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Abstrakt  

Předmětem této disertační práce je antropologický a muzeologický pohled             

na prezentaci exotických artefaktů v západní kultuře. Reaguje na absenci 

teoretických studií a pojednání o možnostech percepce a prezentace těchto objektů 

v České republice. V zásadě čerpá zejména ze zahraniční literatury a vlastní 

zkušenosti se západoevropskými expozicemi. Práce je rozdělena na teoretickou             

a empirickou část. Předmětem prvního bloku je analýza přístupů k mimo-

evropským etnografickým předmětům, jejich potenciálu a rozdílných možností 

jejich prezentace veřejnosti. Zvláštní pozornost je věnována vybraným tématům 

antropologie umění, která jsou v ohnisku zájmu současné mezinárodní vědecké 

obce. Metodologicky se tato část práce opírá o analýzu a interpretaci primárních            

a sekundárních pramenů. V empirické části jsou prezentovány výsledky vlastní 

snahy o zmapování současné situace. Obsažená aplikační část pak popisuje 

realizaci podpůrného muzejně-pedagogického prvku v konkrétní expozici. Cílem 

práce je být jednou z příčin k rozvoji percepce a prezentace exotických exponátů 

v českých podmínkách a přispět tím k efektivnějšímu sdílení těchto předmětů,              

ve smyslu posílení mezikulturního dialogu a respektu ke kulturní diverzitě. Studie               

tak podává přehled o vybraných současných muzeologických tendencích                  

a o klíčových otázkách souvisejících s tématem exotických exponátů. 

 

Klíčová slova  

antropologie umění, etnické umění, etnografická muzeologie, exotické umění, 

kabinet kuriozit, muzejní prezentace, umění přírodních národů 
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Abstract 

This thesis deals with the anthropological and museological approach                       

to the presentation of exotic artefacts in the Western culture. It responds                

to the absence of theoretical studies and papers on the possibilities                           

of perception and presentation of these objects in the Czech Republic.                       

In principle, it is mainly inspired by foreign literature and author's own experience 

with Western expositions. Thesis contains a theoretical and an empirical part.            

The subject of the first part is the analysis of key approaches to the non-European 

ethnographic objects, their potential and different possibilities of their public 

presentation. Main attention is focused on key topics of anthropology of art 

frequently discussed by the international scientific community. Methodologically, 

this part presents the analysis, and the interpretation of primary and secondary 

literature. In the empirical part there are shown results of own effort to analyse                      

the problem. The included application part describes realization                                 

of the particular program created on basis of museum-pedagogy. The aim                 

of this thesis is to contribute to the development of perception,                                    

and to the presentation of exotic exhibits in the Czech conditions. Additionally, 

thesis leads to a better use of the potential of those artefacts within the meaning  

of intercultural dialogue, and respect for cultural diversity. The study thus 

provides an overview of selected current museological tendencies,                              

and also of the problems related to the topic of exotic exhibits. 

 

Key words 

anthropology of art, ethnic art, ethnographic museology, exotic art, cabinet                   

of curiosities, museum presentation, art of natural nations   
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I.  ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

„Egocentrismus nebo etnocentrismus lidí a národů lze tak zmírnit či usvědčit 

z omylů prostřednictvím jiných a cizích, kteří příslušné kultuře nastaví svoje 

zrcadlo“ (Zdeněk Hrbata, 2008, s. 9-10). 

Prezentace exotických etnografik je nejen hodnotným etnologicko-

antropologickým nástrojem k poznání konkrétní vzdálené kultury, ale i 

reprezentací společenského smýšlení a přístupu k odlišnosti, a tím potažmo 

k etnickým menšinám i k dalekým cizím společnostem. V rámci České republiky 

se setkáváme s unikátním potenciálem pestrých a hodnotných sbírek, které však 

většinou naneštěstí nemají vhodný prostor pro exponování, nejsou podpořeny 

aktuální znalostí současných tendencí prezentace tohoto typu materiálu, nebo je 

kontext jejich představení neaktuální, nezajímavý či nedostatečně zviditelňovaný. 

Není tomu tak ve všech případech, ale bohužel ve většině. Problémem je převážně 

nedostatek financí a tím i prostoru, motivovaných odborníků a dostatečné 

materiální podpory prezentace a uchování takovýchto kulturních pokladů. Na 

základě zahraničních příkladů dobré praxe lze říci, že snaha o bližší porozumění 

kulturnímu dědictví odlišných etnických skupin a prosazování neaxiologického 

přístupu k jejich tvorbě pomáhá v interkulturním dialogu a podporuje 

společenskou reflexi a respekt k odlišnému způsobu života. V dnešní 

multikulturní společnosti je proto role exotických etnografických sbírek a jejich 

expozic velice důležitá. 

Obecným záměrem tohoto odborného exkurzu do antropologie umění a 

etnografické muzeologie je vysledovat možné významy exotických artefaktů a 

stylů jejich prezentace pro dnešní společnost a představit možnost jejich zavedení 

do praxe v našem prostředí. Nejedná se tedy o prezentaci historického vývoje 

situace mimoevropských etnografik v české společnosti, neboť toto téma, 

s přihlédnutím na sběratelské, vědecké a umělecké vlivy těchto artefaktů na naši 

kulturu, jsem zpracovala ve své rigorózní práci (Štěpánová, 2010b). Disertační 

práce si naopak klade za cíl aktuálně reagovat na absenci odborného textu 

zabývajícího se muzeologickou prezentací exotických artefaktů a plným využitím 
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jejich potenciálu, jako nástroje zvýšení mezikulturní tolerance, porozumění a také 

sociální inspirace. Jedním z východisek současné prezentace tohoto typu artefaktů 

je, dle mého názoru, speciální forma vztahu mezi výrobcem předmětu a 

předmětem, tedy za co je předmět výrobcem považován, jakou má artefakt funkci, 

jak je klasifikován v původní a v hostitelské kultuře. Dále pak vztah mezi 

předmětem a konzumentem (návštěvníkem muzea/galerie)
1
 a nakonec vztah mezi 

výrobcem artefaktu a konzumentem, jež by měl být prezentací předmětu 

umožněn. Důležitou složkou tohoto vztahu není jen umělecká nebo výrobní 

významnost, podtrhující svůj originální etnický rozměr, ale i emocionální 

investice vložená do výroby díla, jako přenositelná mezikulturní informace. Důraz 

na tyto prvky by měl být v expozicích a výstavách exotických artefaktů zřetelně 

představen. 

Disertační práce sestává z teoretické a empirické části. Kapitoly v teoretické části 

se zabývají recentní pozicí exotického artefaktu v západní společnosti. Patří sem 

konkrétně otázka správného pojmenování skupiny exotických artefaktů a 

možnosti její klasifikace (geografické, etnické či funkcionální členění, nebo 

stratifikace na tradiční a moderní produkci), doplněné o příklady institucionálního 

využití zmíněných systémů. Dále pak teoretická část projednává samotný 

potenciál mimoevropských etnografik: jejich povahu a charakteristiku ve 

zdrojové
2
 i v hostitelské komunitě; tzv. ‚social agency‘, termín Alfreda Gella; 

nahlíží na ně jako na nástroje prezentace kulturní identity a diverzity; a v 

neposlední řadě demonstruje příklady dobré praxe ze zahraniční. Stylům 

prezentace exotických muzeálií je věnována podrobná kapitola Analýza 

současných přístupů k prezentaci exotických artefaktů, představující tři hlavní 

způsoby vystavování takovýchto předmětů – umělecko-estetický, antropologicko-

historický a narativní. Následující část pojednává o efektivitě muzejní prezentace 

a jejích klíčových bodech, které jsou vysoce proměnlivým faktorem v těsné 

                                                   
 

1 Někdy v textu označeným také jako ‚divák‘, pro zvýraznění vizuální intence a také pro 

rozmanitost textu; 

2 Termín, označující originální skupinu, v níž předmět vznikl, užitý například Anne-Marie 

Bottiaux v publikaci Fetish Modernity, 2011. 
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závislosti na společenském a technologickém vývoji. Jedná se zejména o témata 

jako interaktivita, moderní technologie ve výstavě, prezentace instituce a její 

nabídka pro veřejnost, digitalizace sbírek, ekologický aspekt etnografických 

muzeí a role popisku/štítku předmětu. V neposlední řadě nabízí teoretická část 

konkrétní aktuální témata, diskutovaná odborníky ze světových etnografických 

institucí, která představují současné problémy v oblasti, jako jsou správná 

interpretace a porozumění předmětům, repatriace muzejních objektů, pojetí 

modernity v kontextu etnografik, falza, plagiátorství a otázka autorských práv, 

zabránění trivializace kulturního významu, přístupy ke konzervaci předmětů a 

rozvoj moderní muzeologie a muzejní kritiky. Na problematiku je nahlíženo z role 

antropoložky/kurátorky, ve snaze postihnout klíčová témata, důležitá pro 

sběratelskou, muzejní a galerijní práci s těmito objekty, neboli okruhy, které se 

dnes běžně v oblasti antropologie umění a mimoevropské etnografické 

muzeologie vyskytují v publikacích a při vědeckých diskuzích. Teoretická část by 

měla na základě prezentovaných dat přispět k intencionalitě a pružnějšímu 

usuzování o objektech exotické povahy v našich sbírkách. 

Empirická část práce se skládá ze dvou autonomních celků. První je aktivním 

výzkumem pozice a přístupu českých kurátorů ke sbírkám exotických artefaktů. 

Cílem tohoto oddílu je analyzovat aktuální stanovisko instituce a kurátora 

mimoevropských etnografik ke sbírkovým předmětům, které má Česká republika 

k dispozici. Ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií ČR, konkrétně s vedoucí 

etnografické komise Romanou Habartovou, byl kurátorům rozeslán elektronický 

dotazník, hodnocený anonymně, který se zaměřoval na klíčové oblasti práce 

těchto odborníků, vycházející ze struktury disertační práce. Prezentace 

současného stavu, jeho pozitivních i negativních faktorů, spolu s výsledným 

konstruováním vhodného a dostupného řešení pro kladnou změnu, by mohlo 

prakticky přispět ke zlepšení celkové situace těchto sbírek a ovlivnit tak v 

důsledku zájem veřejnosti o kvalitní předměty exotické povahy. Následný 

segment, orientovaný na muzejní pedagogiku, se věnuje vytvoření pracovního 

listu jako nástroje pro zvýšení atraktivity a edukativního potenciálu konkrétní 

expozice exotických etnografik. Pro Náprstkovo muzeum v Praze jsem vytvořila 

aktivační materiál, vhodný jako finančně nenáročný a interaktivně působící 
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doplněk stálé expozice Oceánie. Tento samostatný pracovní list je zacílený na 

žáky ZŠ (zejména na děti II. stupně) a bude volně ke stažení na internetových 

stránkách muzea. Cílem této části je poukázat na dostupné možnosti ve zlepšování 

rozsahu muzejní nabídky a podpořit veřejnost v návštěvě etnografických expozic, 

prezentujících stále naléhavější mezikulturní dialog. Oba celky reagují na 

předchozí teoretickou část práce, snaží se ji prakticky rozšířit, podtrhnout a přispět 

ke snaze kurátorů modernizovat a aktualizovat prezentaci muzejních sbírek. 

Hlavní hypotézy disertační práce jsou následující: 

1. Primárním, avšak u nás opomíjeným cílem současné etnografické instituce 

je napomáhání veřejnosti v uchopení a v budování vztahu k odlišným 

etnickým skupinám, regulace kulturních stereotypů, podpora kulturní 

diverzity a snášenlivého postoje k etnickým odlišnostem v současné 

společnosti. 

2. Sekundárními cíli etnografického muzea/galerie jsou profesionální 

uchování a péče o uložené sbírky, jejich adekvátní prezentace veřejnosti a 

spolupráce s dalšími institucemi v zájmu sdílení informací.  

3.  Sekundární cíle jsou však českými institucemi považovány za primární a 

samotné primární cíle pak nejsou dostatečně naplňovány či zviditelňovány. 

4. Exotické artefakty v českých sbírkách jsou většinou nedostatečně, 

neaktuálně a neatraktivně prezentovány, což snižuje zájem veřejnosti o ně.  

5. Znalostí aktuální zahraniční teorie a praxe je možné dosáhnout zlepšení 

přístupu k primárním i sekundárním cílům etnografických institucí, jeho 

aktualizování a efektivní rozvoj, přičemž prezentování odborných 

zahraničních přístupů a témat v této oblasti není v českém překladu, až na 

výjimky, dostupné. 

6. Základními neaxiologickými kategoriemi exotických artefaktů jsou 

‚tradiční‘ a ‚moderní‘ předměty, přičemž tradiční artefakty jsou vnímány v 

západním pojetí spíše ‚etnografické objekty‘ a moderní tvorba více jako 
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‚umění‘. Od těchto přístupů se odvíjejí i prezentační možnosti takovýchto 

sbírek. 

