticity dosahované pomocí 

technik perspektivy, prostor zde zakládají pouze vzájemné vztahy 

jednotlivých objektů na ploše, takže je vyjádřen jakoby zevnitř,  podobně 
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jako například pohyb, který je v obraze vždy vyvážen protipohybem nebo 

nehybností či oblastí „klidu“.  

Pro přiblížení lze tuto dialektiku obrazů popsat i v aristotelských 

pojmech:  místo univerzálního lze hovořit o jakési substanci, základní a 

obecné síle, která sice existuje jaksi v pozadí a nezávisle na vnějších 

akcidentech jako je velikost, tvar či barva, zároveň se nám však ukazuje 

pouze skrze tento viditelný zevnějšek, a naopak lze říci, že vnější a viditelné 

je pro nás tím, čím je pouze z moci substance, která sama o sobě je 

neviditelná a lze ji vnímat právě jen skrze formy.  

Abstraktní obrazy však představují způsob, jak na tuto substanci 

poukázat, samozřejmě nikoli zcela přímo a bez jakékoli mediace, ale jaksi o 

řád blíže či bezprostředněji, neboť většinu akcidentů, které tuto substanci 

jinak zakrývají nechávají stranou a při zobrazování používají jen 

minimálních prostředků, to jest pouze barev a jednoduchých, co nejvíce 

zredukovaných forem.  

Tím nám umožňují snadněji nahlédnout to, k čemu bychom se přes 

běžné vnímání přírodních forem dopracovávali jen se značnou námahou. Jak 

shrnuje Hegel: „Tvrdá kůra přírody a obyčejného světa působí, že duch zde 

proniká k ideji s trpčí námahou než u uměleckých děl“ (Hegel: 1966 (I), s. 

64). 

Dalo by se říci, že čím chudší jsou výrazové prostředky a čím řidší je 

zaplnění vizuálního pole, tím více se ukazují a ožívají ony substanciální, 

skryté síly. I když se na první pohled zdá, že abstraktní zobrazování nás od 

reality vzdaluje, neboť si nevypomáhá znázorňováním rozpoznatelných 

vnějších jevů, ve skutečnosti nám umožňuje proniknout prostřednictvím 

obrazu do jejích hlubších struktur a konfrontuje nás s novým pohledem, 

který proniká za povrch věcí a neumožňuje, abychom se zaměřili pouze na 

vidění toho, co je ve znázornění na první pohled zřetelné a z tohoto hlediska 
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v zásadě nadbytečné, neboť víceméně jen opakuje základní prvky 

viditelného a nevypovídá nic o podstatě samotného obrazu.  

Každá ilustrativní forma zobrazení nám sama okamžitě vypoví, „o 

čem“ je a prostřednictvím jednoduché racionální úvahy ji snadno 

dekódujeme a přiřadíme ke konkrétní části skutečnosti. Samozřejmě to 

neznamená, že tím jsme zobrazení a vše co nám nabízí zcela vyčerpali, 

obrazy některých malířů v sobě jistě nesou mnohem více, faktem nicméně 

zůstává, že svádějí k tomu (některé možná trochu záměrně), abychom si 

jejich čtení takto usnadnili a nesnažili se proniknout za to, co prvoplánově 

ukazují.  

Abstraktní obraz naproti tomu nutně vyžaduje pozornější pohled, 

nejprve dlouho působí na samotné smysly a teprve pak, přes myšlení pomalu 

proniká zpět ke skutečnosti. Jinými slovy, nefigurativní zobrazení nutí 

člověka k mnoha doplňujícím aktivitám – zde již nestačí pouze přečíst linie, 

barvy a rozpoznat tvary, postavy či samu kompozici, ale je nutné rozumět 

především i samotným principům konstrukce a „čtení“ obrazu. 

U klasických děl tato nutnost odpadá, neboť zobrazení je vždy 

dostatečně kryto odpovídajícím, vizuálně „korektním“ uspořádáním v okolní 

realitě. U abstraktních obrazů však s tímto jednoduchým schématem 

vnímání nevystačíme, musíme se snažit proniknout do způsobu, jak „číst“ 

samotnou skladbu a vizuální konstrukci obrazu, neboť teprve pak můžeme 

vědět, co a jak vlastně díky danému obrazu vidíme. Abychom obraz nějak 

uchopili a mohli jej vnímat jako celek s jistou výpovědní hodnotou, musíme 

se propracovat jakoby za viditelné, k vlastnímu schématu, na jehož základě 

bylo zobrazení vytvořeno. 

Abstraktní tvorba je v podstatě postavena na principu rozkládání 

skutečnosti, ovšem nikoli ve smyslu destrukce, ale spíše se jedná o 

fragmentarizaci částí, které obraz ponechává bez viditelných spojení, 
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umožňující nahlédnout uspořádání stávajících struktur, ale i jejich nové 

seskládání, transformování či vytváření zcela nových.  

To samozřejmě rozšiřuje možnosti a nabízí mnohem větší variabilitu 

vidění, neboť zobrazení není odkázáno na stabilní a stále stejné viditelné 

formy, ale může v rámci obrazu například nechat dominovat různé aspekty 

či fragmenty na úkor jiných, čímž se zcela promění optika nazírání. Pokud 

jsou v abstraktních obrazech vůbec používány „přírodní“ formy, pak pouze 

v redukované podobě a především proto, že pouze prostřednictvím forem lze 

odhalit a znázornit vztahy, o které jde u tohoto typu zobrazování především. 

Abstraktní umění tak vlastně již představuje začátek odpojování 

obrazů od časoprostorových souřadnic, neboť vidění, které nabízejí se již 

neváže k žádnému konkrétnímu místu ani času. Na rozdíl od pozdějších 

technických obrazů však tato vyvázanost z tradičních schémat zobrazování 

viditelného nevyplývá z pohybu samotného média, tedy obrazu, ale pouze 

z nastavení pohledu, který se snaží překonat selektivní zaměřenost a 

nepředstavuje již úzký výsek skutečnosti, nazíraný z jednoho pevného bodu, 

nesnaží se znázornit konkrétní situace či objekty, ale univerzální principy 

nezávislé na umístění pozorovatele, obecně platné zákony a vztahy.  

V této souvislosti jsou obrazy přenášené technologiemi naopak 

dokonalým projevem zaměřenosti pohledu a úzkého výběru z vizuálního 

pole a jejich nezávislost na konkrétním čase a místě spočívá v tom, že zcela 

volně proplouvají mediálním prostředím, bez jakékoli pevné reference či 

vztahu k „realitě“, i když se nás vehementně snaží přesvědčit, že jsou 

věrným záznamem konkrétních a reálných situací.  

Navíc je důležité poznamenat, že abstraktní obrazy se sice nevztahují 

přímo k viditelné realitě, ale vždy je u nich ještě patrný odkaz k jakémusi 

základnímu rámci či obecnějšímu celku, ležícímu na pozadí skutečnosti a 

proměnlivých vizuálních forem. Jediný „základ“ či jednotící princip o němž 



 39 

by bylo možné hovořit u technických obrazů je teorie, na jejímž základě 

dané techno-obrazy vznikají.  

Dalo by se říci, že u abstraktního typu zobrazování byla vnější realita 

jevů jakoby překonána, ovšem stále zůstávala důležitým výchozím bodem, 

od něhož bylo přes značné duševní úsilí teprve možné dojít ke znázornění 

abstraktního či univerzálního, které ovšem vlastně nikdy nebylo 

univerzálním v pravém slova smyslu, neboť vždy samozřejmě neslo i stopy 

individuálního myšlení a vnímání umělce, který obraz vytvořil.  

Přestože většinu abstraktních obrazů sice spojují zredukované, 

jednoduché geometrické formy či důraz položený na samotné účinky barev, 

poněkud paradoxně vykazují značnou rozmanitost a z jejich vzhledu lze na 

první pohled - a ještě mnohem zřetelněji než u tradičních mimetických 

znázornění - vyčíst, že sama skutečnost je nejednoznačná, takže i její obrazy 

a dojmy z ní musí být nejednoznačné a vždy jsou do značné míry odrazem a 

vyjádřením specifického duševního nastavení tvůrce a jeho subjektivního 

přístupu k „vnějšku“.  

V abstraktních obrazech tak v podstatě dochází k naplnění 

základních cílů a funkcí vizuálních uměleckých děl, jak je formuloval 

například již Hegel. Podle něj má být umění spojeno nikoliv jen s přírodou či 

smyslově vnímatelnou skutečností, ale především s duchem. Obrazy nemají 

být kopií přírodní skutečnosti, jejich primárním cílem je zjevovat 

substanciální, a z toho důvodu podle Hegela představují jakousi vyšší a 

pravdivější realitu než běžné přírodní jevy.  

Podobně jako náboženství či filosofie zachycují „nejvyšší“, ovšem 

s tím rozdílem, že tak nečiní v absolutních pojmech, ale pouze svými 

prostředky, tedy smyslově. Na základě toho lze umělecké dílo chápat jako 

„usmiřující střední člen mezi tím, co je pouze vnějškové, smyslové, 
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pomíjející a mezi čistou myšlenkou, mezi přírodou, konečnou skutečností, a 

mezi nekonečnou svobodou pojímajícího myšlení.“ (Hegel: 1966 (I), s. 63) 

Díky těmto dispozicím obrazy vždy fungovaly jako jisté normy, vzory 

pro vidění, jednání a vysvětlování skutečnosti. Zde je však nutné uvést, že 

podle Hegela tento účel splňovaly pouze do té doby, než se vyvázaly 

z náboženských a kultovních vazeb. Veškeré další umění podle Hegela již 

ztratilo schopnost zobrazovat či vyjadřovat nejvyšší pravdy ducha a stalo se 

jen výrazem tvůrčího subjektu a pouhou hrou imaginace.  

Můžeme si však položit otázku, zda tento jev více než na selhání 

obrazů neupozorňuje na selhání konceptu jediné, privilegované nejvyšší 

pravdy a podřízení vnímání a především myšlení obecným pojmům, a zda 

bychom v této souvislosti neměli v abstraktním umění oceňovat návrat 

člověka více k sobě samému a k rozvíjení vlastního vidění a poněkud 

odlišného vztahu ke skutečnosti.  

Zde se samozřejmě jedná o určité zjednodušení, neboť v podstatě 

stavíme na jednu úroveň dva zcela odlišné systémy – pojmy a obrazy, tedy 

dva různé typy diferenciace skutečnosti. V kontextu základních hypotéz této 

práce to však má jisté oprávnění: v obou případech můžeme říci, že „obecné“ 

či jakási základní jednota není zahrnuta v obsahu jejich vyjádření, ale spíše je 

určitou implicitní daností. Právě díky abstraktním zobrazením a více 

subjektivistickému způsobu vyjadřování, který umožňují si můžeme lépe 

všimnout, že i u obrazů touto daností není jejich viditelný obsah, ale 

především sama „viditelnost“, smyslová forma vyjádření.  

Z tohoto hlediska pak onen poněkud subjektivistický přístup 

neznamená, že by obrazy nadále představovaly jen nespoutanou hrou 

obraznosti, jejíž výsledek odráží pouze vnitřní svět tvůrce a zprostředkovává 

výhradně jeho individuální vidění. Génius obrazů a skutečného umění 

spočívá především v tom, že přestože se jedná v podstatě o znázornění 
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individuálního pojmu skutečnosti a toho, co se skrývá za ní, v zobrazených 

formách a principech přesto nalézáme i něco ze sebe, nebo něco, co je 

v souladu s naším vnímáním a uvažováním a můžeme to bez obtíží přijmout 

za své.  

Základem takové tvorby je schopnost subjektu nechat vnější 

skutečnost a objekty mluvit samy za sebe a na základě vlastního myšlení, 

tedy především ze sebe sama vyprodukovat, co z nich můžeme získat a co 

nám nabízejí. Zde můžeme připomenout, že Kant tento přístup nazývá 

kontemplací a staví jej do protikladu k vůli, která vždy vyžaduje naplnění, a 

to právě přes jistý objekt.  

