
Předložená práce se zabývá francouzskou klasicistní teorií o fungování a zobrazování
afektů jako možném východisku některých výtvarných děl vzniklých v Čechách kolem
roku 1800.
Teorie fungování a zobrazování afektů byla ve Francii rozpracována během 17. století
na půdě „Academie Royalle de Peinture & Sculpture“. Akademikové se snažili na základě
nejnovějších vědeckých poznatků (inspirovaných antikou) sestavit návod, jak vždy vytvořit
dílo, které diváka „přivolá“, umožní mu přečíst děj a v něm zobrazené postavy zasažené
určitým afektem a v neposlední řadě jej dojme. Cestu naznačil svým spisem „Vášně duše“
René Descartes, jehož teorii zpracoval, upravil a obohatil názornými kresbami královský
dvorní malíř Charles Le Brun. Studentům výtvarného umění umožňovala poznat a pochopit
příčiny, které nakonec vedou k projevu afektu ve tváři. Začínajícím umělcům mohla
poskytnout vodítko pro zobrazení vášní, které vzhledem k pravidlům společenského chování
nebylo možné na veřejnosti v běžně spatřit. Vzhledem k tomu, že většina kreseb byla
neutrální, umožňovala použití pro obě pohlaví i v různém kontextu.
Le Brunova příručka po prvním vydání v roce 1698 byla překládána do mnoha jazyků
a rozšířila se po celé Evropě, ale ve Francii byla Le Brunovými následovníky odmítnuta.
Roger de Piles a André Félibien Le Brunově teorii vyčítali příliš podrobné teoretické popisy,
které malíř v praxi nemůže využít, kritizovali i příručku jako celek, který by měl nahradit
práci podle živého modelu. Naopak doporučují umělcům se před zrcadlem vcítit
do zobrazované postavy, čímž položili základ romantickému přístupu.
Součástí Le Brunova traktátu o afektech byla i přednáška věnovaná fyziognomii.
Na základě převahy jednoho z temperamentů byl člověk náchylný k podléhání určitým
afektům. Pokud afekt v těle působil delší dobu, působil stálé změny na těle, z nichž bylo
možné poznat jinak neviditelný charakter. Snazší orientaci v rysech vlastních určitým
charakterům umožňovalo srovnání se zvířetem, jehož vlastnosti byly všeobecně dobře známé.
Zmíněná část afektové teorie byla rovněž velmi oblíbená po celé Evropě, zejména na přelomu
18. a 19. století. V Čechách vyšla Le Brunova příručka v německém překladu v roce 1781
a společně s dalšími francouzskými traktáty se nacházela v knihovnách umělců, mecenášů
i Kreslířské akademie. 