7. Způsob prezentace exotických artefaktů, jejich srozumitelnost, 

uchopitelnost, aktuálnost a uvedení do současného kontextu mají zásadní 

vliv na návštěvníky institucí a jejich postoj k exotickým etnikům i naopak.  

Mezi zvolené metody v teoretické části studie patří převážně interpretace a 

komparace primárních a sekundárních textů, zejména publikací a periodik, 

muzejních věstníků, zpravodajů a výročních zpráv, internetových magazínů, 

portálů a diskusí, a dalších informačních zdrojů uvedených v bibliografii. 

Interpretovanou literaturu jsem zvolila na základě výběru nejcitovanějších autorů, 

vyplývající ze studia oboru – jména, která se v odborné literatuře nejvíce opakují. 

Mezi významné mediální zdroje dat patří i webové stránky nejvýznamnějších 

institucí, které byly analyzovány pro zjištění úrovně jejich komplexnosti, 

aktuálnosti, interaktivity, propojenosti s děním v instituci a dostupnosti sbírek on-

line. Nezbytně k získání dat přispělo i zúčastněné pozorování v terénu, zejména 

osobní zkušenosti z pobytů ve výzkumných a vzdělávacích institucích 

souvisejících s tématem práce, jako jsou například návštěvy muzejních expozic, 

výstav, depozitářů a výzkumných center a účast na projektech. Většina získaných 

dat byla podrobena praktické i teoretické analýze. Metody práce byly podpořeny 

stáží ve World School of Art and Museology v Anglii, kde jsem získala zahraniční 

zkušenosti z oblasti moderních technik muzeologie a socio-muzeologie. 

Empirická část využila anonymního standardizovaného dotazníkového šetření s 

kombinací otevřených a uzavřených otázek, rozeslaného patnácti českým 

kurátorům exotických etnografických sbírek. V druhé části je představen pracovní 

list zkonstruovaný na základě studia literatury muzejní pedagogiky. Je založen na 

zážitkové pedagogice, metodě objektového učení, principech prohloubení 

edukativního efektu díky metodě didaktického napětí a příkladů dobré praxe ze 

zahraničních institucí (např. z Musée du Quai Branly v Paříži). Metodika byla 

diskutována s pracovnicemi Náprstkova muzea v Praze, jemuž byl materiál určen. 
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V úvodu ještě zmíním několik poznámek, týkajících se používané terminologie. 

Spojení ‚západoevropské státy‘ v tomto textu označuje rozvinuté společnosti 

západní Evropy, které jsou naší republice kulturně srozumitelné a blízké. V otázce 

prezentace mimoevropských etnografických artefaktů jsou na rozvinuté úrovni, 

jejich přístup je založen na dlouhodobém odborném výzkumu a muzejní praxi v 

této oblasti. Proto jejich činnost považuji z českého pohledu za inspirativní. Dále 

pak operuji s termínem ‚Západ‘, v moderním pojetí tohoto slova, inspirovaným 

Samuelem Huntingtonem (1927-2008), který definuje Západ/západní civilizaci na 

základě kombinace politických, náboženských a kulturních faktorů. Zahrnuje do 

něj protestantskou a katolickou část Evropy, Severní Ameriku, Austrálii, Nový 

Zéland a bývalé západní kolonie (2001). V této práci termín Západ/západní 

civilizace obsahuje předně společnosti Prvního světa (tedy Huntingtonem 

jmenované), vyjma v nich žijících společností tzv. Čtvrtého světa, jak ho definuje 

Nelson Graburn (podrobně v kapitole II.III.III). Pro předměty a sbírky s 

mimoevropským etnickým charakterem a hodnotou, a také pro instituce, 

zabývající se uchováváním a vystavováním mimoevropských etnografických 

sbírek, je v této práci používán přívlastek ‚etnografické‘. Jsem si vědoma i 

alternativního označení této problematiky jako ‚etnologické‘, ovšem tento termín 

považuji spíše za srovnávací z hlediska vědní disciplíny než za determinující 

vzhledem k předmětu, instituci. Práce tedy představuje řadu muzeí etnologických, 

v podstatě se stejným obsahem, jako mají muzea etnografická.  

V bazální otázce rozlišení mezi výstavou a expozicí tato práce reflektuje 

muzeologickou terminologii, definovanou Františkem Šebkem, současným 

ředitelem Východočeského muzea Pardubice. Expozice jsou tedy chápány jako 

dlouhodobé, respektive stálé výstavní programy, které mohou s obměnami 

existovat po desetiletí. Výstavy pak jako krátkodobé, časově omezené výstavní 

programy, jejichž maximální časová délka je stanovena na dva roky (Šebek, 2010, 

s. 248-252). Dalším základním termínem je v této studii také ‚kultura‘. Ta je zde 

nahlížena skrze syntézu definic českého antropologa Václava Soukupa (*1957) a 

amerického badatele Roberta Francise Murphyho (1924-1990) jako komplex 

artefaktů socio-kulturních regulativů a idejí, které jsou sdíleny členy konkrétní 

společnosti a v jejím rámci předávány z generace na generaci. Pojem společnost je 
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zde více orientován přímo na lidskou bytost, masu. Proto nejsou spojení ‚kultura‘ 

a ‚společnost‘ chápány zcela jednotně, obě ovšem pokrývají shodnou kulturní 

oblast/areál. Dále rozlišuji v rámci autonomní kultury její specifikovanější části, 

často odpovídající etnickým skupinám (větvící se následně na konkrétní 

komunity). 

Souhrnným cílem této disertační práce je poukázat na důležitost etnografických 

muzeí vystavujících exotické artefakty v současném společenském dění a usilovat 

o naplňování obecných primárních cílů takovýchto institucí v českém prostředí. 

Teoretická část textu se snaží upozornit na aktuální a klíčová témata oblasti 

mimoevropských etnografických předmětů a inspirovat české kurátory k hlubšímu 

zamyšlení a revitalizování přístupu k tomuto typu objektů tak, aby návštěvníci 

expozic a výstav mohli využít jejich kompletní potenciál. Snaží se prezentovat 

hlavní problémy tématu, poukazuje na dlouhou vývojovou cestu Západu k těmto 

artefaktům, na jejich křehké postavení a následně i na perspektivy, jež do 

budoucna nabízejí. Empirická část následně analyzuje skutečnou situaci vztahu 

českých kurátorů a sbírek exotických artefaktů a dále pak využívá teoretické 

principy k vytvoření atraktivního nástroje, aktivizujícího návštěvníka v konkrétní 

expozici významné české instituce. 

Tato práce se především snaží představit chybějící syntézu poznatků čerpaných z 

odborné zahraniční a české literatury, nejcitovanějších autorů v oboru, informací 

získaných z prezentačních materiálů jednotlivých institucí, vědomostí dosažených 

dialogem s odborníky a v neposlední řadě i návštěvou odborných institucí. Její 

jednotlivé části mají artikulovat aktuální témata, jimiž se instituce a vědci 

zabývají, aby lépe porozuměli vystavovaným předmětům a aby je dokázali 

kvalitně uchovat a pravdivě, efektivně a atraktivně prezentovat. A tím i posílit 

úspěšnost poslání svých muzeí v klíčových oblastech jako jsou muzejní 

prezentace, spolupráce se zdrojovými komunitami, interaktivita v expozici, 

digitalizace sbírek, etický kodex, repatriace předmětů a další. 
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I.I       Stručný přehled historie českých sbírek 

Technicky či kulturně zajímavé a prakticky inovativní předměty z Orientu, 

Blízkého východu a ze severní části Afriky se v české kultuře vyskytovaly od 

středověku. Například víme, že již v 10. století obchodovali cizí kupci na území 

Prahy s exotickým zbožím (Státníková a kol., 1997, s. 47). Jinak tomu však bylo 

s exotickými artefakty pocházejícími od tzv. ‚přírodních národů‘ (blíže k definici 

v kapitole II. II). Pravděpodobně první oficiálně zdokumentované artefakty, 

zhotovené mimoevropskými ‚přírodními etniky‘, byly na našem území zjištěny ve 

sbírkách císaře Rudolfa II. (1552-1612), jak píše česká kulturoložka Zdenka 

Slavíková (*1923) v Umění Subsaharské Afriky (1988, s. 15, poznámka 1) a jak 

potvrzuje český antropolog Josef Kandert (*1943), v katalogu Exotismy ve 

výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, (2007, s. 19). Následovalo 

několik staletí, kdy byla mimoevropská etnografika přivážena do královských a 

aristokratických sbírek jako trofeje z cest a stala se součástí zámeckých 

depozitářů, později kabinetů kuriozit (například na zámcích Opočno, Hluboká, 

Kynžvart a dalších). Sběratelství významných šlechtických rodů, a později i nižší 

šlechty, bylo počátkem privátních sbírek rozšířených po celé Evropě.  

Později, zejména v období 19. a počátku 20. století, byly často velké soukromé 

sbírkové fondy věnovány pod správu prvních muzeí (v případě etnografik u nás 

zejména Národnímu muzeu). Začala také vznikat privátní muzea a roku 1862 byla 

otevřena klíčová česká instituce, dodnes prezentující exotické artefakty, 

Náprstkovo muzeum. Do depozitářů takovýchto muzeí přispívali vědci, 

cestovatelé, dobrodruzi i politici svými dary a budovali tak sbírky 

mimoevropských etnografik nezanedbatelného významu. Devatenácté a dvacáté 

století nabízelo širokou možnost nákupu či směny exotických artefaktů na 

evropských koloniálních trzích, jež nabídly řadě domácích sběratelů a umělců 

cenné základy osobních kolekcí. Oblíbeným se stalo i zakládání tematických 

sbírek, budovaných českými průmyslníky, jako například sbírky exotických 

korálků a artefaktů z nich vytvořených, tedy kolekce Alberta Sachse, či sbírka 

exotické obuvi firmy Baťa. Veřejné a oficiální vystavování takovýchto artefaktů 

v začátcích podpořili zejména Vojtěch Náprstek (1826-1894, zakladatel 
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Náprstkova muzea) a Antonín Frič (1832-1913), organizátor První průmyslové 

výstavy na Střeleckém ostrově v Praze v roce 1862, kde byla inovativně 

exponována také skupina mimoevropských předmětů. 

Většina exotických artefaktů v českých sbírkách je dnes součástí depozitáře 

Náprstkova muzea, krajských a regionálních muzeí či soukromých sbírek 

(podrobněji Štěpánová, 2010b). „Hrubým odhadem lze říci, že na území republiky 

se nachází více jak 100.000 předmětů patřících do mimoevropské oblasti … 

Sbírky, které byly během 2. poloviny 19. století a během století 20. u nás 

shromážděny, patří mezi nejpočetnější sbírky na východ i jih od nás (samozřejmě 

s výjimkou rozlehlého Ruska)“, píše současná orientalistka Zlata Černá (2005, s. 

7). Do tohoto počtu jsou zahrnuty jak artefakty vytvořené civilizacemi, tak i 

přírodními národy. 

I.II       Současná situace 

V České republice je dnes několik významných institucí, zabývajících se tématem 

exotických etnografik. Úroveň jejich přístupu ke sbírkám a k práci s materiálem je 

rozličná, zejména konfrontujeme-li privátní a státní subjekty. Najdeme zde státní 

instituce, známé zejména jako etnografická muzea, přistupující k tématu vědecky, 

za příklad poslouží Náprstkovo muzeum v Praze či Pavilon Anthropos v Brně. 

Dále instituce pojímající prezentaci cestovatelsky, příkladem je Památník Emila 

Holuba v Holicích, muzeum v Moravské Třebové, nebo sbírka J. Hanzelky a M. 

Zikmunda, do nedávna vystavená v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Nebo 

také umělecky, jako Národní galerie, konkrétně Oddělení asijského umění. Také 

několik málo soukromých sbírek podporuje percepci exotických kulturních areálů 

českou společností, jako např. Galerie Anderle v Pelléově vile Praze, první stálá 

expozice afrického umění zpřístupněná MÚ Prahy 6. 
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Nutno konstatovat, že muzea či galerie,
3
 vystavující mimoevropskou materiální 

kulturní produkci, přistupují většinou k vystavování artefaktů velmi prvoplánově. 

Mám tím na mysli, že jednoduše nabízejí veřejnosti pohled na předměty vyrobené 

cizí etnickou skupinou, což je pohled vyplývající z praxe minulých století. 

Bohužel zde často celá myšlenka končí. Předměty jsou doplněny stručnými 

informacemi o jejich kulturním zázemí, chybí však další myšlenky, spojující téma 

expozice/výstavy a recentní dobu, prvek atraktivity a originálního zpracování 

v představování hlubších souvislostí. Jen s nimi mohou artefakty ožít a sdílet se 

současnou veřejností poselství od vzdálených společností. Domnívám se, že právě 

takovým dialogem, zajímavým, podnětným a atraktivním lze napomoci české 

veřejnosti k modernímu a rovnocennému přistupování k cizím etnickým skupinám 

a jejich ‚vyslancům‘ v naší společnosti. Považuji tedy za současný úkol kurátorů 

těchto sbírek usilovat o zpřístupnění a modernizaci stanoviska k exotickým 

artefaktům. Zásadní inspirace může být čerpána ze zahraniční, a to zejména z nám 

blízké západní Evropy. Nezbytné je nejen sledovat počínání úspěšných 

příbuzných institucí, ale i komunikace se zahraničními odborníky, účast na 

mezinárodních seminářích a konferencích a monitorování nejnovějších literárních 

počinů. 