Zůstaneme-li u Kanta, v jeho pojmech je umělecká tvorba a estetická 

kontemplace bytostně spjata se soudem vkusu, což je navýsost subjektivní 

instance a nikoli jakýsi normativní, konvenční koncept či absolutní vzor, 

který stál po staletí na pozadí veškeré obrazové tvorby a určoval její podobu, 

od antiky po naturalismus, a který museli tvůrci obrazů bezpodmínečně 

dodržovat.  

Kant v této souvislosti používá také pojmu idea, který je v podstatě 

opačnou polaritou vůči jakýmkoli obecným a značně manipulativním 

normám, které po dlouhou dobu zobrazování ovládaly. Zde se nabízí 

srovnání s Platónem, který pojem idea používal jako výraz pro cosi, co nikdy 

není odvozeno ze smyslů a byl přesvědčen, že nic z běžné zkušenosti 

neodpovídá konceptu ideje, přesto však podle něj bylo možné zahlédnout 

v přírodě prostřednictvím rozumu důkaz, že věci či jevy mají svůj původ v 

idejích. Platónské ideje jsou archetypy věcí samých a nikoli jen pouhé 

prostředky či klíče pro možné zkušenosti, z čehož mimo jiné vyplývá, že 

obrazy, chápané v duchu mimesis jsou v podstatě jen další vrstvou či 

stupněm jejich zakrývání.  
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Kant naopak ideu chápe jako základní požadavek a předpoklad 

estetického posuzování a umělecké dílo pak jako přímé vyjádření idejí. 

Estetická idea může být podle Kanta vyjádřena pouze v obraze, nelze ji 

nikdy přesně definovat ani zachytit rozumem a tedy ani v  řeči, neboť je 

„představou obrazotvornosti, která dává podnět k četným úvahám, aniž jí 

může být adekvátní nějaká určitá myšlenka, tj. pojem, kterou tudíž  žádný 

jazyk úplně nepostihne a nemůže učinit srozumitelnou.“  (Kant: 1975, s. 130)  

Na rozdíl od Platónova pojetí, kde ideje představují určitý pevný bod, 

k němuž lze za jistých okolností racionálním myšlením dospět, Kantovy 

ideje jsou spjaty s jistou neukončeností či nezavršeností myšlení, neboť 

estetickou ideu lze sice různými způsoby a opakovaně promýšlet, ale nikdy 

nedospějeme k nějakému jednoznačnému a jasně formulovatelnému 

výstupu. 

Důležitost Kantovy koncepce v kontextu této práce spočívá v tom, 

že jako první rozpojil tradiční sloučení mimesis a estetické ideje, neboť 

oddělil schopnost poznávat a napodobovat přírodu od posuzování obrazů, 

řečeno v kantovských pojmech, ukázal hranice a základní odlišnosti 

objektivní univerzality čistého rozumu a subjektivní univerzality výtvorů 

génia, který je schopen pomocí obrazů vyjádřit a zachytit to, co je 

neviditelné i nevyslovitelné, a navíc ve formě, která je univerzálně 

komunikovatelná.  

Jasně tak ukázal, že skutečný génius umění je v naprostém 

protikladu s duchem mimesis a imitace, která prokazatelně zcela ovládala 

obrazovou tvorbu například ještě v době Vasariho, v jehož spisech se 

opakovaně setkáme s formulací, že umění se musí přizpůsobovat přírodě. 

   Od Kanta lze v souvislosti s obrazy hovořit o imitaci možná jen 

v tom smyslu, že intelekt či myšlení v nich imituje samo sebe a přizpůsobuje 

se v prvé řadě sobě samému. V jisté zkratce lze říci, že „vidět“ se v podstatě 
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kryje s „vědět“, obrazy znázorňují viditelné stejně jako neviditelné, smyslově 

vnímatelné formy jsou převedením neviditelných představ o realitě, pojmů a 

idejí do vizuálního, a to prostřednictvím myšlení, které těmto jinak 

neuchopitelným idejím dodává viditelnou a jistým způsobem ohraničenou 

formu. 

Na obrazech vytvořených v různých dobách tak můžeme přehledně 

pozorovat, jak byl nastaven vztah vidění a myšlení k vnější skutečnosti. 

Dlouhou dobu byl základní koncept bytí založen na představě, že jakási 

jednota je obsažena již v substanci, v původu samotných jevů. Díky vyvíjející 

se obrazové tvorbě se však ukázalo, že jistou jednotu, například u 

zmiňovaného Mondriana chápanou jako určité „čisté“ poměry a vztahy lze 

sice nalézt i ve vnější skutečnosti, tato jednota se ovšem nenachází jakoby za 

vnímatelnými jevy, z hlediska subjektu tedy  před našima očima, ale spíše 

v nich, přesněji řečeno v činnosti vědomí, kde se teprve odehrává celá hra 

mediací a objektivací, týkajících se „skutečného“ světa.  

Z toho lze odvodit, že požadavek či naděje zachytit realitu 

bezprostředně a přímo či dokonce „objektivně“ nelze ani u abstraktních 

obrazů, neboť vždy se jedná o modus přistupování ke skutečnosti a různým 

jejím vrstvám, který není ničím jiným než mediací, aktem vědomí či 

„ducha“.  

 

Na závěr této kapitoly můžeme shrnout, že obrazy vždy fungovaly 

jako určité médium či rozhraní, v němž se prolínala a sjednocovala základní 

dualita hmoty a ducha a zajišťovaly tak pro člověka důležitý pocit, totiž že 

jejich prostřednictvím dochází k překlenutí propastného rozdílu mezi 

lidským a vnějším.  

Abstraktní umělecká tvorba v porovnání s tradičními typy zobrazení 

umožňovala mnohem větší svobodu vyjádření i hlubší prozkoumání a 
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využití možností samotných obrazů. Individuální tvůrci v nich poskytovali 

modifikace forem zobrazování, hledali odlišná hlediska a úhly pohledu, nové 

strategie rozpoznávání viditelného světa, které by umožnily vidět i to, co 

viditelné fenomény jinak zakrývají či nechávají zahalené.  

V tomto ohledu tak člověk musel nové vidění a formáty zobrazování 

vyvzdorovat především sám na sobě, překonávat svá vlastní omezení, aby se 

naučil vidět bez zbytečných clon a příliš evidentních opor, jak se mnohdy 

dělo u klasických systémů zobrazování. 

Samotná abstraktní tvorba pak byla především hledáním způsobu, jak 

pomocí vizuálních výrazových prostředků zachytit integritu individuálního 

a univerzálního. Propojení těchto dvou sfér se ovšem neustále odehrávalo 

jakoby z lidské pozice a vycházelo z hranic a dispozic subjektivního vnímání 

a myšlení.  

Z této situace možná vyplývá dnešní přitažlivost nových technologií, 

které jednostrannost vidění a z ní vyplývající, zdánlivou „nedostatečnost“ či 

nedůvěryhodnost zobrazení překonávají tím, že nabízejí mechanicky 

vytvořené obrazy, v nichž již není patrný rukopis a způsob vidění umělce a 

budí tak dojem zcela objektivního a pravdivého pohledu.  

Díky této „objektivitě“, která je samozřejmě pouze iluzorní, se však 

z obrazů začal vytrácet jejich podstatný aspekt, který jim dodával punc jisté 

výjimečnosti a z něhož z velké části vyplývala již zmiňovaná nadhodnota. 

Díky tomu, že obrazy nemohly vzniknout jinak než skrze lidskou duši a 

myšlení, pomáhaly formovat nejen vztah lidského subjektu k vnější 

skutečnosti, ale také k sobě samému. Stručně řečeno, význam obrazů vždy 

spočíval především v tom, že umožňovaly, aby se člověk stával více sám 

sebou. 

Ve vývoji zobrazování, od naturalistického k abstraktnímu je patrná 

tendence zaměřovat se na niterné, a tedy přemisťovat i zrak a vše co souvisí s 
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vizualitou jakoby stále více dovnitř. V současné době se však tento fenomén 

odvíjí zcela opačným způsobem, jak se pokusím ukázat v následujících 

kapitolách.  

Od nástupu nových technologií produkce obrazů, umožňujících 

obrazy nekonečně zmnožovat a předkládat je subjektu ve stále vyšších 

rychlostech sice vnímání, vidění a v konečné fázi i interpretování vizuálního 

zabírá mnohem více pozornosti a vyžaduje namáhavější úsilí, nicméně ve 

výsledku se stále více odděluje a vzdaluje od člověka a stává se doménou 

technologií, které se zdají usilovat nikoli o to, aby se člověk vůči nim 

vymezil, nalezl v obrazech něco svého a jaksi se přiblížil sám sobě, ale 

naopak, aby na sebe pokud možno co nejdůkladněji a nejrychleji zapomněl. 
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5555. Reprodukovatelnost a rozpohybování obrazů. Reprodukovatelnost a rozpohybování obrazů. Reprodukovatelnost a rozpohybování obrazů. Reprodukovatelnost a rozpohybování obrazů    
    

5555.1.1.1.1 Reprodukovatelnost obrazů Reprodukovatelnost obrazů Reprodukovatelnost obrazů Reprodukovatelnost obrazů. Fotografie a film. Fotografie a film. Fotografie a film. Fotografie a film    

Masa dnes oplakává úpadek umění, které sama potlačuje... 

Masa je proti nevyhnutelnému vývoji – i když jej sama 

realizuje.    

Piet Mondrian  

 

Jak bylo naznačeno v předchozích kapitolách, jednou z podstatných 

funkcí a dispozic obrazů je, že strukturují a značně ovlivňují naše vnímání 

reality a v souvislosti s tím určují i náš celkový obraz reálného. Obrazy však 

nejen zprostředkovávají, tím, že poskytují jistý interpretační kód, vizuální 

formáty a základní parametry pro vnímání světa, ale oprávněně se dá říci - a 

je to pouze mírná nadsázka - že skutečnost, nebo alespoň to, co si pod tímto 

pojmem dnes představujeme - dokonce tvoří.  

Je zřejmé, že na základě požadavků doby se formáty a způsoby 

produkce obrazů postupně proměňují a modifikují, což se samozřejmě odráží 

i v proměňování mentality diváků, jejich vnitřního nastavení i způsobu 

percepce vnějšího světa. O tom, že obrazová forma vždy odpovídá mentalitě 

dané doby a že zároveň s vývojem společnosti se proměňuje i způsob 

vnímání svědčí i výstižný postřeh W. Benjamina, totiž že „fotografie a film 

jsou modernímu vědomí přiměřenější než malířství, které se ještě zdá 

infikováno aurou někdejší náboženské platnosti“. 

 Každá vizuální forma, od originálních, statických obrazů, přes 

fotografii a film po obrazy vytvářené nejnovějšími technologiemi tak 

zároveň ovlivňuje a znovu nastavuje i celkový obraz reality, neboť nás učí 

vnímat i myslet vždy poněkud odlišným způsobem, určuje co budeme 

schopni vidět a do značné míry i to, jak si to pro sebe vyhodnotíme, či 
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v případě nejnovějších technologií, jak se vypořádáme s tím, když to 

vyhodnotit ani nestihneme. 

V této souvislosti se důležitou fází ve vývoji obrazů a postupném 

proměňování jejich dispozic a funkcí zdá být objevení fotografické a filmové 

metody a tedy možnosti obrazové reprodukce, kterou popisuje například již 

zmiňovaný W. Benjamin: „Fotografie poprvé v procesu obrazové reprodukce 

zbavila ruku nejdůležitějších uměleckých povinností, které nyní připadly 

pouze oku, mžikajícímu do objektivu. Protože oko fixuje rychleji, než ruka 

kreslí, byl proces obrazové reprodukce tak neslýchaně urychlen, že mohl 

udržet krok s řečí.“ (Benjamin: 1979, s.18). 

Tato fixace pohledu prostřednictvím fotografie je však pro lidské oko 

značně nepřirozená a možnostem a nastavení vnímání více odpovídají 

klasicky vytvořené obrazy. Oko si totiž vizuální pole jakoby načítá pouze 

postupně, vidění předpokládá neustálý pohyb z jedné části vizuálního pole 

na jinou, umožňuje návraty k některým motivům a zaměřuje se pokaždé na 

jiné figury, a teprve na základě této činnosti si o viděném utvoří celkový 

obraz. 

Fixace či ustrnutí, které nabízí fotografie proto dává vzniknout 

obrazům, které bychom v takové podobě běžným okem nikdy 

nezaznamenali. Fotografie ze své podstaty pracuje s tím, co člověk neumí, 

totiž zastavuje čas, s časovým intervalem vnímání zachází jako s něčím, co 

lze z vizuální percepce zcela vyřadit.  

Zatímco tradiční obrazy byly sestaveny v souladu s vnímáním, tedy 

z jednotlivých, postupně zachycených a podržovaných vjemů, z nichž se 

obraz teprve musel seskládat, fotografie nabízí vše simultánně a představuje 

tak jakési zhuštění viditelného, neboť vše  co je ve vizuálním poli v daném 

okamžiku k vidění ukazuje najednou. 
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Tato schopnost „zachytit vše“ je však poněkud falešná, neboť je 

zřejmé, že manuálně vytvořené obrazy ve skutečnosti umožňovaly  zachytit 

a vyjádřit v jediném obraze mnohem více, neboť byly seskládány z více 

prvků. Představovaly  naráz různé úhly pohledu, zobrazovaly či poukazovaly 

i na to, co není vidět na první pohled a umožňovaly například i 

zakomponovat do obrazu prvky pohybu, a to v takové míře, že vytvářely 

určitou iluzi pohyblivých částí ( - technické obrazy jsou naopak spjaty s 

verzí statického vyjádření).  

Princip zhuštění, který využívaly se týkal různých prostorových i 

časových souvislostí, možnosti znázornit na jediné ploše objekty či jevy 

v několika časových fázích, v různém prostorovém uspořádání, i jakoby 

z různých vrstev reálného – od vnějšího a viditelného přes základní, 

zredukované formy po hlubší struktury a vztahy. 

U fotografie je zhuštění založeno pouze na fixaci jediného prostoru 

v jediném časovém bodě a na přesném, simultánním zachycení všech 

aktuálních detailů, samozřejmě pouze ze sféry viditelného, které bychom 

v jediném časovém okamžiku běžným okem nikdy nestačili zaznamenat.  

Jedná se tak o poněkud násilné zastavení vidění i viděného, které je 

pro člověka značné nepřirozené, neboť vše mimo obraz, a zejména náš 

pohled je v neustálém pohybu, takže i jakýkoli obrazový záznam, pokud má 

být věrný, předpokládá časový rozměr, což v praxi znamená spojení a 

zachycení různých fází a poloh proměňujících se v závislosti na čase. Proto 

také Rodinova poznámka, že „umělec je pravdivý a fotografie lživá, neboť ve 

skutečnosti se čas nezastaví“. 

Přesto není pochyb, že fotografie a neomezená možnost její 

reprodukce také vzbuzuje jistou fascinaci, podobně jako klasicky vytvořená 

umělecká díla. V případě fotografického zobrazení však fascinuje především 

to, že se opakovaně, donekonečna můžeme dívat na to, co se ve skutečnosti 
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odehrálo a bylo k vidění pouze v jediném okamžiku a nikdy se to již 

neopakovalo.  

V tom spočívá největší kouzlo fotografického obrazu a v podstatě je to 

také tím jediným, co fotografie nabízí, neboť zde nenajdeme odkaz k něčemu 

navíc, k jisté nadhodnotě skrývající se za obrazem. 

 Vše, co tento typ obrazu umožňuje vidět a k čemu odkazuje začíná i 

končí v jediné nehybné a mnohdy nahodile zachycené konkrétní situaci, 

kterou věrně zobrazuje, ovšem bez jakéhokoli přesahu k něčemu jinému, 

například k odlišnému řádu či jiným parametrům vizuálního. Fotografický 

obraz totiž na rozdíl od malby může znázorňovat jen to, co v daný moment 

doopravdy „viděl“, nic více ani méně. 

Tento typ zobrazení však zdaleka není tak objektivní, jak by se na 

první pohled mohlo zdát, vždy nám totiž vnucuje svou perspektivu a 

určitým způsobem nastavené limity viděného. V podstatě za nás přebírá 

velkou část práce, kterou při přirozeném vidění musíme vykonat, abychom 

vizuální data dostatečně zpracovali, a která předpokládá množství pohybů, 

díky nimž teprve postupně vyvstávají jisté formy a konstituujeme celkový 

obraz, což samozřejmě otevírá mnohem více možností pro čtení i 

interpretování obrazů. Fotografii můžeme opakovaně zkoumat a dívat se na 

jednotlivé předměty či scény, ale nic víc se z ní v zásadě nedozvíme.    

V tomto ohledu je fotografické vidění jaksi chudší, zároveň je však 

třeba připustit, že se jedná o médium, které zprostředkovává poněkud 

odlišné vidění a umožňuje všimnout si i detailů, které bychom jinak 

nezaznamenali. Dalo by se říci, že jednou z hlavních charakteristik 

fotografického zobrazení je to, že exemplifikuje detaily a umožňuje, 

abychom se k nim opakovaně vraceli. 

Pokud budeme brát v úvahu jen sféru viditelného, pak můžeme 

fotografii označit za jakýsi úplný či integrální obraz, téměř nesnesitelně 
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„zaplněný“, který poskytuje vše a nemá již ona prázdná místa, která by divák 

musel sám zaplnit a v zásadě k němu už ani nelze nic přidat, připojit ze sebe 

sama. Předkládá a vnucuje nám svůj pohled, na kterém nemůžeme nic 

pozměnit, zpochybnit, odmítnout, ani nalézt něco svého. 

Otázkou však zůstává, zda nás fotografické obrazy z této své povahy 

přibližují ke skutečnosti, či naopak vzdalují. Je zřejmé, že například ve 

srovnání s abstraktními obrazy jsou svým vzhledem skutečnosti jaksi „blíže“, 

zároveň však představují typ pohledu, který je lidskému vidění poměrně cizí. 

I tak ale hluboce zasahují naše vnímání a často se stává, že pokud se díváme 

na něco, co jsme již viděli na fotografii, nevidíme to pouze přímo, ale jakoby 

i přes fotografii, která v nás předtím zanechala určité stopy a dojmy 

z viděného. 

Ve fotografii se tak zvláštním způsobem mísí „přímý“ záznam o 

skutečnosti s určitou strnulostí a odcizeností. Tato stopa po přímém kontaktu 

v kombinaci s jistým odstupem vidění, který fotografie nevyhnutelně 

zakládá však může mít i pozitivní efekt. Například malíř Francis Bacon 

k fotografii poznamenává: „Myslím, že je to lehkou odtažitostí od 

skutečnosti, která mě do této skutečnosti vrací s o to větší razancí. Sám u 

sebe zjišťuji, že prostřednictvím fotografického zobrazení začínám pronikat 

do obrazu a odhalovat to, co se mi jeví jako jeho realita, mnohem víc, než 

bych dokázal pouhým pohledem. Kromě toho nejsou fotografie jen opěrné 

body vnímání, často také spouští myšlenky.“ (Sylvester:  1999, s. 33).  

Jestliže fotografie takto nastavila novou optiku, jiné vnímání a 

myšlení, než jaké vychází z našich přirozených kognitivních schopností, a 

pro než je charakteristické odcizené vidění, pak film v tomto ohledu zachází 

ještě o něco dále. 

 Filmový typ zobrazení totiž původně nehybné snímky navíc 

umisťuje do proudu, řadí je do různých sekvencí, čímž dochází ke slučování 
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jinak zcela nespojitých obrazů, které sice vždy odpovídají něčemu ze 

skutečnosti, ale jsou vytrženy z kontextu a vřazeny do časoprostorových 

souvislostí,  v nichž se jen těžko můžeme zorientovat, neboť to umíme pouze 

na základě přímého, přirozeného vnímání, které je v tomto případě 

ponecháno zcela stranou.  

Kromě toho, film jako celek překonává jisté ustrnutí v přítomném 

okamžiku či nehybnost fotografie, která se svým objektem vztahovala vždy 

k minulému a z hlediska našeho vnímání pouze k prezenci. Film naproti 

tomu uvádí své obrazy, tedy sled jednotlivých fotogramů do pohybu, což 

z něj činí poněkud odlišný typ zobrazení, charakterizovaný neustálým 

směřováním vpřed.  

K obrazům se tak kromě jejich reprodukovatelnosti začíná připojovat 

i zcela nová časová dimenze - poprvé získávají i rozměr budoucnosti, neboť 

filmový obraz v sobě vždy již zpřítomňuje i to, co teprve nastane. Z logiky 

samotné jeho výstavby vyplývá, že teprve následující obrazy zpětně dodávají 

smysl těm předchozím, a zároveň každý obraz je předznamenáním 

následujících obrazových sekvencí a pohybuje se tak ve sféře, která již nemá 

nic společného s časoprostorovými souřadnicemi tvořícími základní kontext 

našeho přirozeného vnímání světa.  

Čas, který jsme zvyklí vnímat jako kontinuum a nepřerušované 

plynutí je zde jakoby uzamykán a redukován do jednotlivých časových 

intervalů, jejichž návaznosti a propojení je dosaženo teprve dodatečně, na 

základě filmové montáže. 

 

Pro shrnutí výše uvedeného můžeme využít výkladové koncepce již 

zmiňovaného Benjamina, který proměny obrazů a zobrazování v souvislosti 

s jejich reprodukovatelností popisuje v poněkud obecnější rovině.  
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Podle Benjamina sériová reprodukce obrazů implikuje několik 

zásadních proměn a nových efektů, mezi něž patří zejména to, že se obrazy 

vyvazují ze svých časoprostorových souřadnic. Na rozdíl od klasicky 

vytvořených obrazů, u reprodukovatelných již nelze hovořit o nějakém zde 

a nyní, na nichž by byla vázána jejich existence, tedy o jedinečnosti a 

neopakovatelnosti jejich výskytu, což ostatně vyplývá již z podstaty 

reprodukce.  

V této souvislosti a díky možnosti nekonečného zmnožování 

samozřejmě odpadá také otázka po jejich pravosti a původnosti, neboť o tom, 

za jakých podmínek, kým a na základě jakých východisek byly původně 

vytvořeny se můžeme jen dohadovat, neboť okolnosti jejich vzniku jsou od 

počátku nedohledatelné a postupně jsou navíc překrývány dalšími kopiemi. 

Touto nevázaností a nezařaditelností do jakýchkoli širších souvislostí 

navíc podle Benjamina obrazy zcela ztrácejí kvalitu propojení s něčím 

posvátným - svoji auru, kterou definuje jako „zjevení jedinečné dálky, i 

sebebližší“, tedy jako něco, na co lze sice nějak poukázat v konkrétním 

zobrazení, ovšem ze své podstaty to přesto zůstává nedosažitelné, mimo 

prostorový a časový kontext našeho vnímání.  

Tento zvláštní náboj, vycházející z kombinace intimity a vzdálenosti 

tedy samozřejmě mohla mít jen původní díla a obrazy se statutem originálu, 

odrážející duši svých autorů, kteří je sice vždy vytvořili přes vlastní vnímání 

a myšlení, to ovšem vždy bylo ovlivněné určitou tradicí a koncepcí světa a 

toho, co se skrývá za ním, tedy na pozadí viditelných a proměnlivých 

fenoménů.  