Závěrem této části mohu konstatovat, že nejvýraznějším handicapem současné 

situace sbírek exotických artefaktů na našem území je nedostatek finanční 

podpory této kulturní oblasti a v důsledku pak absence depozitních i výstavních 

prostor. Řada dalších negativních faktorů na tuto skutečnost v podstatě jen 

navazuje. Nejznatelněji se tato situace týká Náprstkova muzea (dále jen NpM) a 

Národní galerie (dále jen NG), jež vystavují jen minimální zlomek státních 

kolekcí exotických artefaktů. NpM má ve stísněné stálé expozici jen areál 

Oceánie, Niasu a Amerik (přičemž poslední zmíněné hrozí v současné době 

dlouhodobé uzavření); NG vystavuje asijské sbírky v paláci Kinských, v současné 

době se však také jedná o uzavření této expozice, opět z důvodů finančních úspor. 

                                                   
 

3 Označení ‚galerie‘ je v této práci používáno pro instituce vlastnící sbírkové předměty, tzv. muzea 

výtvarných umění, nikoliv galerie prodejní (tato charakteristika vychází z terminologie užívané 

Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu, dále jen NIPOS). 



- - - Exotický artefakt - - - 

19 

 

I.III       Přehled literatury k tématu 

Hlubší studium interního potenciálu, významu a způsobu prezentace exotických 

artefaktů je na české scéně, oproti analýzám funkcí a forem těchto předmětů, 

výrazně podceňováno. Přesto právě důkladné sondy do zákoutí tohoto fenoménu 

vedou k efektivnějšímu zúročení celistvé kapacity jednotlivých mimoevropských 

etnografických předmětů v evropských sbírkách. V našem prostředí se 

novátorsky, ovšem ve výrazně narativním stylu, o problematiku pozice exotických 

artefaktů vůči západní kultuře zajímal Jaroslav Naumann (1881-1962), v publikaci 

Umění člověka primitivního, 1926. V polovině 20. století také Josef Čapek (1887-

1945), který v roce 1938 představil knihu Umění přírodních národů.
4
 Několik 

dalších, odbornějších textů vztahujících se k problematice, najdeme v podobě 

okrajových kapitol antropologických nebo umělecko-historických pojednání, jako 

v publikacích od Ericha Herolda, Josefa Kanderta, Lubora Hájka/Bedřicha 

Formana, Zdenky Slavíkové, Zdeňka Hrbaty a dalších. Naopak deskriptivních 

studií, zabývajících se konkrétními objekty, najdeme celou řadu. Významně do 

nich přispívali (a nadále přispívají) čeští kurátoři různých etnografických kolekcí, 

antropologové, historikové umění i etnografové. 

Klíčovým zdrojem je tedy nesporně zahraniční literatura, ve které za posledních 

sto let vznikla celá řada teoretických i praktických publikací, věnujících se právě 

oblasti teorie významu exotických předmětů v západní společnosti a možnostem 

ovlivnění účelu a vnímání hodnot těchto artefaktů. Jedná se o disciplíny jako 

antropologie umění, etnografická muzeologie, či etnografie. Na rozdíl od českého 

prostředí je toto téma v západní Evropě a v USA neustále rozvíjeno a 

aktualizováno. Mezi nejdůležitější díla, kterých využívá tato práce, považuji 

zejména produkci autorů jako je Appadurai Arjun, Belk W. Russel, Byrne Sarah, 

Coote Jeremy, Crapo H. Richley, Elsner John, Geary Patrick, Gell Alfred, 

Graburn Nelson, Greenberg Clement, Kopytoff Igor, Laude Jean, Lommel 

Andreas, Morphy Howard, Perkins Morgan, Sahlins Marshall, Shelton A. 

                                                   
 

4 Jádro knihy bylo napsáno již v roce 1915 (v této práci pracuji s doplněným vydáním z r. 1949). 
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Anthony a další. Náhled do praktické otázky formy a role exotických artefaktů je 

v překladu do češtiny prezentován v ojedinělé publikaci Judith Millerové (2007). 

Ovšem neaktuální překlad již samotného názvu knihy Primitivní umění (v 

originále Tribal Art) a užívání tohoto spojení v celém textu knihy (spolu s dalšími 

fatálními chybami překladu), naneštěstí ukazuje na jasnou zpátečnost české pozice 

v otázce rovnocennosti kultur, jejich produktů a na nerespektování současných 

etických norem reflektujících kulturní rozmanitost. Dalo by se konstatovat, že od 

roku 1972, kdy vyšel v edici Umění světa překlad anglické knihy Pravěk a umění 

přírodních národů (Prehistoric and Primitive Man, Lommel, 1966), spojující tyto 

dva typy společností do jedné monografie, se situace exotických artefaktů v české 

společnosti změnila jen minimálně, zatímco Západ tuto pozici zásadně 

přehodnotil. 
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II. TEORETICKÁ ČÁST 

II.I       Úvod do teoretické části 

Kapitoly v teoretické části disertační práce reagují na otázky řešené předními 

světovými etnografickými institucemi. Na problematiku nahlížejí z pozice 

antropoložky/kurátorky, s úkolem postihnout klíčová témata, důležitá pro 

sběratelskou, muzejní a galerijní práci s exotickými artefakty. Cílem tohoto oddílu 

je představit nejvýznamnější oblasti tématu, aby čtenář porozuměl křehkému 

postavení těchto artefaktů ve společnosti, jeho dlouhé vývojové cestě a následným 

perspektivám, jež do budoucna nabízí. Mezi klíčové body patří definice a 

pojmenování této kategorie předmětů, tak jak byla v dějinách označována, až po 

současné světové tendence snažící se o neaxiologický mezikulturní přístup; nástin 

vývoje v chápání hodnot exotických artefaktů; jejich klasifikace; představení 

nejfrekventovanějších kurátorských přístupů k prezentaci exotických předmětů; 

výhody a nevýhody různých typů instalací a další aktuální problematika. 

Zastřešujícím úmyslem tohoto teoretického textu je zvýraznění současných priorit 

a možností v oblasti participace na utváření mezinárodní oblasti sbírek a 

prezentace exotických artefaktů v západní kultuře, sdílení novinek ve výzkumu i 

v propagaci těchto předmětů. 

Téma exotického artefaktu v západních sbírkách má na mezinárodním vědeckém 

poli své stálé místo diskutované muzeology, antropology, etnology, archeology, 

uměnovědci, filozofy a mnoha dalšími. Zdá se, že nejpřínosnějším a 

nejaktivnějším diskurzem pro tuto oblast je kooperace etnografických 

muzeí/galerií, sběratelů a univerzit a jejich vzájemná konfrontace. Mezi vůdčí 

evropské instituce, orientující se na téma exotických objektů a vydávající řadu 

stěžejních publikací, patří: Velká Británie - Britské muzeum
5
 a Horniman 

                                                   
 

5 Název tohoto muzea je v práci užit v českém překladu, vzhledem k jeho četnosti v textu. 

Pojmenování ostatních institucí je většinou ponecháno v původním znění. 
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Museum v Londýně, British Empire & Commonwealth Museum v Bristolu, Pitt 

Rivers Museum v Oxfordu, Museum of Archaeology and Anthropology 

v Cambridge, Sainsbury Centre for Visual Art v Norwichi, The Manchester 

Museum, National Museums Liverpool/World Museum, Royal Albert Memorial 

Museum & Art Gallery v Exeteru, National Museums Scotland; dále pak ve 

Francii Musée Louvre (oddělení umění Afriky, Oceánie a Amerik), Musée du 

Quai Branly a Musée Dapper v Paříži, Le Musée d'Arts Africains, Océaniens, 

Amérindiens v Marseille; Musée Barbier-Mueller v Ženevě a v Barceloně; Musée 

d’Etnogfaphie v Ženevě, Museum der Kulturen Basel, Museum Reitberg Zürich; 

Museo Nacional de Antropología a Museo de América v Madridu; Museum für 

Völkerkunde ve Vídni; Staatliches Museum für Völkerkunde v Mnichově, 

Etnologisches Museum v Berlíně a v Drážďanech, Linden-Museum ve Stuttgartu; 

Belgie – Etnografické sbírky univerzity v Gentu, Ethnographic Museum 

v Antverpách, Royal Museum for Central Africa v Trevíru; Nizozemí – Afrika 

Museum v Berg en Dal, National Museum of Ethnology v Ledenu; Skandinávie – 

dánské Nationalmuseet v Kodani (jehož součástí je odkaz prvního etnografického 

muzea na světě, které založil O. J. Thomsen roku 1841), Världskultur-museerna 

v Göteborgu, Etnografiska Museet ve Stockholmu a Universitetets Etnografisk 

Museum v Oslu; Itálie - etnografické oddělení Vatikánských sbírek a Museo 

Nazionale Preistorico Etnografico L. Pigorini v Římě a řada dalších. Z jejich 

aktuálních činností, publikací, seminářů a konferencí byla čerpána značná část 

informací pro tuto práci. 

Přestože je studované téma nazíráno v tomto textu převážně prakticky, tedy 

zejména z hlediska aplikované etnografické muzeologie, exotické artefakty 

obecně jsou součástí širokého teoretického dialogu antropologie umění. Ta je ryze 

západním konstruktem definovaná jako „subdisciplína antropologie, zabývající se 

transkulturním výzkumem umělecké tvořivosti v oblastech hudby, tance, divadla, 

malířství, sochařství aj.“ (Dohnalová, Malina, 2006, s. 53-54). Z pohledu této 

práce užitečně diskutuje pojetí umění jako socio-kulturního fenoménu, konkrétně 

studuje a analyzuje umělecké formy, užité materiály, funkce a významy 

vytvořených uměleckých, zejména materiálních projevů, postavení umělců ve 

společnosti, rozdílnosti v chápání estetické hodnoty, charakter, vývoj a směry 
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produkce, souvislosti umění a smyslového vnímání a další podstatné aspekty 

spojené s lidskou kreativitou. Stěžejním konfliktem této disciplíny je problematika 

pojmu ‚umění‘ a významu estetiky. Nejfrekventovanějšími tématy bývají rituální 

praktiky, mýty, body art a symbolika. Mezi základní literaturu oboru patří kniha 

Evolution in Art: As illustrated by the Life-history of Designs (1895) od Alfreda 

Corta Haddona (1855-1940), pojednávající o korelaci vývoje symbolů a 

biologické evoluce.
6
 K dalším klíčovým zdrojům patří zejména Primitive Art 

Franze Boase, publikovaná 1927 jako první komplexnější vhled do umění 

přírodních národů.
7
 Dále pak Primitive Art & Society (1973), kterou editoval 

Anthony Forge; publikace The Anthropology of Art (1981) od Roberta Laytona; 

Cesta masek (1982) Clauda Lévi-Strausse; Clifford Geertz a jeho Art as a 

Cultural System (1983); Anthropology, Art and Aesthetic (1992) editovaná Jeremy 

Cootem a Anthony A. Sheltonem; Art and Agency (1998) Alfreda Gella; The 

Anthropology of Art: A Reader (2006), kterou editovali Howard Morphy a 

Morgan Perkins; a Between Art and Anthropology: Contemporary Ethnographic 

Practice (2010) od Arnda Schneidera a Christophera Wrighta a další. Vývoj této 

disciplíny směřoval od tradičních artefaktů k moderním a analyzoval jejich 

společenské okolnosti. Zpočátku se obor soustředil výhradně na exotické ‚umění‘, 

později se však začal obracet i k podstatě západní tvorby. Jednotlivá témata 

antropologie umění jsou průběžně diskutována v následujícím textu. 

II.II       Definice a názvosloví 

Název skupiny exotických artefaktů je v západní kultuře komplikovanou 

kapitolou. V dnešní době máme k dispozici historické svědectví o kategorických 

proměnách v pojmenování sbírek a institucí prezentujících tyto předměty, v němž 

platí, že instituce i sbírky se řídily dobovými politickými a společenskovědními 

tendencemi. Je tomu tak i dnes. V roli kurátora takovýchto sbírek je nezbytné 

                                                   
 

6 Haddon zde rozvíjí teorii o ornamentu, jako počátku všeho umění, k němuž přistupuje 

naturalisticky, odvozuje jej tedy z přírodních motivů (1895). 

7 Diskutující unilineární vývoj umění od symbolického k realistickému. 
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historické rozpory, současně s moderním mezinárodním směřováním, znát a 

vyvarovat se fatálních prohřešků, které se bohužel stále vyskytují. 