Místo jedinečných děl, která byla pro diváky mnohdy poměrně 

obtížně dostupná, a to nejen „fyzicky“ ale i duchovně, neboť jejich vnímání 

vyžadovalo osobitý a promyšlený přístup, dnes vznikají masově 

produkované obrazy, které jsou určeny zase širokým masám, jsou dostupné a 



 53 

alespoň elementárně uchopitelné téměř pro každého a nezbytně tak 

společnost směrují k jisté unifikaci vnímání a myšlení.  

Jak říká Benjamin, „realita se musí vyrovnat s masami a masy 

s realitou a tento proces má dalekosáhlý dosah pro myšlení a nazírání.“ 

(Benjamin: 1979, s.18) 

To však neznamená, že by se skutečnost nebo cosi podstatného, 

k čemu původně obrazy odkazovaly a zprostředkovávaly přístup stalo 

všeobecně dostupnějším a lépe „viditelným“. Efekt reprodukovatelnosti je 

spíše opačný. Nové technologické prostředky, schopné nekonečného 

kopírování čehokoli a v jakémkoli množství poněkud paradoxně způsobily, 

že vše „navíc“, cokoli odkazující k jinému řádu a v neposlední řadě i samotná 

realita se postupně začalo za tímto novým typem zobrazení stále více ztrácet.  

Množství uměle vytvořených reprodukcí v podstatě nahradilo 

původní skutečnost a znemožnilo propracovat se zpět k realitě jakožto 

originálu a natož k něčemu, co se snad mohlo skrývat za ní. Obrazová 

kultura založená na reprodukcích k těmto odlišným řádům společnosti 

v podstatě znemožnila přístup, a (nepříliš výhodnou) výměnou jí za to 

poskytla nejen nový vizuální a interpretační kód pro vnímání a „čtení“ 

okolního světa, ale i novou, „lepší“ či „krásnější“ skutečnost, neboť vše 

dovedla ukázat v estetizované, tedy ke vnímání jaksi vstřícnější a pro široké 

masy přijatelnější podobě. 

 Místo aury v původním smyslu svou legitimitu založila na jakési 

uměle vytvořené ritualizaci a dodatečné auratizaci zobrazovaných objektů, 

která již ovšem nemá nic společného se sakrálnem. Umožňuje sice vidět, 

ovšem bez původní vazby na „vědět“ a stává se především nástrojem 

konstrukce pohledu, který je záležitostí nikoli určitého náboženského kultu 

či umění, ale spíše politiky a moci. 

 



 54 

5.2 5.2 5.2 5.2 Vznik simulacíVznik simulacíVznik simulacíVznik simulací    

Opakem simulace není reálné, to je jen její zvláštní případ, 

opakem je iluze. A není žádná krize reality, právě naopak: 

reálného je stále víc, protože je produkováno a reprodukováno 

simulací a samo o sobě je pouhým modelem simulace. 

 Jean Baudrillard 

 

Benjaminovy úvahy lze však dovést ještě mnohem dále, jak ukazuje 

například J. Baudrillard. Podle něj skutečnost, že seriálová produkce a 

reprodukce obrazů a znaků vůbec znemožnila vystopování originálu, 

nezbytně vede ke zpochybnění samotné reprezentační funkce znaku:  od 

jisté doby totiž veškeré znaky, samozřejmě včetně vizuálních již nemají 

dohledatelné krytí v empirické skutečnosti, jinými slovy, místo reference 

k realitě odkazují opět jen na znaky, a to buď obrazové, nebo i na jiné 

znakové systémy, například pojmy či celé teorie, jak uvádí i Flusser.2  

Obrazy tak již přestaly zprostředkovávat přístup ke skutečnosti, ale 

samy se stávají plnohodnotnou realitou. K této zásadní proměně jejich 

povahy však samozřejmě nedošlo najednou a teprve s nástupem nových 

technologií, ale jedná se o poměrně dlouhodobý proces, který lze rozdělit do 

několika základních fází. 

                                                 
2
 Podle Flussera nové obrazy spočívají na vědecké teorii a jsou vytvářeny aparáty. 

Tradiční obrazy jsou názory na předměty, technické obrazy jsou složeny z pojmů: 
„.. protože přístroje jsou produkty užitých vědeckých textů, jedná se u technických 
obrazů o nepřímé výtvory vědeckých textů. To jim propůjčuje, historicky a 
ontologicky vzato, postavení, kterým se liší od tradičních obrazů….Ontologicky 
jsou tradiční obrazy konstrukcemi prvního stupně, pokud abstrahují z konkrétního 
světa, zatímco technické obrazy jsou abstrakcemi třetího stupně: abstrahují z textů, 
které abstrahují z tradičních obrazů, které zase abstrahují z konkrétního světa.“ 
(Flusser: 1994, s.13) 
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Baudrillard výchozí bod spatřuje v renesančním myšlení, které začalo 

operovat s konceptem přírody, tedy jakési reality nezávislé na bohu, na 

církevních či mytických interpretacích a koncepcích skutečnosti. Tato 

realita záhy začala být napodobována, „falzifikována“ a částečně překrývána 

různými – ovšem stále ještě „lidskými“ – reprezentacemi, tedy konstrukcemi 

či artefakty, ať již se jednalo o umělecká díla či vědecké poznatky a 

vysvětlující teorie, čímž došlo k vytvoření zcela nového referenčního rámce 

pro zacházení se znaky a symbolickými systémy.  

Zde je možná poznámka, že reprezentace bývá v myšlení některých 

autorů spojována s krizí subjektu (např. u Derridy, Baudrillarda, ..), neboť 

reprezentace – ať již v podobě obrazů či různých vědeckých diskursů vždy 

ovlivňuje a rekonstruuje nejen to, jak vidíme vnější přírodu, ale i sami sebe, 

tedy jak se konstituujeme jako subjekt. 

Původní nastavení člověka se tedy v souvislosti s touto změnou 

poněkud „překrylo“ dodatečnými konstrukcemi, týkajícími se jak jeho 

okolního světa, tak samotného subjektu, který se tak musel mimo jiné 

přeorientovat na čtení reprezentací, za kterými v podstatě nic není, místo 

přirozených stabilních forem.  

Příroda od jisté doby začala být reprezentována jinou „skutečností“, 

tvořenou obrazy, ovšem v této éře obrazy stále ještě „hmatatelnou“ realitu 

určitým způsobem reflektovaly a alespoň k ní umožňovaly přístup.  

Později se však i na základě těchto artefaktů začaly vytvářet další 

„clony“ a nové produkce, jakési reprezentace reprezentací, odkazující na ony 

napodobeniny skutečnosti, nikoli však již na realitu samou, kterou takto 

začaly stále více překrývat a vyřazovat ze hry.  

Další etapa, kterou popisuje i již zmíněný Benjamin, pak nastává 

v okamžiku, kdy obrazy a všechny předchozí produkce začínají být 

vytvářeny sériově pomocí technických aparátů. Takto produkované obrazy 
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již neumožňují ani jakoby jedním systémem zprostředkovaný přístup 

k realitě, jediné k čemu se jejich prostřednictvím můžeme dostat jsou 

reprezentace reprezentací, které jim předcházejí. V závěrečné fázi, 

charakterizující současný stav jsou pak technologickými aparáty 

produkovány již jen čisté, dematerializované struktury bez jakéhokoli 

vztahu k originální realitě. 

Místo obrazu, který byl vždy předtím v poměrně úzkém vztahu se 

subjektem i s vnější „skutečností“ tak nastupují seriálově produkované 

simulace, které se samy stávají realitou, zatímco původní skutečnost za tímto 

typem zobrazení a „zviditelnění“ zcela mizí. Slovy Baudrillarda, žijeme ve 

světě, kde nejvyšší funkcí znaku je umožnit realitě, aby zmizela, a toto 

mizení současně ještě maskovat. (Baudrillard: 2001, s.14) 

Zde možná stojí za zmínku, že vývoj zobrazovacích forem dal 

nakonec v podstatě za pravdu Platónovi, který pojem simulace používá již 

v dialogu Sofistes, jako označení pro jistý typ zobrazení, kterému je lhostejná 

pravdivost a vztah k originálu, tedy skutečnosti, své vyjádření podřizuje 

pouze kráse a nikoli snaze o přiblížení se realitě, takže nabízí pohledu pouze 

jakýsi přelud – simulakrum.   

Je zřejmé, že současná média tuto dispozici obrazů dovedla 

k dokonalosti a jistá „zákeřnost“ jimi prezentovaných obrazů spočívá právě 

v tom, že produkují natolik dokonalé a „krásné“ obrazy a poskytují natolik 

komplexní informace, že se zdají být reálnějšími než realita sama a způsobují 

čím dál větší lhostejnost a apatii ke skutečnému světu, který se tak stává 

téměř bezvýznamnou funkcí.  

Obrazy vytvářené elektronickými médii se tak dopouštějí 

specifického druhu násilí, pro který Baudrillard používá termínu virulence. 

Nejedná se o násilí v klasickém smyslu (violence), neboť nepůsobí frontálně 

a mechanicky, ale spíše kontiguitou, postupnou kontaminací a přes řetězové 
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reakce, a navíc nezachází s negativním efektem, ale naopak by se dalo říci, 

že operuje přemírou pozitivního. 

Virulence také nemá žádný subjekt, nejedná se o zlo, které by bylo 

možné přesně pojmenovat a na které by bylo vidět, z čehož vyplývá, že mu 

nelze ani nijak efektivně čelit. O obraze lze v souvislosti s tímto typem násilí 

hovořit právě proto, že vlastně zabíjí reálné, a to  poněkud paradoxně - 

prostřednictvím totální vizibility či zjevnosti. 

Existují totiž dva základní způsoby mizení či stávání se neviditelným 

– prvním a poměrně evidentním je zůstat ve skrytosti, druhým naopak 

přehnané vystavování, snaha být viditelným za každou cenu. Právě tento 

druhý způsob je strategií obrazů, které jsou místem par excellance tohoto 

zviditelňování a tím, že umožňují aby vše bylo viditelné a viděno zároveň 

zakrývají, nechávají určité vrstvy a aspekty skutečnosti mizet a stávat se 

ničím.  

Tento efekt lze zřetelně pozorovat například u obrazů, které jsou nám 

nyní dennodenně nabízeny jako svědectví skutečných událostí. Tyto obrazy 

totiž vlastně znovu vytvářejí a zviditelňují realitu, zatímco původní reálnou 

substanci nechávají zmizet. Virtuální, které v Baudrillardově koncepci 

zpočátku představovalo jen jakýsi přívěsek na realitě se tak stále více 

rozmáhá a stává se silnějším na úkor reálného, takže s jistou metaforickou 

nadsázkou lze říci, že svět se postupně přetváří v obraz. Jak píše Baudrillard, 

„obraz už dnes nemůže být imaginací reálného, protože autentická realita je 

obrazem.“ (Baudrillard: 2001, s.13)    

S rostoucí produkcí obrazů, které získávají stále významnější statut 

tak vzniká nikoli jen nějaká odvozená či marginální „realita“, závislá na 

původní „skutečnosti“, ale zcela nový typ reálného, založený v podstatě na 

abstrakcích, které ovšem disponují stejnou legitimitou a nesporně i vlivem 

na naše prožívání a chování, jaký měla původní „hmatatelná“ realita.     
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Veškeré objekty a události, které jsou prezentovány již jen ve formě 

zcela imateriálních a nijak neukotvených zobrazení se navíc stále více 

„osamostatňují“ a získávají charakter dobře prodejného zboží. Jednoduchým 

a výstižným příkladem tohoto fenoménu mohou být dnešní obrazové 

reklamy v médiích – lze si všimnout, že dnes se reklamy, místo aby jen jisté 

zboží propagovaly, samy stávají zbožím s vlastní, autonomní estetikou, 

v mnoha případech nepříliš vázanou na daný produkt a prodávají tak 

především samy sebe. 

  

Jedním z nejpodstatnějších důsledků výše uvedeného nicméně 

zůstává, že masově produkované obrazy se stále více nabourávají do 

domény, kterou dříve ovládalo pouze umění. Zatímco produkty umění však 

byly vázány na individuální tvůrce a přínos jejich osobní vize, v době 

technických obrazových médií umožňujících reprodukovatelnost nejen 

uměleckých děl (jak ji popisuje Benjamin), ale dnes již snad všech oblastí 

reality, včetně naprosto banálních výjevů z každodenního života je 

požadavek autentičnosti a osobitosti vystřídán stereotypem a nekonečným 

opakováním a ruku v ruce s tím jde samozřejmě i jistá „lenost“ vnímání a 

myšlení.  

Zvláštním efektem této proměny zobrazování a nazírání skutečnosti 

je, že diváci již natolik přivykli obrazům a informacím získávaným 

v mediální, a tím samozřejmě vždy poněkud posunuté či zkreslené podobě, 

že místo přímého, vlastního vnímání stále více upřednostňují a důvěřují 

vidění prostřednictvím mediálního obrazu.  

Více než svému pohledu a vnímání skutečnosti věří realitě 

zpracované a zprostředkované technickými aparáty, za reálné mnohdy 

považují jen to, co je produkované nebo reprodukované mediálními obrazy - 
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které ovšem téměř ve všech ohledech popírají základní principy původní 

obrazové tvorby. 

Reprodukovatelnost, o níž se z počátku hovořilo zejména v souvislosti 

s uměleckými díly se tak v nových obrazových médiích neoddělitelně 

propojila s reprodukcemi z nejrůznějších sfér všedního života a vytvořila tak 

jakýsi uzavřený, komplexní prostor vizuální zkušenosti, zasahující ovšem i 

do vnímání „skutečného“ světa mimo média.  

S možností reprodukce vyvstala na povrch v poněkud novém světle 

typická funkce obrazů a vlastně všech médií tohoto typu, totiž že fungují 

jako jakési kulturní instituce, ať již se jedná o klasická umělecká díla, 

fotografie, či nejnovější vizuální technologie, podmiňující specifický typ 

vidění a chápání reality. Techno-obrazy (viz Flusser) ovšem na rozdíl od 

předchozích zobrazovacích forem zároveň maskují svůj vykonstruovaný 

charakter a tváří se jako něco zcela přirozeného, co vlastně není médiem a 

má svou specifickou podstatu. 

Tato skutečnost pak samozřejmě přináší mnohá úskalí. Pokud se 

vrátíme například k fotografii, která stojí na počátku této proměny 

zobrazování, zjistíme, že jakmile ztratíme ze zřetele její mediální charakter a 

pokusíme se nalézt skutečnou esenci fotografického pohledu, dostaneme se 

do značně problematických úvah, které těžko povedou k nějakému 

uspokojivému závěru.  

Můžeme říci, že podstatou fotografického obrazu je automatický 

realismus a naturalismus,  zároveň jí však nelze upřít schopnost estetizovat a 

idealizovat zachycované objekty. Z jiného pohledu by se mohlo zdát, že na 

rozdíl od tradičních obrazů či jejich tvůrců fotografie není schopna 

abstrakce, stejně tak ji ovšem můžeme odsuzovat za fatální tendenci vytvářet 

abstrakce ze „skutečné“, lidské reality.  
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Můžeme ji chápat jako přesný záznam toho, co vidíme, i jako 

odhalení toho, co bychom jinak běžným okem nezahlédli. Fotografie jsou 

objekty na které se můžeme dívat, ale zároveň, fotografie sama o sobě je 

vždy neviditelná a není tím, co můžeme vidět. Jak píše Barthes, „ať snímek 

ukazuje cokoli a jakkoli, je vždy neviditelný, neboť co vidím, není 

fotografický snímek.“ (Barthes: 2005, s.14) 

Možná by se dalo říci, že jediným poměrně nesporným, bytostným 

charakterem fotografie a vůbec veškeré technologické reprodukce a simulace 

obrazů, která na ni navázala je uspokojení naší touhy po iluzi, vytvářené 

prostřednictvím umělé produkce a reprodukce obrazů, v níž ovšem 

paradoxně přímá účast člověka nehraje příliš velkou roli. 

 

 

 

5555.3.3.3.3 Obrazy a rychlost  Obrazy a rychlost  Obrazy a rychlost  Obrazy a rychlost     

 

V Baudrillardově koncepci obrazy ve formě simulací produkovaných 

novými technologiemi vytvářejí jakousi hyperrealitu překrývající původní 

skutečnost. S podobnou teorií se můžeme setkat i u Virilia, který ovšem ve 

své koncepci zohledňuje ještě jeden důležitý aspekt této „hyperreality“, a to 

neustále se zvyšující rychlost jejího fungování, rychlost přenosu obrazů a 

v souvislosti s tím i informací, kterou současná média umožňují.  

Podle Virilia je každá kultura dromokratická, což znamená, že musí 

nějakým způsobem zacházet s rychlostí; rychlost ovšem v této souvislosti 

není chápána jako nějaký fyzikální jev či fenomén, ale jako vztah mezi 

fenomény. Současná kultura využívající pro šíření vizuálních informací 

elektronická média je typickým příkladem tzv. akcelerativní dromokracie, 

kde se rychlost stává významnou hodnotou a na místo neměnných tradic a 
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jiných „brzdících mechanismů“, jakými bylo například náboženství či jiné 

instituce dřívějších dob, je ve všech kulturních oblastech, způsoby 

zobrazování i vidění nevyjímaje upřednostňován neustálý pohyb a změna.  

Současné obrazy, z nichž se postupně staly jen čisté abstrakce (ovšem 

nikoli ve smyslu původní abstraktní umělecké tvorby, ale ze samotné 

povahy struktury své výstavby) bez jakéhokoli reálného referentu, jejichž 

funkce začíná být stále více redukována a chápána především jako 

„informační“ se v poslední době navíc začaly stále rychleji měnit a jsou 

produkovány a reprodukovány v dříve nevídaných rychlostech. Vizuální 

informace přenášené prostřednictvím mediálních obsahů dnes podle Virilia 

dosahují absolutní rychlosti, která se blíží rychlosti světla.  

Vnímání i interpretování skutečnosti, které se vždy odehrávalo 

prostřednictvím obrazů a jimi nastavených formátů viditelného se tak stalo 

závislým především na rychlosti, o níž již nemůžeme hovořit pouze 

v souvislosti s pohybováním se z místa na místo, neboť dnes je mnohem více 

svázána se samotným viděním.  

A není pochyb o tom, že možnost takto rychlého přenosu 

zobrazovaných obsahů má zásadní důsledky nejen pro vizuální percepci, ale 

i pro vnímání času a prostoru a v neposlední řadě i pro samotné myšlení a 

chápání - ovšem především v tom smyslu, že jej v podstatě vyřazuje ze hry. 

 

Podobně jako Baudrillard vymezil několik fází postupné proměny 

funkce znaku a vzniku simulací, také Virilio popisuje základní etapy vývoje 

systémů reprezentace, tři různé druhy logiky obrazu a z nich vyplývající 

požadavky na vnímání a myšlení.  

Na rozdíl od Baudrillarda však za hlavní aspekt pro rozlišení těchto 

tří fází nepovažuje jejich referent, tedy charakter toho, k čemu obrazy 
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odkazují, ale především specifický vztah k rychlosti, kterým se dané etapy 

vyznačují.  

Do prvního období, období formální logiky spadají tradiční statické 

obrazy, sochařství či architektura, tedy takové typy zobrazení a z nich 

vyplývající druhy vizuální zkušenosti, která si podržují jistý vztah k běžně 

viditelné realitě a nekladou žádné speciální požadavky na vnímání, takže jim 

lze poměrně snadno rozumět. V 18. století jej s vynálezem fotografie a 

později filmu nahrazuje éra dialektické logiky, která již spíše než s realitou 

pracuje s jakousi aktualitou, neboť začíná rozpojovat vztah objektu a jeho 

časových souvislostí.  

V současné době, od objevu videografie, holografie či infografie se 

nacházíme v období paradoxální logiky obrazu, tedy v éře, kdy vznikají 

obrazy odpojené od svého časového i prostorového kontextu, čisté virtuality, 

které již stejně jako Baudrillardovy simulace nemají žádné zde a nyní, ale jen 

jakousi tele-prezenci, přítomnost na dálku, a které vyžadují ultrarychlou 

percepci. Jedná se o logiku zobrazování, která upřednostňuje překvapení a 

téměř nehodu, namísto původní trvalejší podstaty obrazu a toho, co nám 

umožňuje vidět.  

Technické přístroje náš pohled doslova přepadávají a v nepřirozeně 

krátkých intervalech nás atakují vpádem dalších a dalších obrazů, přičemž 

každá aktualita obrazu představuje jistou virtualitu přítomnosti, 

zobrazovanou v reálném čase a navíc s přesahem do budoucnosti.  

Paradoxální obrazy evidentně nefungují jako reprezentace něčeho 

minulého, jako například fotografie či klasické malby, ale naopak ze své 

povahy umožňují zpřítomnění budoucího. V podstatě pouze dovádějí 

k dokonalosti princip, který vznikl již s konstrukcí filmového obrazu, 

založeného na rychlém pohybu a střídání fotogramů. 
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 Člověk tak byl nucen v reakci na nové technologie a způsoby 

zobrazování přizpůsobit své percepční návyky a přejít na nový způsob 

„piknoleptického“ vnímání, založeného na estetice mizení. Na rozdíl od 

původní estetiky vyjevování, charakteristické pro období formální logiky, u 

níž se dalo spoléhat na to, že se vždy „vyjeví“ určitý obraz, který navíc může 

být poměrně snadno dekódovatelným zachycením jisté dobře známé 

skutečnosti a zůstane zde k dispozici pro vnímání po libovolný časový úsek, 

estetika mizení je založena na očekávání, že se něco vyjeví, ale rychle to zase 

zmizí a okamžitě se místo toho objeví něco jiného.  

Poměrně přesně tento jev popisuje také Benjamin, když uvádí, že 

zatímco tradiční statické obrazy ještě umožňovaly kontemplaci, u filmového 

snímku již nic takového možné není, neboť „sotva nám padne do oka, již zde 

není.“  

Můžeme říci, že zatímco u estetiky vyjevování jsme mohli spoléhat 

na jisté přetrvávání a stálost materiálního, tedy samotného obrazového 

média – například malby, estetika mizení předpokládá, že pokud 

potřebujeme jistou stálost obrazu pro vytvoření vjemu, jsme odkázáni pouze 

na naše vnitřní dispozice, to znamená, musíme si ji vytvořit a „podržet“ 

pouze prostřednictvím vlastních kognitivních schopností.  

 

Je zřejmé, že přijetím tohoto modelu zobrazování a vnímání dochází i 

k zásadní proměně pojetí času i prostoru. Přísun rychle se střídajících obrazů 

a  informací umožňuje zaznamenávat jen absolutní přítomnost, tři původní 

časové dimenze jsou nahrazeny dvěma jinými - časem odloženým a 

„reálným“ (který je vlastně zfalšováním původního reálného času), jež 

obsahuje jistou část přítomnosti a zároveň již i část bezprostřední 

budoucnosti, takže původní extenzivní čas, kdy bylo budoucí rozvrženo do 
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delšího trvání například i následujících dní či týdnů, se zhušťuje v čas 

intenzivní.   

Přítomnost tak již není nějakým časovým úsekem, například jak jej 

chápal Husserl, ale pouze bodem, který navíc existuje zcela mimo reálné 

prostorové souvislosti. Čím dál větší množství obrazů, objevujících se 

v prezenci - která již nemá nic společného s „konkrétní“ přítomností 

reálných fenoménů a odehrává se izolovaně od jakéhokoli „zde a nyní“ - 

navíc šířených v bleskových rychlostech dnes vytváří „realitu“, která 

překrývá původní čas skutečných událostí vázaných na fyzická místa.  