Specifické pojmenování ‚exotický artefakt‘ je výsledkem mého dlouhodobého 

zájmu o tyto předměty, během něhož jsem se probírala mnoha možnými 

variantami označení této kategorie. Odvíjí se od poznání rozmanitých 

alternativních pojmenování této skupiny předmětů, které pocházejí z odlišného 

kulturního prostředí, než z jaké jsou jejich recentní ‚konzumenti‘. Vzhledem 

k nestálému společenskému statusu těchto artefaktů je cesta k jejich označení 

velice důležitou součástí obecné historie, proto se ji pokusím v následujícím textu 

stručně nastínit. Nejprve se zaměřím na zvolené přízvisko ‚exotický‘ a pokusím se 

ho analyzovat z hlediska jeho prostorové dimenze, aby bylo pochopeno výhradně 

tak, jak jej v této práci používám, neboť tento termín může být interpretován také 

z hlediska časové, metafyzické dimenze (takto zmiňován zejména filozofy, 

psychology, ale i historiky, archeology a dalšími odborníky). 

Původní řecké slovo ‚exotikos‘ znamená cizí, zahraniční, odjinud,
8
 přičemž 

kořenem je ‚exó‘, označující něco, co je mimo, venku, okolo. Samotné slovo 

‚exotický‘ se objevuje poměrně pozdě – až v 18. století ve francouzštině a 

„…nejprve označuje to, co nepatří k západním civilizacím, potom to, co patří ke 

vzdáleným, přednostně tropickým zemím“ (Hrbata, 2008, s. 13). Význam slova ve 

smyslu nezvyklý, zvláštní či divný byl pravděpodobně zaznamenán až v první 

polovině 17. století v angličtině, v závislosti na rozšíření koloniální literární 

tvorby.  

  

                                                   
 

8 K synonymům pojmu ‚exotika‘ patří slova jako: cizinec, avantgardní, bizarní, lákavý, barevný, 
zvědavý, svůdný, mimořádný, daleký, fascinující, okouzlující, výstřední, romantický, 

pozoruhodný, neznámý a divný (viz heslo ‚exotický‘ například v Encyklopedii Diderot, 1999; 

nebo v Masarykově slovníku naučném, 1926). 



- - - Exotický artefakt - - - 

25 

 

Determinující je právě vymezení exotiky anglickými a francouzskými 

výkladovými slovníky, které popisují pojem exotický jako označení artefaktu 

cizího původu, vymezují jej jako ne-domorodý, známý z ciziny.
9
 Některé z nich 

připouští i existenci exotického ve vlastní kultuře, ale jen pod podmínkou, že se 

jedná o předměty či jevy, které se stále vymykají svou původní odlišností, ještě ne 

zcela asimilovanou v majoritní společnosti (tyto příklady se ovšem týkají zejména 

oblasti gastronomické, botanické a zoologické). Aktuální český výraz, 

ekvivalentní tomuto pojmu, je nejpravděpodobněji slovo ‚cizokrajný/cizozemský‘, 

toto označení ovšem nespecifikuje jasně původ předmětu v oblasti s historicky 

zásadně odlišnou kulturní tradicí, což je dnes v popředí zájmu - zejména v 

kontextu četnosti areálů se zdomácnělou unifikovanou globalizovanou kulturou. 

Na tomto místě poznamenám, že termín ‚exotismus‘, často se vyskytující v 

uměleckých publikacích, je označení trendu uměleckého zobrazení exotického 

motivu, jako například krajiny, obyvatele, artefaktu a podobně, jedná se tedy o 

pojmenování záliby v cizokrajnosti, nikoliv o exotickou tradici jako takovou. 

Pojmenovává inspirační směr, neoznačuje věci a jevy přímo z exotiky pocházející. 

Americký slovník Encyclopedia of World Art o exotismech tvrdí: „Exotismus – z 

estetického pohledu může být definován jako imitace elementů cizích kultur, lišící 

se od domácí tradice. Záliba v exotických zdrojích a kulturách, které jsou zažité 

jako vzdálené a odlišné v čase nebo prostoru“ (1971, s. 297). Zdařilou českou 

publikací o exotismech, která částečně pojednává i o problematice exotických 

artefaktů, je již zmíněný katalog výstavy Exotismy ve výtvarném umění XX. století 

v Čechách a na Moravě (České muzeum výtvarných umění, 2007). 

Pokud tedy uchopím pojem ‚exotický‘ jako charakteristiku něčeho, co pochází 

z oblasti mimo naši společnost a kulturní tradici, mohu dnes z širšího pohledu 

člena globalizované společnosti označit za exotické cokoliv, co bylo vytvořeno 

                                                   
 

9 Například The New Encyclopedic Dictionary, English Larousse, pokládá za exotiku “1.) přídavné 

jméno označuje předmět či jev přivezený z cizí země nebo pocházející z cizího jazyka // vypadající 
jako, nebo imitující ‚cizí‘, exotické (gastronomie) // velmi neobvyklé, atraktivně podivné; 2.) 

podstatné jméno – rostlina, slovo a podobně představené v zemi jako cizí, pocházející odjinud // 

exoticky vypadající člověk“ (1968, s. 387). 
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v jiné kulturní tradici, tedy neglobalizované a ne-západní a v pro mě odlišném a 

cizím kulturním prostředí. A stejně tak by jakoukoliv jinou společností, existující 

mimo globalizovaný svět, mohl být tento termín použit pro označení předmětů a 

jevů pocházejících z konzumní společnosti Západu nebo dalších odlišných 

společností. Klady kategorie ‚exotického‘ spatřuji právě v její aplikovatelnosti na 

všechny předměty a jevy ‚cizího‘ charakteru, s možností obecného užití 

prezentujícího neaxiologický charakter. Jedná se o mezinárodně srozumitelnou 

definici, úzce spojenou s kulturním zázemím jedince. Jako záporný aspekt tohoto 

termínu hodnotím komerční tón, který tento pojem nabyl právě v západní 

společnosti, v důsledku jeho častého spojování s reklamními frázemi týkajícími se 

turismu, gastronomie či osobního vzhledu. V této práci bude však označení 

‚exotický‘ používáno výhradně odborně, jako nehodnotící charakteristika 

předmětu či jevu vzniklého ve společnosti ne-Západní a ne-globalizované, tzn. v 

cizí společnosti tradiční, nebo později v jedné ze společností Čtvrtého světa,
10

 se 

kterou přišla evropská/česká kultura do kontaktu, a mohla tak její předmět za 

exotický označit. 

Artefakt bývá jasně definován jako hmotný předmět vytvořený záměrnou lidskou 

činností, a je tedy kulturním objektem se společenskou významností. Zpočátku 

jsem pro pojmenování zmiňované skupiny předmětů používala spojení ‚exotické 

umění‘ (Štěpánová, 2010a), ale po intenzivnějším studiu zahraničních publikací 

jsem z označení etnografických artefaktů jako umění zcela upustila, vzhledem 

k nejednotnému chápání tohoto termínu nejen ve vědeckých kruzích. 

V mezinárodním antropologickém prostředí je tradiční kulturní produkce za 

umění pokládána sporadicky. 

V českých vědeckých kruzích na neadekvátnost pojmu ‚umění‘ pro označení 

mimoevropských etnografik jako jeden z prvních poukázal již Lubor Hájek (1921-

2000). K tématu se na konci 20. století obratně vyjádřil v rukopisu Co je to 

vlastně umění: „… jinými slovy, lze připustit tezi, že uměním je to, co jako umění 

                                                   
 

10 Tento termín bude blíže vysvětlen a specifikován v následující kapitole. 
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uznáme a přijmeme“ (nedatováno). Hájek dále konstatoval: „Má teze, že 

kterýkoliv předmět se může stát estetickým objektem již aktem potlačení jeho 

užitkové funkce, přivádí nás zpět ke zmíněnému neomezenému vymezení 

předmětu našeho studia. V plnicím peru nevidím umělecký předmět proto, že s 

ním píši, a v kýblu na uhlí proto, že s ním chodím pro uhlí. Analfabet v Kongu, 

který nepíše plnicím perem, postavil by ho zajisté bez váhání do sbírky svých 

fetišů. Nepostavil by tam své kopí, které já naopak bez váhání přivěsím ke sbírce 

evropských skulptur“ (2009, s. 221). Hájek si z pozice sběratele a kurátora 

uvědomoval, že předměty ve sbírkách označených jako exotické umění, byly 

vyrobeny jako užitkové předměty ve své originální kultuře, a proto jejich označení 

jako umění je vysoce nepřesné. 

Vášnivé diskuze o tom, co je a není umění, ovládají řadu odborných debat i 

publikací, není však mým cílem toto téma analyzovat ve své disertační práci. 

Považuji však za důležité, vzhledem k obsahu této práce, vymezit svou pozici v 

problematice – pojem ‚umění‘ uchopuji jako ryze západní konstrukt. Obecně platí, 

že za umění může být označena materiální i nemateriální kulturní produkce 

jednotlivce či skupiny, avšak následující detailnější specifikace již není jednotná. 

Hodnotícími faktory jsou zejména obsažené materiální a duchovní hodnoty, 

zvládnutí techniky, míra estetiky, účel a záměr díla a mnoho dalších, výrazně 

subjektivních a kulturně podmíněných prvků. Vzhledem k množství 

individuálních přístupů k tomuto termínu považuji tedy za vhodnější 

neaxiologické a jasné označení hmotných předmětů této práce jako artefaktů, čímž 

se vyvaruji nesrovnalostí, jež se s pojmem umění pojí. Jako poznámku cítím 

důležité podotknout, že před rokem 1800 většina tradičních etnických skupin 

kontinentů Afriky, Oceánie, Amerik a jižní Asie pojem a koncept ‚umění‘ nejen 

že nepoužívala, ale ani neznala. Vytvářené předměty byly nástroji s konkrétní 

užitkovou funkcí, nikoliv artefakty mající výhradně estetické hodnoty, což může 

být i jednou ze západních definic umění. Aneb, jak by vyjádřila antropologie 

umění, „…rozlišení mezi funkcí a estetickou hodnotou nemusí mít žádný 

význam“ (Dohnalová, Malina, 2006, s. 54). V Oceánii, například konkrétně mezi 

Maory, byl používán termín taonga pro souhrnné označení ceněných hmotných či 

nehmotných instancí, pocházejících z přírody nebo z kultury, jež je některými 
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dnešními odborníky přirovnáván k západnímu termínu umění, přestože jeho 

význam není stejný. Tento pojem zahrnuje hodnotné a opatrované skutečnosti, 

včetně ‚uměleckých předmětů‘, jak bychom je my nazvali. Steven Hooper, 

současný ředitel Sainsbury Centre for Visual Art (dále jen SCVA), zmínil na 

jedené ze svých přednášek moto, užívané na Pacifickém ostrově Fidži, vztahující 

se k západní kategorii ‚umění‘: „cenné jsou takové věci, které můžeme někomu 

věnovat, věci, které můžeme předat, nikoli věci, které právě vlastníme jako naše 

osobní poklady“ (Hooper, osobní sdělení - přednáška na SCVA, 2011). Až 

s příchodem západní civilizace se tedy termín ‚umění‘ adaptoval i u těchto 

etnických skupin, a to jako označení pro stylizovaný předmět prezentující vizuální 

estetický celek, někdy sloužící jako reprezentativní objekt. Většina historicky 

nejcennějších exotických artefaktů v evropských sbírkách, tedy tradiční předměty 

vyrobené do druhé poloviny 19. století (definice a vymezení viz kapitola II. III. 

II), by tedy mohla být ve své zdrojové komunitě označena spíše za utility, 

užitkové předměty. Západní veřejnost má však sklony i tyto artefakty elitisticky 

označovat za umění a pojmenovávat je ‚primitivní umění‘ ‚umění přírodních 

národů‘ a podobně. 

Jak již bylo naznačeno, odborníci se dnes usilovně snaží najít adekvátní označení 

tradičních předmětů, které by vyhovovalo oběma stranám a nepodléhalo by 

akademickému schematismu na umění ‚vysoké‘ a ‚lidové‘. Jejich snahy měly a 

mají mnoho podob, jak bude představeno dále. Nicméně ať už je tato kategorie 

pojmenovaná jakkoliv, produkce artefaktů je jednou ze základních kulturních 

činností člověka. Tato produkce je médiem, které umožňuje být kulturám tím, čím 

jsou v jejich vlastních termínech a poskytuje jim příležitost více či méně 

zasahovat do své reprezentace, píše nynější profesor New York University Fred R. 

Myers (2004, s. 7). Z představených důvodů vyplňuje v mé práci vzniklou mezeru 

po termínu umění pojem artefakt, pojmenování předmětu pocházejícího z ne-

západní kulturní oblasti tedy zní ‚exotický artefakt‘. 