Zobrazované obsahy, například klasické televizní přenosy tak 

vykazují tele-prezenci, přítomnost na dálku, neboť se jedná o reprezentace 

(které se tradičně vztahují k minulému), jejichž původní „referent“ zde již 

sice není, zároveň si však „zachovávají jako echo reálnou přítomnost 

události“. (Virilio: 2002, s.98)  

 Možnost přenosu obrazů na v podstatě neomezené vzdálenosti 

způsobuje, že reálný prostor a samotný pojem vzdálenosti se stávají stále více 

irelevantními, mnohem příhodnější je v této souvislosti hovořit o jakési  

tele-topii: Díky tomuto typu zobrazení a jím nastavenému způsobu 

organizace percepce, týkající se prostorových souvislostí se vlastně 

vztahujeme se k prostoru, který je více než fyzikálními dimenzemi utvářen 

(na dálku) zobrazovanými událostmi. 

Relativizace času a prostoru, a s tím související znejistění představy o 

trvání, k němuž dochází díky elektronickým médiím způsobuje, že lze jen 

stěží určit, kde začíná a končí „skutečná realita“ a co je čistou virtualitou. 

Zobrazení se stává důležitějším a důvěryhodnějším, a tedy i účinnějším než 

skutečná věc či událost, kterou mělo znázorňovat. Následkem toho se 

obrazy, které formují a neustále přetvářejí náš obraz reálného, stávají velmi 

snadným a efektivním nástrojem manipulace. 



 65 

V souvislosti s vnímáním bleskurychlých informací šířených novými 

technologiemi proto Virilio hovoří o logistice percepce, tedy o specifickém 

typu vidění, který je založen na zcela odlišném principu než původní 

koncept fenomenologie percepce, jak ji popisuje Merlau-Ponty. Neboť 

vnímání dnes není primárně záležitostí subjektu a samotných fenoménů a 

především způsobu, jak se nám samy vyjevují, ale stává se procesem řízeným 

mediálními obrazy, jimi nastavenou strategií „vyjevování“ i vidění. 

 Nebezpečný vliv takto produkovaných typů zobrazení spočívá 

zejména v tom, že jsme se v nich obsažené informace sice naučili nějak 

elementárně vnímat, a to i přesto, že jsou nám předkládány v tak 

vysokých rychlostech a v čase, který není reálný, ale bohužel na ně 

neumíme stejnou rychlostí reagovat, přemýšlet o nich a vytvářet odezvu, 

takže jsme schopni jen spíše reflexivních reakcí, neboť na myšlení nám 

v tomto případě nezbývá čas.  

Rychlost přenosu obrazů dnes způsobuje naprostou destrukci 

tradičních vizuálních forem a zbavuje nás možnosti „vidět“ způsobem, který 

vychází z našich přirozených dispozic a při němž jsme mohli v obrazech 

aktivně dotvářet a postupně rozeznávat tvary, předměty či události a 

zařazovat je jakoby do svého prostoru, do našeho přirozeného světa relativně 

stabilních parametrů a forem.  

Tradiční model vidění a orientace ve skutečnosti, který se 

samozřejmě odrážel i ve výstavbě klasicky vytvářených zobrazení byl spojen 

se stabilním prostorem, zachycovaným v obrazech pomocí různých technik 

perspektivní kompozice.   

Dnešní obrazy fungují jako mediace zcela odlišného modelu prostoru, 

který neodpovídá naší přímé zkušenosti, smyslovým představám či určitému 

základnímu porozumění vnější skutečnosti, vycházejícímu z naší tělesnosti. 
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Dnes jsou nám nabízeny již upravené, komplexní soubory 

naformátovaného viditelného, které postupně upravují náš systém vidění, 

přes které postupně zabydlují i náš žitý svět.  

Samotné technologie určují, k jakým obrazům a vizuálním formám se 

dostaneme, a jaký tedy bude náš obraz reálného, neboť nové technologie – 

ostatně jako všechny obrazy, ovšem v mnohem větší míře - jsou založené na 

izolaci, vždy ukazují jen určité zóny či výseky, takže v podstatě za nás 

rozhodují, kterou část skutečnosti budeme moci vidět, a tedy o ní také 

„vědět“.  

Tím dochází k jakési fragmentarizaci pole vidění, neboť koncepce 

celku je zcela zrušena a převedena vždy jen na jedinou linii, na určitý výsek, 

který může být zaměřen například objektivem kamery. V této souvislosti 

Virilio hovoří o proměně vidění, které ještě implikovalo přímý vztah mezi 

objektem a kontextem ve vizualizaci, založenou na vypíchnutí pouze 

určitého objektu či jevu, k němuž těžko dohledáváme kontext. Z tohoto 

hlediska můžeme také říci, že vidění přestává být substanciální a stává se 

akcidentálním. 

Spíše než o skutečném individuálním vnímání tak lze v případě 

obrazových forem produkovaných novými technologiemi hovořit o 

perceptivní víře mas, neboť přenos obrazů na obrovské vzdálenosti 

neumožňuje reálnou perceptivní blízkost se zobrazovanými objekty, u nichž 

navíc zcela schází kontext celku, takže se jen velmi těžko můžeme empiricky 

přesvědčit o jejich skutečné existenci či dohledat jejich původ. K tomu 

samozřejmě přispívá i vysoká rychlost, v níž se na nás řítí stále další a další 

informace, takže nám nezbývá než přijmout verzi poskytovanou mediálními 

obrazy.  

Ty se tak, jak již bylo řečeno, stávají velmi účinnou komunikační 

zbraní, neboť na jedné straně sice poskytují značné množství vizuálního 



 67 

materiálu a nabízí poněkud odlišný způsob vidění, zaměřený na specifické 

detaily, tím však přesvědčivě odvádějí pozornost od toho, co zobrazit 

nechtějí, takže zároveň mohou oficiálně oslepovat. 

Mohlo by se zdát, že možnost vidět i to, na co bychom dříve lidským 

okem nedohlédli, vidět vše „lépe“, přesněji a v širším rozsahu a navíc 

v rychlém sledu nám  vlastně umožňuje vnímat více reality. Ve skutečnosti 

je to přesně naopak, příliš rychlý pohyb a střídání obrazů totiž způsobuje, že 

jen málo z nich jsme schopni vstřebat a určitým způsobem zpracovat, takže 

záplava vjemů jde v tomto případě ruku v ruce se ztrátou vnímavosti.  

Můžeme říci, že pokud v dřívějších dobách mohlo být sloveso „vidět“ 

v souvislosti s obrazy používáno téměř jako synonymum pro „vědět“, ve 

smyslu určitého porozumění zobrazeným skutečnostem i tomu, co neříkají 

explicitně ale pouze k tomu odkazují, dnes již tento původní příměr zdaleka 

neplatí. Technické obrazy nám umožňují dívat se na to, co zachycují a 

prvoplánově ukazují, ale nikoli myslet, a natož rozumět.   

Čím vyšší rychlostí jsou nám obrazy předkládány, tím více nám 

zároveň uniká, neboť nemáme možnost vizuální data, která 

zprostředkovávají přístup ke skutečnosti opakovaně posilovat, a navíc s tímto 

typem zobrazení nutně dochází ke zkracování retenčních časů, které jsou 

nutné pro vytvoření vjemu, takže nastává poněkud paradoxní situace, (která 

je však jen potvrzením výše uvedené Baudrillardovy teze, že znaky realitě 

umožňují, aby zmizela) totiž, že čím více je toho k vidění, tím méně 

skutečně vidíme a samozřejmě také víme.  

To, co nám nabízí typ zobrazení produkovaný novými technologiemi 

zakládá spíše vědění, které nemá mnoho společného s naším myšlením a 

vědomou činností, neboť obraz, včetně struktur, které v sobě nese se 

nabourává přímo do podvědomí, již jako hotový obsah, který jsme sami 
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neměli možnost zpracovat a vyhodnotit podle svých dispozic, neboť se vždy 

prezentuje jako úplné zobrazení, ke kterému již není co dodat.   

To je však samozřejmě klam, neboť obraz je ze své podstaty vždy 

založen na izolaci a seskládání pouze určitých částí (a samozřejmě i 

specifického způsobu vyplňování jistých prázdných míst mezi nimi), a navíc 

jakoby podle „své“ logiky, kterou dnes ani nemáme možnost dekódovat či 

alespoň nějak vytušit, a proto nemůže být nikdy považován za „úplné“ či 

dokonce pravdivé znázornění reálné situace. 
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6. Vznik nové reality obrazů6. Vznik nové reality obrazů6. Vznik nové reality obrazů6. Vznik nové reality obrazů    
    

Jak již bylo několikrát v této práci řečeno, obrazy vždy do značné 

míry ovlivňovaly a přetvářely naše vidění reality a dávaly vnější skutečnosti 

základní podobu a tvar. V souvislosti s objevením se nových technologií 

produkce obrazů, které nás obrazy doslova zahlcují tato provázanost obrazu 

a reality však nabyla ještě mnohem patrnějších dimenzí a v podstatě se 

posunula do další fáze, ustavující nový vztah mezi věrnou nápodobou a fikcí, 

kdy se obrazy a realita  stávají stále více identickými a jen těžko lze rozlišit, 

kde jedno končí a druhé začíná.  

Dnes dokonce můžeme pozorovat, jak obrazy způsobují, že původní 

reálná sféra se neustále zmenšuje a stlačuje a místo ní vzniká nová realita 

obrazů, vytvářená a uváděná v život prostřednictvím nových médií, 

produkujících takový typ zobrazení, který se jeví  jako důvěryhodnější, 

důležitější  a „reálnější“ než skutečné události.  Svět jak jej můžeme 

vnímat prostřednictvím vlastní smyslové činnosti přestává být stále méně 

„zajímavý“, neboť díky množství uměle vyprodukovaných  a již před-

upravených zobrazení byl již dostatečně rozanalyzován, samozřejmě 

poněkud transformován a znovu utříděn. 

Díky tomu se však samozřejmě objevuje nový problém, který sice 

doprovází obrazovou tvorbu téměř od jejího vzniku, ovšem nikdy předtím 

nenabyl takových rozměrů takového vlivu. Jsou jím rostoucí možnosti 

ovlivňování a manipulace prostřednictvím masově produkovaných 

vizuálních obsahů, neboť o každém obrazu platí, že kromě toho, že v sobě 

nese svůj interpretační kód, jím prezentovaný pohled je zároveň vždy již 

interpretací, ať již se jedná o tradiční obraz, fotografii či zobrazení 

vyprodukované elektronickými médii.  
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V poněkud obecnější rovině a s ohledem na předchozí kapitoly lze 

shrnout, že symbolické vyjádření vždy předchází a dává vzniknout reálnému 

– podobně jako například dodatečné sestříhání a uspořádání jednotlivých 

sekvencí teprve umožňuje vznik filmu. Každá vizuální forma v sobě již nese 

určitý konceptuální obsah zobrazeného předmětu či události, či jinými 

slovy, každý vizuální fenomén již nese své interpretační důsledky. 

V této souvislosti se však nabízí otázka, co se stane, pokud na naši 

vlastní interpretaci obrazu není čas, protože technologie jeho přenosu je 

příliš rychlá. Částečnou odpověď poskytuje Virilio, když říká, že znaky se 

začínají odpojovat od lidí a žijí vlastním životem či Derrida, podle něhož se 

naše zkušenost stává podřízenou automaticky přijímanému tele-obrazu.  

Nic jiného nám totiž vlastně ani nezbývá – pokud nemáme čas na 

vlastní vyhodnocení, automaticky přijímáme pouze to, které v sobě nese 

samotné zobrazení. Vlastně tak necháváme obrazy, aby se do nás – a 

následně tedy i do okolního světa - vepsaly jakoby v plné síle a razanci, 

neboť není čas na to, abychom si z nich vlastní vědomou činností vydobyli či 

vyselektovali pouze to, co je pro nás důležité, nebo co je nějak blízké našemu 

vnitřnímu nastavení. Naopak nás nutně staví do pasivní a často  až 

defenzivní role 

Jak bylo uvedeno v předchozích kapitolách, každý nový způsob 

zobrazování a jím nastavené parametry vidění se vždy určitým způsobem 

zapíší do našeho vnímání a registrování okolního světa. Až do nástupu 

nových technologií produkce obrazů se však nestalo, aby jimi nastavená 

vizualita potlačovala a takto komplexně nahrazovala naše přirozené vnímání, 

a tím i prohlubovala propast mezi realitou a námi, našimi duševními i 

tělesnými dispozicemi.  

Současné mody zobrazování omezují a v podstatě  vyřazují ze hry 

veškeré postupy a principy, na nichž bylo založeno přirozené vnímání a vše 
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převádějí na úroveň jimi nastavené a strukturované percepce a tedy značně 

limitované vizuality.  

Viditelné nám již předem zpracovávají a upravují do vlastních 

formátů viditelnosti a vnucují nám vlastní rovinu perspektivy. A jelikož nám 

většinou nezbývá než ji přijmout za svou, obrazy se pro naše vidění 

v podstatě stávají jistými „kategorickými imperativy“. 

Nové technologie produkce obrazů se stávají dokonalými stroji vidění 

(Virilio), které zcela automatizují naši vizuální percepci, neboť nám vše 

předkládají nikoli jen ve zviditelněné formě, ale také v již interpretované  

podobě, kde „reálné“ vyvstává již jako hotové spojení virtuálního a 

aktuálního.  

Virtuální u této formy zobrazení v podstatě vyplňuje ony mezery či 

prázdná místa, která jsme v klasicky vytvořených obrazech museli zaplňovat 

sami svou vědomou činností. Dnes je za nás předvyplní samotné technologie, 

a navíc díky rychlosti přenosů přicházíme o možnost dva zmíněné typy dat 

či systémů – aktuální a virtuální - rozlišit, takže nám ve vidění automaticky 

splývají.  

Stroj vidění, který nám předkládá již komplexní, interpretované 

obrazy je tak v podstatě novou alternativou klasického konceptu „myslícího 

oka“ (Klee, Merleau-Ponty), kdy ovšem vidění bylo ještě neodlučitelně 

spjato s lidským vnímáním a myšlením. 

Na jednu stranu nám sice nabízejí vidění, umožňující překročení 

pozice lidského subjektu, která samozřejmě nese jistá omezení, bohužel nás 

však zároveň zbavují možnosti vytvořit si vlastní způsob a rejstřík možností 

pohledu, neboť výběr i formátování vizuálního pole plně přebírají za nás.  

Vzhledem k tomu, že tato intervence a invaze obrazů do našeho 

vědomí a podvědomí je příliš silná a začíná překračovat možnosti adekvátní 

lidské reakce, v podstatě se dostáváme stále více do poněkud paradoxní 
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situace, kterou zaznamenal již Paul Klee: „nyní předměty vnímají mne“. 

Také zde můžeme připomenout Baudrillardův výraz „fatální strategie“, 

v němž je strategie svázána nikoli se subjektem a jeho vůlí, ale naopak 

s objektem, v čemž spočívá fatalita procesu souvisejícího s moderními 

technologiemi – subjekt a subjektivita v něm již nehrají žádnou roli. 

Dnešní informační věk by tak možná měl být označován naopak jako 

věk dezinformací a éra kybernetické kontroly (jistě není bez zajímavosti, že 

samotný pojem kybernetika pochází z řeckého výrazu pro kormidelníka, 

takže nese odkaz ke kontrole a ovládání) se z pohledu lidského subjektu zdá 

být ve všech ohledech spíše érou ztráty kontroly a dezorientace, zejména co 

se týče pojmu skutečnosti a našeho vztahu k „reálnému“.  

V podstatě jsme donuceni rezignovat na aktivní hledání a 

propracovávání vlastního přístupu k zobrazovaným formám a vizuálnímu 

výběru, neboť optické přístroje vše udělají za nás a zcela automaticky 

předbíhají naše možnosti pozorování a vnímání v původním smyslu, takže 

místo jakéhokoli individuálního přístupu nutně zakládají apatii a lhostejnost.  

Pokud se před našima očima vystřídá více než 60 obrazů za vteřinu, 

v jistém přeneseném smyslu lze říci, že celkový dojem pro většinu z nás, ať 

vyvineme jakékoli duševní úsilí, ve výsledku nemůže být ničím více než jen 

nezřetelnou, rozmazanou šmouhou. Jak říká Virilio: „Co je dáno, je právě 

informace, ale nikoli vjem: je to apatheia.“ (EM)  

 

Pokud se vrátíme k jedné z předchozích kapitol a budeme o 

současném světě uvažovat v duchu Benjaminova Uměleckého díla ve věku 

své technické reprodukovatelnosti, zjistíme, že je nutné většinu konceptů, 

které zde předkládá přeformulovat a uvažovat v poněkud odlišných 

pojmech.  
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Samotný pojem uměleckého díla je dnes mnohem komplikovanější a 

zahrnuje například zcela novou a již poměrně rozsáhlou část, a to obrazovou 

tvorbu využívající nejmodernějších počítačových technologií, díky nimž 

struktura a dispozice obrazu získávají zcela odlišný charakter .   

Také pojem reprodukce či reprodukovatelnosti v poslední době 

získává naprosto odlišný význam, neboť dnes se „klasická“ masová produkce 

a reprodukce obrazů zdá téměř zastaralá a nahrazuje ji digitální animace, 

tedy produkce nekonečně modifikovatelných a tvarovatelných obrazů, které 

se již vůbec neobjevují v nějakém materiálním médiu, neboť v tomto případě 

lze za médium označit jen jakousi fúzi digitálních a analogových kódů. Jinak 

řečeno, za těmito obrazy leží jen proud alfanumerických cifer.  

V jistém smyslu však tuto proměnu charakteru obrazů předpověděl 

již Kandinsky, což ostatně jen potvrzuje, že umělci jsou ke skutečnosti jaksi 

vnímavější a  mnohdy jsou schopni odhadnout směr vývoje se značným 

předstihem: „Jak se budou abstraktní výrazové formy v budoucnu dále 

vyvíjet a vnímavost diváka se bude zvyšovat, bude nezbytné vytvořit 

přesnější koncepce a časem se k nim jistě dospěje pomocí technik měření a 

výpočtů. Matematické vyjádření se pak stane základem.“ (Kandinsky: 1994, 

s. 544).  

Kandinsky však pravděpodobně nepočítal s tím, že neustálé 

zpřesňování a zdokonalování forem zobrazování zdaleka nepovede k 

možnosti vyjádřit jakoby čistěji a výrazněji například určité duchovní 

hodnoty či základní vztahy a principy, ležící na pozadí viditelné skutečnosti, 

ale naopak k naprosté sterilizaci a zoufalému vyprázdnění obrazu. 

Jestliže například klasická perspektiva fungovala jako nástroj pro 

zobrazení forem v prostoru, dnešní počítačově generované obrazy jsou v 

podstatě nástroji na zobrazení forem v čase. V obrazech se vlastně už 

nedíváme ani tak na objekty, ale na pohyb, který jimi prochází, mnohem 
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přitažlivější než ukončenost forem se dnes zdá být zkoumání nekonečných 

možností jejich transformací.  

Vidění již neimplikuje jakési znehybnění objektu, aby mohl být 

zachycen v obraze v určitém prostorovém kontextu a samotné zobrazení je 

založeno mnohem více na kalkulaci než na zobrazování vnějších jevů. 

Nepředvádí a nevytváří formy jakoby z vnějšku, ale naopak je generuje 

zevnitř.  

U takto produkovaných obrazů tedy dochází k naprostému 

převrácení původního principu zobrazování  - zatímco klasické obrazy vždy 

vycházely z konkrétních jevů a buď je znázorňovaly jen v nepatrně 

zredukované, opticky korektní podobě, a nebo prostřednictvím čistě 

abstraktních forem, v základu technických obrazů naopak stojí jen čísla a 

zcela abstraktní systémy kódů. Funkcí výsledného obrazu je ovšem i přesto 

vyvolat iluzi, že zpřítomňuje a věrně prezentuje konkrétní jevy.  

 

V dnešní době se tedy nejen završují procesy a tendence popisované 

poměrně přesně již v Benjaminově díle, ale mnohdy postupují i o několik 

kroků dále. Reprodukované kopie zobrazení dnes již nejsou kopiemi 

v původním smyslu, tedy odvozeninami či určitými relikty originálu, jehož 

původní aura se v každé kopii nevyhnutelně vytrácí, naopak jsou často 

vytvářeny v mnohem dokonalejším a přesnějším formátu než samotný 

originál.  

Digitální reprodukce dnes umožňuje například odstranit a napravit 

defekty na malbách způsobené jejich stárnutím, takže lze vytvořit dílo, které 

tím sice zdaleka nenabývá auru o níž hovoří Benjamin, ale na druhou stranu 

znovu získává jistou vitalitu a jakoby nový život, a přinejmenším co se týče 

vizuálních kvalit může být mnohem dokonalejší než originál a vlastně i 

podobnější původnímu vzhledu daného obrazu.  
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A v neposlední řadě musíme nově uvažovat také o vztahu mezi dílem 

a tvůrcem. Benjamin ve svém textu proti sobě staví éru manuální a 

mechanické reprodukce na příkladu malíře a kameramana, které přirovnává 

k mágovi a chirurgovi: „Mág léčí dotekem rukou, chirurg řezáním do 

pacientova těla – stejně tak malíř si ve svém díle udržuje přirozený odstup od 

reality, zatímco kameraman proniká hluboko do jejích sítí.“ (Benjamin; 

1979, s. 33)  

Dnes se vztah mezi „tvůrcem“ a „realitou“ posunul ještě o něco dále. 

Místo malířů a kameramanů dnes převzali designéři virtuálních světů a 

architektur, kteří nejen že operují na dálku, v poněkud nepřirozené 

vzdálenosti od „reality“, ale vlastně i v časovém předstihu, neboť si vše 

mohou vyzkoušet či naprogramovat ještě předtím, než se jimi zamýšlená 

akce skutečně odehraje.  

Navíc jsou schopni pracovat s dříve nepostihnutelnými detaily, takže 

bychom mohli říci, že se prostřednictvím obrazů „prořezávají“ do reality 

stále hlouběji a samozřejmě s mnohem větší přesností a jemností v zacházení 

s detaily, než bylo možné v dřívějších dobách.  

V našem vztahu k realitě tak díky novým typům zobrazení vzniká 

jistý paradox - „reálné“ sice poznáváme stále blíže a v drobnějších detailech, 

ovšem přesto –  či vlastně právě tím - se od něj neustále vzdalujeme.          

K proměně tak samozřejmě dochází i v našem vnímání časovosti, 

které se dnes vyznačuje zvláštním dojmem jakési prázdnoty či neustále 

odkládaného očekávání. Události jako by se neustále teprve chystaly 

odehrát, ovšem zároveň si nikdy nemůžeme být zcela jisti, zda se ve 

skutečnosti již neodehrály, aniž bychom to zpozorovali.  

Situace, které se odehrály například před několika měsíci, a které by 

ještě před pár desítkami let byly považovány za nedávnou minulost se dnes 

propadají stále hlouběji do dějin a zdají se nesmírně vzdálené od toho, co 
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ještě stále nazýváme přítomností, ale co je ve skutečnosti již jen těžko 

definovatelným bodem, který navíc, použijeme-li Viriliova pojmu, podléhá 

stále rychlejší erozi. 