Artefakt se vyznačuje několika vrstvami svých funkcí, z nichž jmenuji ty, které 

považuji z pohledu této práce za nejzávažnější. Pro zdrojovou komunitu má 

artefakt jasné užitkové funkce jako předmět v náboženském, světském, 
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politickém, mezikulturním nebo jiném kontextu. Další vrstvu funkcí odhaluje 

antropologické, nebo také etnické hledisko, objevující zejména reprezentační 

potenciál předmětu ve vztahu ke společnosti, jež ho vytvořila, nebo v níž se 

následně vyskytuje. Takovéto funkce mohou být klasifikovány rozdílně z 

emického či etického stanoviska a často úzce pracují se sémiotikou. Dále pak 

například umělecko-estetický přístup, který poodkrývá funkce dané formami 

zpracování a konkrétními i obecnými estetickými znaky hmotného lidského 

projevu. Podobně také mnoho dalších disciplín může získat z artefaktu unikátní 

informace do své kompetence. Jak potvrzuje současný profesor Australian 

National University, Howard Morphy: „umělecké předměty … mající sémantické 

a/nebo estetické vlastnosti užité pro prezentační nebo reprezentační účely“ (1994, 

s. 655). Co lze tedy shrnout? Že základní, všeobjímající a jistou funkcí artefaktu, 

ať už jej definujeme jako užitkový předmět nebo jako umění, je jeho společenský 

účel. 

Název kategorie exotického artefaktu prošla v průběhu historie změnami podle 

toho, jak se měnil přístup k mimoevropským etnickým skupinám obecně. Tento 

vývoj lze sledovat zejména v kontextu snahy o prokázání unilineárního vývoje 

lidské kultury. Jedním z nejstarších pojmenování předmětů přivezených 

z exotických krajin bylo označení naturalia. Do této skupiny byly od 17. století 

řazeny všechny předměty přírodního charakteru, dovezené z exotických zemí. 

Jednalo se zejména o sbírkové objekty, jako jsou minerály, dermoplastické 

preparáty, rostliny, fosilie a v počátcích právě i mimoevropská etnografika (Belk, 

1995, s. 32). Toto označení dokazuje vědecké chápání skupiny exotických objektů 

jako něčeho přírodního, je zde tedy zjevná dominující tendence platící více méně 

až do 19. století, považovat Západem objevené tzv. přírodní národy za nižší formu 

ve vývoji člověka, bližší spíše jiným primátům než soudobému člověku 

západnímu. Jak již bylo zmíněno v úvodu, první exotické artefakty v ‚českých‘ 

sbírkách byly dokumentovány ve sbírce císaře Rudolfa II., který je měl zahrnuty 

ve skupině předmětů nazvané jako mirabilia, neboli kuriozity, souhrnně patřící 

právě pod naturalia. Objekty v jeho sbírce však nebyly běžně veřejně přístupné, 

jednalo se spíše o depozitář. Ona kuriózní povaha předmětů byla podmíněna nejen 

zvláštním charakterem objektu jako takového, ale také příběhem jeho nabytí či 
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tajemnou kulturní historií, kterou oplýval. Kolekce kuriozit byly v západní Evropě 

nejpopulárnější od konce středověku do roku 1750. „… kabinety vyjadřovaly 

vizuální image začleňování v rámci Evropského pohledu na svět a jeho snadnou 

schopnost zahrnout a domestikovat potencionálně transgresivní světy a zvyky“ 

(Shelton, 1994, s. 180-203). 

Koncem osvícenství a zejména během počátku 19. století se v nejrozvinutějších 

pracovištích exotické artefakty přesunuly do druhé - zprvu svým charakterem 

protikladné - skupiny, zvané artificialia (Belk, 1995, s. 32). Sem patřily předměty 

vytvořené rukou člověka, jako hmotné důkazy lidské kreativity, bylo zde tedy 

zastoupeno umění, zbraně, vědecké a mechanické přístroje a další. Ovšem 

v počátcích se v této kategorii nacházely výhradně předměty vytvořené západní či 

jinou rozvinutou civilizací, za kterou byly dlouho považovány jen společnosti 

kontinentální Asie a některé oblasti Středomoří. Až po mnoha dekádách od vzniku 

této kategorie se do ní začala řadit i exotická etnografika, nejdříve předměty 

zhotovené vzdálenými civilizacemi a až dlouho poté produkce tzv. přírodních 

národů. Exotické předměty byly aranžovány a prezentovány v kabinetech po celé 

Evropě, většinou v evolucionistickém duchu. Byly klasifikovány a vystaveny 

v Západem specifikovaných vývojových liniích podle úrovně jejich technické 

rozvinutosti, označované souhrnně spolu s dalšími objekty, a to zejména ze 

skupiny naturalia, jako kuriozity, tedy předměty zvláštní, bizarní, divné, směšné 

či záhadné. Exotické artefakty exponované společně s ostatními artificialiemi 

však ještě po dlouhá desetiletí nebyly, ostatně o rovnocenné prezentaci západního 

umění a exotických předmětů mluvíme výhradně v několika posledních letech, 

potažmo desetiletích. Můžeme konstatovat, že do 19. století byly etnografické 

sbírky sloučeny s dalšími, zejména do kategorií přírodních věd. Do té doby 

nedosáhly vlastního statusu, jenž by je kvalifikoval na základě jejich specifické 

kulturní hodnoty (Vito Lattanzi, 2011, s. 50). 

Dalším termínem, kterým byly, a dodnes jsou, exotické předměty označovány, je 

termín etnografika nebo etnografické předměty. Jinými slovy hmotné kulturní 

produkty reprezentující etnikum, společnost, ve které vznikly. Tento název nese 

podobnou charakteristiku jako termín ‚etnické umění‘, s významným rozdílem 
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distance od pojmu umění. Etnografika mohou reprezentovat konkrétní 

společenské tradice, náboženství, sociální uspořádání a další významné faktory 

kulturního i přírodního prostředí, ve kterém se daná společnost nachází. Za 

označení se stejnou charakteristikou je považováno i spojení ‚domorodé umění‘, v 

češtině nazývané také jako ‚nativní umění‘, populární jako ‚native/tribal art‘ v 

angličtině, nebo jako ‚aboriginal art‘ v australské antropologii (Morphy, 2006). 

Také ‚mimoevropské umění‘ bylo velice frekventovaným a hojně používaným 

souslovím, které do poloviny 19. století bravurně vyjadřovalo opozici evropskému 

umění (zahrnujícím jak ‚umění‘ vzdálených civilizací, tak menších etnických 

skupin). Nicméně v dnešní době již tato kategorie není vzhledem k našim 

požadavkům aktuální. Geografické vymezení je zcela nesporné, ovšem díky 

expanzi globalizované kultury do vzdálených částí světa toto označení již není 

relevantní. 

Jedním z nejrozšířenějších označení skupiny exotických artefaktů je slovní spojení 

‚umění přírodních národů‘, charakterizující předměty vyrobené národy 

nedisponujícími písmem ani rozvinutou společenskou strukturou. Toto označení 

používal např. Čapek (1949). Dříve bylo běžnou praxí zahrnout pod toto 

pojmenování nejrůznější produkci, tedy například smísit artefakty vyrobené 

příslušníky některých civilizací, zejména jiho a středo-amerických, spolu 

s tvorbou pravěkých obyvatel světa a s produkcí soudobých nativních národů. To 

mne přivádí k nutnosti vymezit dvě základní skupiny exotických artefaktů a to 

podle typu výrobní společnosti: objekty vytvořené tzv. přírodními národy a 

předměty vyrobené civilizacemi. Pravěké umění, které řada autorů k těmto dvěma 

skupinám přiřazuje, chápu jako samostatnou kategorii artefaktů, stojící stranou ve 

spíše chronologické perspektivě a vztahující se ke všem typům produkce 

z hlediska časového vymezení. Nevyužívám ho tedy jako samostatné kategorie 

exotických objektů, protože většina civilizací i přírodních národů má své ‚pravěké 

umění‘. Zde vycházím z myšlenky antropologa Marshalla Sahlinse (*1930), tedy 

že „kultura přichází v druzích, nikoliv ve stupních“ (2000, s. 163). Přesto byla a je 

kategorie exotických artefaktů často slučována právě s pravěkým uměním. A to i 

v případech, kdy hodnotitel dokáže ocenit autonomnost některých děl. Například 

Naumann pojmenovává exotické artefakty přímo jako „diluviální umění“, na 
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druhou stranu u něj však najdeme označení stejných předmětů i jako ‚exotického 

umění‘, tedy jedno z prvních použití tohoto spojení v české literatuře (1926).  

U artefaktů vyrobených civilizacemi, narazíme však z hlediska evropského 

sběratele na mírně odlišný přístup. Takovéto sbírané předměty byly do konce 20. 

století často posuzovány jako výrazně cennější, zejména díky použitým 

materiálům (drahý kov či vzácné kameny) a úrovni jejich řemeslného zpracování. 

Diferenciace mezi těmito dvěma kategoriemi byla a je významná. Pokud 

potencionální kurátoři v 19. století zaměřili pozornost na exotická etnografika, pro 

získání obecné představy o povaze a základních možnostech předmětu si vystačili 

s těmito dvěma primárními kategoriemi. Je pravdou, že tato práce má tendence se 

zaměřovat na kulturně nejvzdálenější typy exotických artefaktů, tedy právě na 

předměty vyrobené tzv. přírodními národy, které jsou pro Západ nejexotičtější, ve 

smyslu významové i prostorové dispozice. 

Umění přírodních národů je často označováno také svým, z dnešního pohledu 

však již pejorativním, ekvivalentem ‚primitivní umění‘,
11

 který byl Evropany 

dříve hojně používán pro označení ustrnutých ‚přírodních‘ skupin lidí zdánlivě 

bez progresivního společenského vývoje. Tento termín užil i Franz Boas (1858-

1942) v základní knize antropologie umění nazvané právě Primitive art (1927), a 

do nedávna ho používal i Ernst Gombrich (1909-2001). Například v knize Příběh 

umění Gombrich podotýká, že: „… nemůžeme rozumět umění minulosti, 

neznáme-li účel, jemuž mělo sloužit. To můžeme pochopit … když odjedeme z 

civilizovaných zemí a navštívíme národy, jejichž způsob života se stále ještě 

podobá podmínkám, v nichž žili naši dávní předkové. Nazýváme tyto národy 

primitivními nikoli proto, že jsou jednodušší než my - jejich myšlení je často 

složitější než naše, nýbrž proto, že mají mnohem blíže ke stavu, z něhož se 

veškeré lidstvo kdysi vyvinulo. Pokud jde o užitečnost, neexistuje pro tyto 

primitivy rozdíl mezi budováním něčeho praktického a uctíváním model. … 

obrazy a sochy mají působit jako kouzlo. Nemůžeme doufat, že tyto zvláštní 

                                                   
 

11 Francouzskou společností oblíbené ‚art primitif‘ nebo ‚art premiere‘; 
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začátky umění pochopíme, jestliže se nepokusíme vmyslet se do duševních 

pochodů primitivních národů a poznat, jaké zážitky je vedly k tomu, aby obrazy 

nepovažovaly za něco, na co se člověk rád dívá, nýbrž za cosi mocného, co 

používá. Myslím, že není těžké znovu takový pocit zakusit. Je k tomu třeba pouze 

vůle být sami k sobě zcela upřímní a zkoumat, zdali něco z primitiva nezůstalo i v 

nás. … Primitivové nikdy zcela přesně nerozlišují mezi skutečností a obrazem“ 

(1995, s. 41). I v současné době je termín stále používán, jak dokazuje například 

Tomáš Winter (*1974): „‘Primitivní‘ umění stálo v opozici ke klasické tradici a 

evropskému kánonu a popisovalo se pejorativními výrazy, které byly později 

použity modernisty jako zbraň proti stejným konvencím, díky nimž paradoxně 

vznikly“ (2008, s. 64). 

Pokud se na problematiku podíváme z pohledu současnosti, spatříme dlouhé prsty 

globalizované společnosti, sahající do nejodlehlejších zákoutí pralesů a pouští a 

modifikující i zdánlivě neměnné. Jaká je tedy situace dnes? Obratně vyměřil 

oblast dnešního exotického artefaktu současný profesor antropologie na americké 

universitě Berkeley, Nelson Graburn, ve své knize Ethnic and Tourist Art (1976). 

Ten používá označení ‚umění Čtvrtého světa‘, čímž má na mysli soudobou 

kulturní produkci minorit státních společností, etnických skupin a jejich komunit, 

jež nemají vliv na podobu ekonomiky a sociálního uspořádání státu, v němž žijí. 

Nemají žádné slovo při organizaci a distribuci, spolu s dalšími jsou to menšiny na 

okraji společnosti, které možná byly společnostmi původními, tradičními, ale 

svým způsobem života zůstali ‚vzadu‘ za dnešní adaptabilnější majoritou. Jejich 

umělecká produkce však zdaleka nebyla a není zpátečnická, nezajímavá či 

nepodstatná, někdy je jen částečně skrytá za kulturním imperialismem (1976). 

Odpovídající kategorii najdeme i v české muzeologii, konkrétně u Martina 

Procházky, který hovoří o této skupině komunit jako o „slabých aktérech 

mezinárodních vztahů“ (2008, s. 74). 