Benjamin své dílo zakončil úvahami o nebezpečí hromadné 

destrukce, dnes však není zcela od věci se obávat pravého opaku, totiž že 

nám v souvislosti s expanzí zobrazení a „estetickým potěšením“ mnohem 

pravděpodobněji - a o nic méně nebezpečněji - hrozí masové tvoření a 

neustálá produkce nových, ještě vitálnějších a „virulentnějších“ obrazů a 

téměř oživlých vizuálních forem.  
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7. Obrazy jako formy viditelného7. Obrazy jako formy viditelného7. Obrazy jako formy viditelného7. Obrazy jako formy viditelného    
 

V souvislosti s tím, co bylo řečeno v předchozí kapitole můžeme 

shrnout, že efekt reálného (Virilio), produkovaný technickými obrazy, které 

si vynucují přijetí jisté logiky percepce, a tím i určují náš obraz reálného, je 

dnes mnohem důležitější než hmatatelná skutečnost a v podstatě nahrazuje 

bezprostřední realitu.  

Díky struktuře nového typu zobrazování v podstatě již ani nelze 

odlišit, co se odehrává před našima očima, a co je pouze obrazem v našem 

vědomí.  

Dnes již totiž nemůžeme spoléhat na základní odlišnost subjektu a 

vnějšího objektu, jako například ještě v dobách Kanta, neboť objekty, s nimiž 

se setkáváme prostřednictvím techno-obrazů zdaleka nepocházejí jen ze 

známého, vnějšího prostoru, ale pohybují se v nejasné oblasti, která 

neexistuje „reálně“, ale pouze v zobrazení a v našem vědomí. 

U nového typu zobrazení, jež nevychází z přirozených lidských 

schopností jako tradiční obrazy totiž nejsme schopni rozpoznat, jaký typ 

figurace a „výstavby“ či montáže znázorňovaných jevů využívá, je nám zde 

umožněn pouze přístup k již hotovým částem či výsekům, nikoli k celku.  

Viditelné je zde ukotveno v jakémsi mezi-stavu, jedná se o 

zprostředkování, které se nevyznačuje ani „přímým“ vztahem k již 

fixovaným jevům, ani se nejedná o abstraktní zobrazení jako ukončený 

celek, jakým byly například obrazy některých  abstraktních malířů.  

Z toho také vyplývá, že tomuto typu obrazů zcela chybí vazba na 

jakýsi širší kontext či schopnost odkazu k jinému řádu než jaký sám o sobě 

prezentuje, neboť pokud obraz nemá charakter ukončeného celku, 

seskládaného podle určité logiky spojování, která je pro člověka alespoň 
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nějak elementárně transparentní, nemůže ani tvořit základ či východisko 

pro jakýkoli přesah.  

Obrazy tím ztrácejí i schopnost objevovat pro člověka nové způsoby 

vidění, ale naopak neustále a pouze s mírnými variacemi recyklují to, co 

jsme již viděli. Dnes se téměř veškeré vidění stává znovu-viděním, subjekt se 

uzavírá do světa tautologicky opakovaných forem, standardizovaných 

objektů a situací.  

 Percepce je obrazů i „skutečnosti“ je organizována technologiemi, 

jejichž podstata zobrazování nemá nic společného s původní estetikou 

vidění, kterou zprostředkovávaly klasické obrazy, umožňující neustále 

posouvat hranice viditelnosti a rozšiřovat tak oblast viditelného . 

Jelikož základní parametry vnímání a rozsah pole viditelného jsou 

nastaveny prostřednictvím mediálních obrazů, i přímá percepce se dnes 

stává verzí modelu znovu-vidění“, zcela popírajícího samotnou podstatu 

vidění, kterou vždy bylo především hledání stále nových způsobů 

zviditelňování neviditelného, přičemž aktualizace těchto způsobů se vždy 

odehrávala právě prostřednictvím obrazů. 

Na rozdíl od toho, co dříve bylo běžnému pohledu nedostupné a 

zůstávalo skryté již ze své podstaty - a vidění nabízené obrazy pak spočívalo 

v poodkrývání či poukazování na toto neviditelné - dnes jsou některé 

skutečnosti či fenomény skryté pouze proto, že percepce je díky 

technologické nadprodukci zobrazování zcela pohlcena a zavalena 

viditelným.  

Obrazy tak již nezprostředkovávají přístup k tomu, co je skryté, ale 

naopak vše, co bylo dříve pouhým okem neviditelné překrývají maskou 

viditelného, které ovšem není ničím jiným než umělou konstrukcí aparátu, 

v porovnání s klasickými obrazy v podstatě jen povrchovou formou. 
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Tímto poněkud banálním „zviditelňováním“ značně redukují oblast 

nejen našeho vnímání, ale i uvažování o světě, neboť i přesto, že se v mnoha 

ohledech dobrovolně zbavují funkcí a dispozic vycházejících z původní 

obrazové tvorby, neustále si podržují schopnost strukturovat naše vidění a 

tím i prožívání či myšlení.  

Vidění je totiž z principu neukončeným procesem a samo o sobě 

nemá žádné automaticky a předem nastavené limity, takže obrazy v tomto 

pohledu představují nepostradatelné, dočasně ukončené vidění a vtiskují do 

nás specifické parametry a určitá omezení, která teprve umožňují vlastní 

vidění.  

Je zřejmé, že bez vizuálních limitů by nemohla fungovat například 

ani obraznost a základní kognitivní procesy, neboť bez nastavení jistých 

hranic a „slepoty“ k některým aspektům a částem vizuálního by nebyl 

udržitelný ani vzhled a možnost rozpoznávání vnějších jevů.   

V podstatě se jedná o Welschem popisovaný princip anesteze: 

abychom mohli něco vidět, musíme něco nevidět. Jinými slovy, vizuální 

musí být vždy seskládáno a vnímáno přes určité matrice či omezující normy 

a vzory, které nám zprostředkovávají právě obrazy, ať již jsou vyjádřením 

určité ideje či všeobecně přijímané koncepce reality či spíše výrazem 

individuálního vidění jejich tvůrce. 

Obrazy se vždy nějak zapíší do našeho myšlení a vnímání a 

především podle nich pak konstituujeme okolní svět, jsou médiem nesoucím 

základní informace, na jejichž základě si uspořádáváme prostor. S techno-

obrazy se samozřejmě objevuje nový problém, neboť tento typ obrazů lze jen 

těžko sledovat (a tedy i následovat), neboť jsou zobrazením proporcí, situací 

a kombinací, které nevycházejí z přirozených lidských dispozic a nevztahují 

se k prostoru ani k času, ve kterém se běžně pohybujeme, vše je zde 

vztahováno k virtuálním horizontům, nastaveným technickými aparáty. 
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8. Závěr8. Závěr8. Závěr8. Závěr    
 

Umění, které produkuje nemateriální důsledky, postupně zvyšuje naši 

vybavenost nemateriálními hodnotami. Ale jelikož z nemateriálního 

se rodí materiální, umění postupem času volně a nevyhnutelně 

vytváří také materiální hodnoty. Co bylo včera bláznivou 

„představou“ se dnes stává faktem, z něhož se zítra stane materiální 

realita.   

Wassily Kandinsky    

    

Každá společnost s jejím specifickým pojetím reality i způsobem 

myšlení jejích členů je kulturní konstrukcí založenou jednak na diskursech, 

které určují, o čem a jak je možné mluvit, a jednak na obrazech, definujících 

hranice a možnosti viditelného.  

Rozsáhlou a značně diferencovanou obrazovou tvorbu tak lze v této 

souvislosti použít jako názornou výpověď o tom, že žádné pojetí skutečnosti 

zdaleka není přirozeným faktem, jeho původ i vývoj nikdy není předem dán, 

vždy je vždy teprve utvářen a formován.   

Nepopiratelnou lekcí nových technologií zůstává to, na co původní 

formy zobrazení vždy jen poměrně nenápadně poukazovaly, totiž že celkový 

„obraz“ reality si v zásadní míře vytváříme právě prostřednictvím obrazů.  

To, co vnímáme jako skutečnost je jen nepatrným výsekem z pole 

virtuálních možností, pouze omezeným výběrem, který byl dlouhou dobu 

nastaven pouze na základě našich specifických kognitivních možností  a 

schopností. 

S mírnou nadsázkou můžeme říci, že realita nikdy nebyla reálná, ale 

v dobách, kdy existoval pouze jeden dominantní způsob vidění a 

zobrazování, vycházející pouze z lidských dispozic, se zdála jaksi reálnější. 
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Faktem nicméně zůstává, že lidé mají tendenci se od této umělosti, 

selektivnosti a vykonstruovanosti pohledu i světa distancovat, nebrat za ni 

žádnou odpovědnost a zejména dnes na ni dokonce s oblibou zapomínat a 

považovat tak aktuálně platný koncept reálného za zcela přirozený a 

zakotvený v odnepaměti daných tradicích.  

Tento postoj se však zejména v současné době ukazuje jako poměrně 

naivní, neboť naše zkušenost s vnějším světem se již téměř nikdy neodehrává 

takzvaně tváří v tvář, ale téměř vždy je mediovaná, jednak  určitými 

diskurzy a především obrazy. 

Na základě předchozích kapitol je možné shrnout základní tezi této 

práce, totiž že právě mediační funkce je u obrazů  vždy rozhodující. Umění 

založené na nápodobě, stejně jako abstraktní tvorba, o nichž pojednávaly 

výše uvedené kapitoly představují pouze dva specifické přístupy ke 

zprostředkování, různé systémy zobrazení, zpřístupňující viditelnost jiného 

typu. 

Zatímco klasicky vytvořené obrazy – mimetické i abstraktní - svou 

mediační funkci příliš nezastíraly a nepředstíraly, že jsou přímým a přesným 

převedením „reálných“ fenoménů, a většinou naopak plně těžily z toho, že 

byly vytvořeny především jako jistá „zhuštěná“, symbolická vyjádření a 

v souvislosti s tím vyžadovaly i specifický a poměrně náročný způsob 

vnímání, obrazy produkované novými technologiemi svou skutečnou 

povahu zastírají, maskují svůj způsob zprostředkování a zviditelňování jevů, 

čímž si v podstatě vynucují, abychom k nim nepřistupovali jako k obrazům, 

tedy specifickým formám mediace, ale abychom se zaměřili pouze na jejich 

obsah a považovali jej za konkrétní ztělesnění „reálných situací a předmětů. 

Učí nás zapomínat, že obrazy vždy operují v absenci svých 

zobrazovaných předmětů, čehož tvůrci obrazů dříve dokázali velmi dobře 

využít, neboť tím se jim otevíralo pole pro vlastní znázornění a transformace 
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jinak stabilních forem, pro vlastní způsob převedení viditelného i 

neviditelného do nových vizuálních konfigurací, a tedy i možnost pro 

rozšíření stávajícího modelu vidění. 

Zde je však nutné podotknout, že obrazy produkované novými 

technologiemi sice tento princip tvorby i samotné „reálné“ stále více 

potlačují, stejně jako všechny obrazy jsou však užitečné v tom smyslu, že 

mohou nabízet jiné způsoby vidění.  

Technické obrazy jistě nejsou „bezmocné“, ale v tomto ohledu jsou 

jejich možnosti mnohem omezenější a díky neustálé snaze o „objektivitu“ a 

totální viditelnost jsou možná mnohem slabší než si myslíme. Problémem je 

pouze vytříbit a více promyslet náš odhad jejich moci i princip jak opravdu 

fungují. Pokud je skutečná síla obrazů současných technologií stejná jako 

moc slabého, může to být příčinou, proč je jejich „touha“ zároveň tak silná: 

aby nahradila jejich skutečnou neschopnost.  

Obrazy nám bezpochyby a téměř automaticky pomáhají vidět, ale 

nikoli vědět – tedy alespoň ne s takovou samozřejmostí, neboť to podstatné, 

co z nich můžeme čerpat je většinou z řádu náznaků, které pouze poukazují 

na něco, co je charakterizováno jinými parametry a patří do odlišného řádu.  

Obrazy produkované novými technologiemi tuto schopnost ztrácejí, a 

proto dnes možná žádné zobrazení tohoto typu již nemůže stát jakoby samo 

o sobě, mimo komplexní systém médií. Právě proto, že mu chybí ono 

zakládající pozadí, reference k jinému řádu a z ní vyplývající „nadhodnota“ 

obrazu.  
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