V kontextu exotických artefaktů je často také zmiňován termín ‚fetiš‘. Podle 

obecné definice je jím neživý objekt, uctívaný pro své předpokládané kouzelné 

vlastnosti, nebo proto, že je považován za příbytek ducha. Millerová píše, že fetiš 

je „… termín, který vznikl v 17. století a označoval předměty afrického původu, 
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které měly magickou moc. Výraz pochází částečně z francouzštiny, částečně 

z portugalštiny, kde znamená ‚kouzlo‘ nebo ‚kouzelnictví‘“ (2007, s. 226). Jiný 

pohled naopak říká, že „fetiš je produktem limitovaného porozumění kulturním 

ukazatelům těch společností, které nejsou jako my.“ (Elena Delgado Corral, 2011, 

s. 89), je tedy jednou z několika forem exotického artefaktu. 

II.II.I       Institucionální přístup 

Když na problematiku nahlížíme prakticky, tak například z hlediska názvů 

západních institucí, nebo názvů jejich specializovaných oddělení, můžeme velmi 

dobře rozpoznat preferovaný přístup ke sbírkovým předmětům exotického 

původu. V následujícím textu představím nejvýraznější příklady z praxe: o 

neaxiologickém přístupu svědčí například Britské muzeum v Londýně, které 

nazvalo etnografická oddělení stroze a jednoduše podle zdrojové geografické 

lokace sbírkových předmětů na oddělení Afriky, Oceánie a Ameriky, Starého 

Egypta a Súdánu, a oddělení Asie. Stejně učinilo i významné Museum of 

Archaeology and Anthropology v Cambridge, právě jeho antropologická sekce 

obsahuje sbírky nazvané také jen podle geografických celků. Etnografická 

kolekce univerzity v Göttingenu rovněž reprezentuje čistě regiony Ameriky, Asie, 

Austrálie, Oceánie a Afriky, stejně jako Museum für Völkerkunde ve Vídni. 

Důraz na historizující a etický přístup ke studiu a prezentaci objektů kladou World 

Museum v Liverpoolu, jež nazvalo svou sbírku exotických artefaktů jako 

Etnologickou; a Horniman Museum se sbírkou Antropologickou. Naopak Musée 

Louvre má Oddělení umění Afriky, Asie, Oceánie a Amerik, což svědčí o výrazně 

převažujícím estetickém a uměleckém přístupu k exotickým artefaktům. Stejně je 

na tom i Staatliches Museum für Völkerkunde v Mnichově, které vystavuje 

Umění a kultury z Afriky, Asie, Ameriky a Oceánie. Také Peabody Museum 

v Essexu vystavuje exotické artefakty jako umění a National Museum of 

American Indian v USA vystavuje dokonce ‚domorodé umění a materiál‘. Musée 

du Quai Branly prozíravě doplňuje svůj název sloganem „La ou dialoguent les 

cultures“, volně přeloženým jako ‚dialog kultur‘ nebo ‚kde kultury promlouvají‘, 

avšak prvotně plánovaný název muzea, otevřeného v roce 2006, měl být ‚Musée 

des arts premiers‘ nebo ‚ Musée des Arts et des Civilisations Premiers‘, což by 
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jistě nepomohlo k rovnocennému chápání exotických společností a jejich kultur s 

kulturou francouzskou, jak je záměrem tohoto muzea. Naštěstí byl zamýšlený 

název před otevřením změněn na nový, jež se vztahuje výhradně k umístění 

muzea na pařížském nábřeží, nikoliv k exponovaným objektům.
12

 Royal Museum 

for Central Africa v Trevíru nepoužívá termín umění pro označení artefaktů vůbec 

a Museo Nacional de Antropología v Madridu nazývá jednotlivé předměty 

neutrálně jen jako ‚objekty‘. 

Na české scéně se zastavím jen u historicky nejdůležitější etnografické instituce 

vystavující exotické artefakty, tedy u Náprstkova muzea asijských, afrických a 

amerických kultur. Jeho název z roku 1962 vychází z dlouhodobého historického 

záměru prezentovat etnické skupiny Asie, Afriky a Amerik. Nicméně pokud se na 

situaci podíváme z dnešního pohledu, najdeme dvě zásadní poznámky 

k pojmenování této instituce. První je kladná, a to použití termínu ‚kultur‘ místo 

označení artefaktů jako ‚umění‘. Toto označení působí neaxiologicky, velmi 

výstižně a moderně. Druhou, zápornou poznámkou je výčet oblastí, o které se 

muzeum dnes zajímá. Jako chybu hodnotím naprostou absenci zastoupení 

kulturního areálu Oceánie v názvu, přestože právě ta je prezentována v jedné 

z mála stálých expozic tohoto muzea, na rozdíl od Afriky či Asie, které 

v současnosti své expozice v NpM vůbec nemají. Dle mého názoru tak může 

muzeum přijít o návštěvníky, kteří by rádi viděli právě předměty z Pacifiku, a 

zároveň si instituce svým způsobem snižuje kvalifikaci tuto oblast prezentovat. A 

to i přes skutečnost, že sbírky Oceánie, uložené v NpM, jsou velmi cenné a 

zajímavé. Fakt, že v muzeu není expozice Afriky ani Asie názvu dle mého názoru 

tolik neškodí, jelikož instituce sbírkami z těchto oblastí disponuje, jen nemá 

prostor k jejich vystavení. Skutečnost, že je tím badatelská i návštěvnická činnost 

výrazně omezena, je věc jiná. Doporučila bych se zamyslet nad přidáním oblasti 

Oceánie do názvu muzea, čímž by se pokryly oblasti celého (z našeho pohledu 

exotického) světa, a to by umožnilo instituci větší volnost a přesnost v očích 

odborné i laické veřejnosti. 

                                                   
 

12 Z článku Agnes Blasselle a Anny Guarneri, 2012. 
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Jak vidno, každá instituce volí vlastní přístup k pojmenování svých sbírkových 

předmětů, a tím představuje svoji pozici vůči nim. Obecně lze shrnout, že instituce 

typu galerií častěji pojmenovávají exotické artefakty jako umění (etnické, nativní, 

primitivní) a také k nim pak většinou přistupují skrze umělecko-estetickou 

prezentaci (více v kapitole II. V. I). Naopak etnografické a antropologické 

instituce volí do názvu slova jako kultura, či přívlastky etnografický, etnologický 

a antropologický, nebo označují sbírky výhradně geograficky jako konkrétní 

‚oddělení‘. Ty se snaží o informačně hlubší prezentaci s detailním popisem 

původního kulturního zázemí předmětů, dnes často nazývaných jako 

kulturní/etnické předměty/objekty, artefakty, etnografické exponáty, exotické 

sbírkové předměty, mimoevropské etnografické muzeálie
13

 apod. 

II.III       Klasifikace forem 

Materiální předmět prezentuje svou identitu skrze symboly, které mohou být 

vizuální, auditivní nebo verbální (Graburn, 1976, s. 24). Nejsrozumitelnějšími 

jsou tyto symboly pro členy té etnické skupiny, ve které byl předmět vyroben. 

Pokud symboly reprezentují sociální kohezi, jako například etnicitu, mají výrazně 

dvojí vliv. V první řadě jsou nástrojem posílení identity skupiny: prostředkem 

společenské identifikace,
14

 podporou kulturní paměti a sebe-identifikace členů 

jednoho etnika; a zároveň jsou symboly nástroji, díky nimž se jedna společenská 

skupina vymezuje druhé, jsou tedy také prostředkem determinujícím. Graburn 

ovšem varuje, že symboly mohou být, stejně tak jako vlastní a autentické, také 

zapůjčené, vykradené, nebo dokonce vyměněné (1976, s. 27). Tento fenomén 

samozřejmě rostl po kontaktu tradičních společností se Západem, který se tak stal 

zdrojem nových inspirací a možností. 

                                                   
 

13 Předměty, které vznikají muzealizací - procesem odborných aktivit, jímž se objekty muzejní 

povahy mění na sbírkové a informační zdroje - součásti muzejních sbírek. 

14 Rozpoznávání společné sociální identity je tím, co Émile Durkheim (1858-1917) nazval 

‚mechanickou solidaritou‘ (např. 1998). 
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Protože v této práci diskutuji o předmětech vytvořených v jiné kulturní tradici, než 

v jaké jsou dnes představovány, musím poukázat na dvě základní a současně 

kontrastní polohy každého z těchto artefaktů. Na tyto kategorie nahlížím 

skrze prostorové (lokační) měřítko. První skupina označuje původní pozici 

předmětu a jeho roli ve společnosti, kde byl vyroben - taková společnost je 

označována jako ‚zdrojová komunita‘. Druhá kategorie označuje novou pozici 

předmětu, tedy jeho prezenci v ‚hostitelské společnosti‘, ve které je artefakt 

nyní.
15

 Touto diversifikací se zabýval Jacques J. P. Maquet (*1919), který rozdělil 

estetickou produkci podle západní terminologie na 1) art by destination a 2) art by 

metamorphosis. Do první skupiny zahrnul předměty, které byly svými tvůrci 

zamýšleny jako umění nebo primárně estetické produkty. Do skupiny druhé, art 

by metamorphosis, přiřadil artefakty, jež se uměním staly až později, nevznikly 

tak primárně jako umělecká díla nebo objekty, byly původně vytvořeny s odlišnou 

funkcí užitkovou (Maquet, 1979). Přičemž Graburn k jeho klasifikaci doplňuje, že 

„… specifický příklad kategorie ‚art by metamorphosis‘ se objevuje, když objekt 

produkován jednou kulturou je transportován do jiné společnosti, která ho označí 

za umění“ (1976, s. 3). A to je zcela přesné vymezení kategorie exotických 

artefaktů v západní kultuře tak, jak je v této práci uchopena. 

Pro doplnění muzeologické perspektivy v tomto kontextu zmíním postoj českého 

muzeologa, Zbyňka Zbyslava Stránského (*1926), k muzejním objektům. Podle 

něj muzejní přístup chápe předměty výhradně jako reprezentanty ve sbírkových 

soustavách ‚in fondo‘, tedy jako metaskutečnosti s modelovým vztahem k realitě, 

mající charakter tzv. kulturního pokladu (2005). Tato role může být považována 

za součást kategorie ‚art by metamorphosis‘, nebo za další existenční stupeň 

těchto předmětů. Tato jejich role nápadně signalizuje uzavírání pomyslného 

kruhu, ve kterém po cestě započaté ve zdrojové komunitě, vystřídaly předměty 

několik kulturních prostředí a společenských rolí a následně se jejich účel stočil 

zpět k etnické reprezentaci původní společnosti, prostřednictvím jejich oficiálního 

                                                   
 

15 Výstižné slovní spojení ‚exotický kulturní kontext‘ používá v popisu mimoevropských 

etnografik v západní společnosti například Nicholas Thomas (1994: 128). 
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exponování v západní etnografické muzejní instituci. S neméně důležitým 

přístupem, který podporuje takovýto pohled na exotické předměty, přišel další 

český muzeolog Josef Beneš (*1917). Ten v Základech muzeologie píše, že 

„přístup z hlediska užitkovosti, tj. z hodnocení ekonomického, pragmatického, 

nebere ohled na možnou kulturní hodnotu výtvoru. V případě, že místo 

užitkovosti najdeme v památkovosti důvod k výjimce zákonitého zanikání 

nepotřebných věcí, předmět takto hodnocený zachráníme od zániku a ponecháme 

jej. Dostává se do jiné polohy, kde nerozhodují jen ekonomické momenty, ale 

především význam kulturní, který má povahu duchovního rázu, odlišnou od 

pragmatické užitkovosti v předchozí fázi existence výtvoru. … Výtvor v novém 

prostředí je brán jako kulturní hodnota, oproštěná od původní užitkové funkce, 

která je nebo není brána v úvahu při vyjímání z původního prostředí“ (1997, s. 

18). 

Přední současný antropolog Ajrun Appadurai (*1949) nazývá onu intenci 

přechodu tradičního předmětu do nového kulturního prostředí jako ‚estetiku 

dekontextualizace‘ (2010, s. 28). Australský antropolog Nicholas Thomas (*1960) 

označuje předměty jako ‚promiskuitní‘ ve vztahu k prostředí (1991) a 

antropoložka Marylin Strathern (*1941) poukazuje dokonce na nekonečnou 

expanzi vlastností předmětu (1999, s. 177). V českém prostředí tuto problematiku 

zmiňuje Winter, který píše, že „jestliže bychom Holubův zájem i přitažlivost 

jiných cestovatelů k těmto objektům nazvali přístupem antropologickým či 

etnografickým, soustřeďujícím se na roli artefaktů v přirozeném prostředí ve 

vztahu k sociálním, geografickým a politickým podmínkám, pak většina 

modernistů kladla důraz na formální a estetické kvality etnických předmětů, které 

byly vyjímány z původního kontextu a byly z nich činěny samostatné objekty 

pozornosti. To, co mají oba přístupy společné je předpoklad rovného postavení 

subjektu a objektu analýzy. Právě tato podmínka však v minulosti nebyla (a 

v podstatě ani nemohla být) dodržena: mezi subjektem a objektem panoval 
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nerovný vztah nadvlády a kontroly“ (2008, s. 65).
16

 Obecně lze shrnout, že se 

změnou prostředí přecházející od zdrojové do hostitelské komunity se zásadním 

způsobem mění funkce, význam a postavení předmětu. Artefakt samotný se tak 

stává objektem dialektického vztahu mezi dvěma koncepty reality. Je otázkou, zda 

se takto transformovaný předmět stává pro zdrojovou společnost ‚mrtvým‘ 

předmětem, pokud už nemůže vykonávat funkci, k níž byl vyroben. Pak by ovšem 

předměty s funkcí reprezentace byly stále aktivní i v hostitelském prostředí. 

Primárním stratifikačním činitelem je tedy nesporně právě přístup k předmětům, 

což potvrzuje myšlenka současného profesora Kalifornské univerzity, Jamese 

Clifforda: předměty pocházející z neevropských zdrojů mohou být v zásadě 

rozděleny na dvě skupiny, podle svých atributivních relativních hodnot. A to na 

‚vědecké kulturní artefakty‘, tedy na předměty využívané antropologií a etnologií 

k bližšímu poznání teorie a praxe konkrétní etnické skupiny, a ‚estetické umělecké 

objekty‘, umělecká díla působící svým vzhledem. Záleží tedy jen na postoji, který 

k artefaktům chceme zaujmout a zaujmeme (1988). Od toho se dále odvíjí variace 

možností jak tyto předměty vnímat, sdílet a dále prezentovat. Toto téma bude 

blíže představeno v následujících kapitolách. 

II.III.I        Historické přístupy 

Nyní se zaměřím na obecnou muzejní klasifikaci, praktikovanou v západních 

institucích. „První kabinety … v podstatě ani nerozlišovaly mezi objekty 

nalezenými v přírodě (přírodní kuriozity) a těmi zhotovenými výjimečnými 

řemeslníky (umělecké kuriozity – ‚artifitial curiosities‘), do poloviny 16. století 

bylo označení ‚kuriozity‘ použito jako jediný minimalistický způsob 

kategorizace“ (Shelton, 1994, s. 182). V první polovině 17. století nacházíme jako 

rozvinutější klasifikační principy členění podle typů materiálu – dřevo, kámen, 

rostlinné vlákno atd. (takto stratifikaci praktikoval například dánský starožitník, 

majitel známého kabinetu kuriozit, Ole Worm, 1588-1655). Objevují se první 

                                                   
 

16 Winter zde odkazuje na zdroj Marianna Torgovnick, Gone Primitive: Savage Intellects, Modern 

Lives, 1991, s. 114.  
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pokusy o lokační zařazení, i když v počátcích, a také dlouho po nich, byly 

předměty často definovány v těchto kategoriích chybně. Dnes většina muzeí a 

galerií elementárně klasifikuje exotické artefakty právě podle geografických 

lokací zdrojových komunit. Nejobecnějšími jsou kategorie kontinentů, větvené do 

oblastí, států a regionů, případně kulturních areálů. Tato klasifikace je přehledná a 

jasná, nicméně v některých případech může být i takovýto způsob nepřesný či 

zavádějící. Jedná se zejména o konflikt mezi připsáním státního nebo etnického 

původu předmětu (v angličtině dilema známé pod heslem ‚local x ethnic 

provenance‘). Příkladem může být maska vyrobená etnikem Dan ze západní 

Afriky. Pokud za původní zemi předmětu označíme Libérii, ukazujeme tím, že 

nám nezáleží na tom, které ze čtrnácti oficiálních, kulturně autonomních etnik 

tento artefakt vyrobilo, a tím se ihned dostáváme do řady konfliktů. 

Nejvhodnějším popiskem se tedy zdá kombinace státního a etnického původu, 

tedy na našem příkladu: Libérie, kultura lidu Dan. Při použití pouze etnického 

specifika, může vyvstat další negace, protože řada etnických skupin nežije jen na 

území jednoho státu, jako např. kultura lidu Dan, obývající podstatnou část 

Libérie i Pobřeží slonoviny, často se od sebe tyto sub-skupiny nějak liší a vyžadují 

respekt pro svou společenskou či politickou separaci. Důležitou politickou roli, 

ovlivňující percepci konkrétních artefaktů jednotlivými etniky, hraje také 

nacionalismus propagující ‚národní kulturu‘. Ten často usurpuje nejvýznamnější, 

nejzajímavější nebo ekonomicky nejhodnotnější předměty svých etnických 

společností a tvoří z nich často násilný soubor různorodých artefaktů jako 

komplexní národní identitu, pravdivost tohoto vzorku je však výrazně otázkou 

moci. 

Mohu konstatovat, že tradiční společnosti samy často rozlišovaly produkci 

zejména na sakrální a profánní, kategorie srozumitelné všem členům etnické 

skupiny. Tato skutečnost se váže mimo jiné k odlišnému a ne-západnímu přístupu 

ke kategorii ‚umění‘, zejména v historicky starších obdobích těchto společenství. 

Jiný způsob rozlišování produkce v rámci jedné komunity představuje Slavíková, 

která v souvislosti s africkou tradiční tvorbou rozlišuje umění lidu a tzv. umění 

dvorské. Tedy „… dvorské umění sloužilo jako prostředek k rozvoji dvorské 

okázalosti a k demonstraci státní moci, ztělesňovalo viditelný kontrast mezi 
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osobou vládce a okolím a podávalo obraz sociálně-politické diferenciace… Umění 

dvorské se pravděpodobně měnilo rychleji než lidové, protože bylo častěji 

vystaveno cizím vlivům a hodnotám“ (1988, s. 17). Autorka ještě konstatuje, že 

dvorské umění využívalo monopolizace užití konkrétního materiálu či technik a 

dodává, že prvky obou typů produkce se prolínaly a vzájemně ovlivňovaly mezi 

oběma skupinami. Na tento typ kategorizace pravděpodobně navázalo výše 

zmíněné ‚národní umění‘. Tato schémata je, do jisté míry, možno využít 

v kontextu tradiční kulturní produkce na všech kontinentech. 

Obecně platí, že žádný z uměleckých stylů není statický, vývoj způsobů produkce 

je tak závislý na mnoha elementech. Připomeňme si, po vzoru současného 

muzejního antropologa Pietera ter Keurs, ty nejdůležitější kategorie faktorů, jež na 

výrobu bezprostředně působí: materiální zdroje, individuální dovednosti a 

kreativita, mezilidské vztahy (ve skupině i mimo ni), víra a její praxe (1990, s. 

116). Každý z těchto faktorů má bazální vliv na podobu předmětů a je zároveň 

vysoce proměnlivý, jak uvidíme v následující kapitole. 

II.III.II       Tradiční předměty a moderní produkce 

„…nikoliv umění primitivů k našemu, leč naopak umění naše obrací se ku 

primitivnímu. … dotyk našeho umění přivodil téměř vždy ještě zánik nebo 

znehodnocení umění primitivního, kdežto naopak umění primitivní často přineslo 

našemu umění osvěžení, obrodu a vzmach“ (Naumann, 1926, s. 112). 

Kategorizace exotických artefaktů z pohledu západní společnosti skrývá velice 

bohaté a obsažné téma, umožňující pozorovateli extrospektivní i introspektivní 

zamyšlení nejen nad kulturní diverzitou, společenskými hodnotami a 

interkulturním dialogem. Další z možností jak tuto skupinu předmětů klasifikovat, 

tentokrát časově, je rozlišení dvou základních složek, zohledňujících stáří 

předmětu v kombinaci s jeho originální funkcí. Tyto dvě skupiny jsem nazvala 

jako ‚tradiční artefakty‘ a následně ‚moderní tvorbu‘. Za tradiční jsou většinou 

považovány objekty vzniklé v konkrétní kultuře do doby jejího prvního kontaktu 

se západní civilizací, protože ta posléze v naprosté většině případů domorodou 

produkci výrazně ovlivnila a často zásadně a nenávratně změnila. Tím nechci 
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naznačit, že by ji jiné kulturní kontakty neovlivňovaly, ale že vliv západní 

společnosti byl zásadní, vzhledem k následnému vzniku kategorie exotických 

artefaktů v našich sbírkách, kterými se v této práci zabývám. Významný předěl 

v produkci ‚exotického umění‘, v závislosti na střetu se Západem, zmínil v české 

publikaci již Naumann (1926). Naneštěstí je velice obtížné být v této otázce 

konkrétnější, protože setkání tradiční exotické etnické skupiny se západní 

civilizací je vysoce individuální a specifické pro každý jednotlivý národ i každou 

komunitu. Podívejme se tedy ve zkratce, kde a za jakých okolností končí období 

výroby tradičních artefaktů na jednotlivých exotických kontinentech. 

Oblast Oceánie je v této otázce patrně nejkonkrétnější. Za první západní výpravu, 

která doplula do oblasti Pacifiku, se považuje objevitelský počin Portugalce, 

sloužícího španělské koruně, jménem Fernão de Magalhães (1480-1521). Ten 

však, alespoň pokud je mi známo, nepřivezl zpět žádné kolekce, o kterých by se 

s jistotou vědělo. Jedním z prvních dokumentovaných předmětů, přivezených 

z Polynésie do Evropy, byla kánoe z Tuamotu, získaná roku 1767 britským 

kapitánem Samuelem Wallisem, zahrnuta do sbírky Britského muzea v Londýně 

roku 1771 (Steven Hooper, 2006, s. 22). První ucelenější sbírky dovezené do 

Evropy z oblasti Oceánie pocházejí z období tzv. Cookových výprav. Britský 

kapitán James Cook (1728-1779) navštívil Pacifik na třech plavbách v rozmezí let 

1768-1779, během své poslední výpravy však, stejně jako Magalhães, zahynul. 

Artefakty, které na svých cestách přivezl, jsou základem Pacifických sbírek po 

celém světě a jsou jedněmi z prvních, tedy nejhodnotnějších a mnohdy současně 

nejstarších, svědectvích o tradiční tvorbě domorodých obyvatel Oceánie (poslední 

výprava přivezla také unikátní sbírku předmětů ze severozápadního pobřeží 

Severní Ameriky). Tyto předměty byly zaznamenány, v některých případech také 

zakresleny, do seznamů, deníků a jiných listin, tedy primárního dokumentačního 

materiálu o exotické tvorbě z této oblasti (více například Cook, 1781, 1785 nebo 

Adrienne L. Kaeppler, 2009, 2011). Samozřejmě je možné, že se do Evropy již 

před Magalhãesem dostaly nějaké artefakty vyrobené v této části světa. Patrně by 

šlo o předměty obchodu, pocházející z oblasti Melanésie, Mikronésie či Indonésie, 

odkud by po kontinentální Asii dospěly na evropskou půdu. Pokud však takové 

objekty existují a jsou dnes v západních sbírkách, v případě, že nemají známou 
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provenienci, je dohledání jejich sbírkové a často i konkrétní kulturní historie dnes 

již pravděpodobně nemožné. Toto schéma platí pro všechny exotické předměty 

přivezené do evropských sbírek v průběhu trvání přímé tradiční produkce 

jednotlivých exotických etnických skupin obecně. Import tradičních předmětů 

z Oceánie se v 19. století stal běžnou součástí obchodu s Evropou. Víme, že „v 

roce 1860 každá část Polynésie byla v nějakém závazném vztahu ke koloniální 

nebo pre-koloniální formě Evropské moci, a většina Polynésanů konvertovala 

k jedné z forem křesťanství“ (Hooper, 2006, s. 13). 

Tradiční předměty z Jižní a Střední Ameriky byly objevovány a dováženy 

v průběhu několika staletí, podle toho, jak zde postupovala ‚objevitelská‘ činnost. 

Mezi prvními byly artefakty přivezené Kryštofem Kolumbem (1451-1506) na 

konci 15. století jako dary španělské koruně. Následovaly aztécké poklady 

usurpované Hernánem Cortézem (1485-1547), spolu s uměním Inků 

vyrabovaným Franciskem Pizarrem (1471-1541) v první polovině 16. století a 

kolekci doplňují mayské artefakty nabyté v tomtéž období (více například Kašpar, 

1992). Tyto kuriozity, oceňovány zejména pro výrazně řemeslně zručné a 

expresivní zpracování drahých kovů a kamenů, se staly exotickými střípky 

v královských a aristokratických sbírkách Evropanů, zejména Španělů. Vzhledem 

k historickým okolnostem a převážně faktu, že všechny tyto společnosti nápor 

západní civilizace nevydržely a ve své podobě zanikly, je jejich produkce 

považována za ukončenou tradiční tvorbu konkrétních amerických civilizací. Na 

druhou stranu většina domorodých etnických skupin, žijících v obtížně 

přístupných oblastech, jako například Amazonie, vysokohorské Andy a podobně, 

byla objevena o několik století později, proto může být jejich produkce tradičních 

artefaktů lokálně datována až do první poloviny 20. století. Oblast Severní 

Ameriky a jejího tradičního umění je úzce spjata, podobně jako Střední Amerika, 

s obdobím rozvinutého koloniálního obchodu od druhé poloviny 16. století, jehož 

prostřednictvím se do Evropy dostaly tradiční předměty domorodých indiánských 

etnik. Některé významné předměty ze severozápadního pobřeží Severní Ameriky 

(produkce etnik jako Nutkové, Inuité a Tlingitové) byly importovány posádkou 

Cooka na konci 18. století, jak již bylo zmíněno. Také v případě Střední a Severní 

Ameriky však platí, že společenství žijící v hůře dostupných oblastech přišly do 
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kontaktu se západní civilizací mnohem později, proto se hranice tradiční tvorby 

obecně nedá přesně určit. 

Na koloniální obchod byl úzce vázán i import artefaktů z Afriky a Asie. Relativně 

dostupné tradiční předměty ze severní Afriky byly od počátku osvícenecké 

sběratelské éry oblíbenými trofejemi, zejména pak ‚limitovaná edice‘ starověké 

Egyptské civilizace. Ovšem oblast Středomoří byla historicky i geograficky úzce 

spjatá se západní civilizací, byla s ní v čilém kulturním kontaktu, proto může být 

označení některých jejích produktů za exotické v tomto směru sporné nebo 

nepřesné. Naproti tomu Afrika pod oblastí Sahary, často označovaná jako ‚Černá 

Afrika‘, už charakteristice exotiky tak, jak byla představena v této práci, plně 

odpovídá. Toto území bylo objevováno postupně, za první doklad africké tradiční 

tvorby v Evropě může být považována zmínka France M. Olbrechts o sošce ze 

dřeva, ve spisech účetní komory v Bruselu z roku 1470 (Slavíková, 1988, s. 15). 

Rané západní sbírky tradičních předmětů z této oblasti jsou z období prvních 

kolonií v 16. a 17. století. Už v této době se ale na kontinentu nacházelo i tzv. 

afroportugalské umění, které „… patří vlastně k nejranějším a jistě nejlepším 

výrobkům afrického ‚turistického umění‘. (Slavíková, 1988, s. 17). Originální 

tradiční artefakty, vyráběné Západem do té doby neobjevenými komunitami, byly 

směňovány prostřednictvím sítě domorodých obchodníků na většině území pod 

Saharou přibližně do konce 18. století. Intenzivní import tradičních afrických 

objektů do Evropy probíhal v období po dobytí beninského hlavního města 

Angličany (roku 1897). Díky této události byla prokázána, v té době Západem 

naprosto nečekaná, historická dimenze afrických artefaktů – nález sofistikované 

řemeslné produkce beninských bronzů a objektů z Ife, pocházející pravděpodobně 

až z 12. století (Slavíková, 1988: 29-32). Sběratel afrických artefaktů Ulli Beier 

(1922-2011) napsal o období, které předcházelo drancování domorodé tvorby ve 

jménu kolonií, že „je neštěstím Afriky, že ke směrodatnému setkání s Evropou 

došlo ve viktoriánském věku. Tedy v epoše, v níž Evropa měla co nejméně 

porozumění pro jiné národy a sama sebe považovala za nejvyšší vývojový stupeň 

všech společností. Politické podmanění afrických národů tedy provedli Evropané, 

kteří je považovali za absolutně méněcenné, kteří pro africké umění neměli ještě 

žádné porozumění a africká náboženství mohli ještě odbýt jako čiré pověry“ (v 
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Herold, 1972). Sběratel tak vyjádřil dobovou náladu v otázce přístupu k umělecké 

produkci Černého kontinentu. Podobně negativně se k pozdější situaci v Africe a 

ke sběrům tradičních předmětů vyjádřil Arnold van Gennep (1873–1957), který 

kritizoval například výpravy Leo Frobenia (1873-1938), jež při svých expedicích 

ukořistil tolik domorodých artefaktů, že tím v několika případech nenávratně 

zničil domorodou výrobu (zejména v oblasti afrického Konga). I Adolf Bastian 

(1826-1905) propagoval, aby lidé hromadně nakupovali výtvory divošských 

civilizací, shromažďovali je v muzeích, a tím je uchránili od zkázy. V určitých 

etapách lze mluvit téměř o legalizaci loupežení, organizovaném a soustavném 

plenění exotických zemí (Štěpánová, 2010b, s. 30). 

Také Asie má v kontextu tématu tradiční exotické produkce z pohledu evropské 

společnosti specifické postavení. Některé kultury Asie, zejména Blízkého 

východu, významně ovlivňovaly nejen Evropu, ale také území afrického 

kontinentu. I velké asijské civilizace byly s Evropou po dlouhá staletí v čilém 

kontaktu, navíc disponovaly konceptem podobným západnímu termínu ‚umění‘. 

Snad právě proto bylo tradiční umění Číny, Japonska, Indie, ale také kultur 

bližších, jako např. Arábie, dříve než mnoho jiných, vystavováno spolu 

s evropskými díly jako artificialia. Byly mu relativně brzy přiznány západní 

estetické a řemeslné kvality, jakých jiné národy, v porovnání se Západem, dle 

názoru soudobých Evropanů, zdaleka nedosáhly. A to nejen díky kvalitnímu a 

uměleckému zpracování, ale i proto, že byly objeveny předměty a techniky, které 

ještě ani Západ nepoužíval, např. hedvábí. Kontrastně pak tzv. přírodní národy, a 

zejména ty z oblasti Malajsie, Melanésie a Indonésie, byly prezentovány 

v západních sbírkách mnohem později, podobně jako artefakty společností 

severní, méně dostupné, Asie. Víceméně etnografický zájem o tyto společnosti 

spadá zejména až do 19. a 20. století. 

Tradiční tvorba má mnoho specifických charakteristik, vázaných ke konkrétní 

lokaci a dataci. Ovšem zastřešujícím principem je její kolektivní charakter. Vždy 

je vázána na skupinu, je tedy utvářená a sdílená společností v užším i v širším 

slova smyslu. Oproti tomuto znaku moderní umění vykazuje převážně 

individuální rysy. 
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Ke kategorii tradičních artefaktů ještě podotknu, že samozřejmě také 

archeologické nálezy, zejména ty získané legálně, významně přispívají k utváření 

představy o podobě exotických společností, tedy tzv. přírodních národů i 

civilizací. Avšak tradiční tvorba ‚přírodních národů‘ je z pohledu archeologie 

znevýhodněna zejména typem a (ne)kvalitou používaného materiálu a také méně 

trvanlivým způsobem jeho zpracování. Většina těchto etnických skupin využívala 

domorodé zdroje, zejména tedy dřevo, proutí, hlínu a rostlinné vlákno, které 

snadno podléhají rozpadu. Jejich objevení v archeologické sondě, zejména 

v oblastech vlhkého tropického pásma, je již po několika letech od jejich 

‚vyřazení z funkce‘ téměř nemožné. Z těchto oblastí se pak zachovaly zejména 

pevné materiály jako kámen, mušle či kost. „Zaznamenat historii uměleckých 

stylů na Nové Guinei, znamená pokrýt časové období ne delší než posledních sto 

let. Přirozeně, že kamenné artefakty staršího původu jsou známy, ale ve většině 

případů je historická mezera mezi kamennými archeologickými objekty a 

dřevěnými etnografiky příliš velká“ (Keurs, 1990, s. 115). Pokud tedy shledáme, 

že v západních sbírkách převažuje jistý typ tradičního exotického artefaktu či 

materiálu od konkrétní společnosti, nemusí to nutně znamenat, že se v této kultuře 

jiný styl či materiál nevyskytoval, jen že se například jiný typ nedochoval. Stejně 

tak platí, že pokud jsou ve sbírkách uloženy artefakty konkrétní etnické skupiny 

až od určitého období, je dobré si uvědomit, že tato společnost nemusela ve 

stejném období s tvorbou začít, pouze nemusíme znát artefakty, jež se vinnou času 

a přírodních podmínek do dnešní doby nezachovaly. V Africe se většina 

domorodých dřevořezeb starších 250 let nedochovala působením termitů, v 

Oceánii se mnoho dřevěných a proutěných předmětů rozpadla vlivem vlhkého 

klimatu. 

Ve všech kulturách znamenal příchod západní civilizace nějaký druh změny. 

Změnu v oblasti materiálního vybavení, ekonomického myšlení, změnu v chápání 

jinakosti, odlišnosti, ale i v pohledu na kulturu vlastní a lidskou existenci vůbec. 

Od okamžiku střetu tradičních společností se Západem lze v mnoha případech tyto 
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proměny vypátrat, protože začaly domorodou tvorbu ovládat a pohlcovat.
17

 Takže 

v důsledku lze prostřednictvím znalostí těchto změn a jejich lokálních podob 

identifikovat sbírkové objekty jako předměty tradiční, dále pak jako nové 

artefakty v tradičním stylu s použitím západních prvků, materiálů a forem, nebo 

formy zcela nové, vzniklé na základě aktuální poptávky. Předměty, které byly pro 

život domorodé etnické skupiny jakýmkoliv způsobem nezbytné, si často 

adaptovaly některé nové evropské materiály (zejména kovy jako dráty, hřebíky a 

plechy, ale také sklo, konkrétně korálky, zrcadla a později plasty), motivy nebo 

techniky jako inovace (například použití hrnčířského kruhu v Mexiku po příchodu 

Španělů, stejně jako používání glazury).
18

 Tyto cizí prvky, nebo tzv. ‚exofakty‘,
19

 

jsou inovativně zahrnuty do podoby tradičních předmětů, nahrazující či doplňující 

některé materiály. Účelem exofaktů není jen podpoření estetické hodnoty objektu, 

jak by se mohlo zdát, ale zejména zvýšení jeho účinnosti. Tyto cizí elementy jsou 

obvykle využívány předměty, disponujícími příznivými nebo ochrannými silami, 

často jsou proto součástí fetišů. Tak je tomu například i u současných brazilských 

indiánů etnika Kajapo, kteří používají pastových brček do svých známých 

rituálních čelenek (Anne-Marie Bottiaux, 2011, s. 155). 

Některé další artefakty začaly odrážet nový způsob myšlení a reflektovaly 

inovativní poznatky získané mezikulturním dialogem a zkušeností. Například 

přidáním západních prvků do tradiční tvorby - jako zahrnutí klobouku, 

evropského typu zbraně, nebo brýlí do domorodé dřevořezby; či ve výrobě šperků 

a ornamentů - jako je inovace v podobě inkluze motivu křesťanského kříže a 

dalších symbolů. Tyto předměty byly, a někde jsou i nadále, originální společností 

užívány ve své původní či lehce pozměněné funkci. Většinou nešlo o artefakty 

sloužící k obchodu nebo darování, ale naopak zůstávaly před zraky nově 

                                                   
 

17 Výjimkou potvrzující pravidlo je např. kultura Tami z Papui Nové Guinei. Tradiční dřevěné 

misky, směňované zejména do oblasti Siassi Island, neobsahují žádné viditelné změny, které by se 

daly připisovat západnímu vlivu (Ingrid Heermann, 2011, s. 63). 

18 Zdroj: Kateřina Klápšťová, 2011, s. 7. 

19 Termín použitý v publikaci Fetish Modernity (Bottiaux a Seiderer, eds., 2011), pocházející od 

Christiana Feesta a Alfreda Janaty (1999, s. 15). 
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příchozích skryty. Takovéto objekty se z hlediska uvedené klasifikace nacházejí 

na hranici mezi tradiční a moderní formou. 

Po setkání se západní kulturou se v tradičních společnostech začala formovat také 

zcela nová, moderní skupina předmětů, která byla vyráběna zdrojovými 

komunitami jako odpověď na evropskou poptávku po expresivní domorodé 

estetice, jež měla oživit evropskou společnost. Nejdříve se jednalo o zvýšenou 

produkci kopií tradičních předmětů, které se stále více standardizovaly a 

unifikovaly, přizpůsobovaly se zájmu kupujících obchodníků a sběratelů. Tento 

proces vyústil ve vznik fenoménu, který nazýváme ‚suvenýr‘. Původ tohoto slova 

odvozujeme z francouzského ‚souvenir‘, znamenajícího ‚paměť/pamatovat/ 

památka‘. Lze konstatovat, že suvenýr, tak jak ho dnes chápeme, vznikl na 

přelomu doby, kdy interkulturní poznání přestávalo být zprostředkováno výhradně 

kolonialismem a začalo být nahrazováno novým fenoménem turismu. Suvenýr 

bývá definovaný jako upomínkový předmět získaný na cestách, který většinou 

nějak charakterizuje místo, kde došlo k jeho nabytí. Může jím být jakýkoliv objekt 

(jak artefakt, tak přírodnina), který je svým novým majitelem za suvenýr 

považován – je připomínkou jeho cesty. Odborníci dále rozlišují různé typy 

suvenýrů v závislosti na jejich podstatě. Mezi nejznámější patří pojmy jako 

‚historický suvenýr‘, suvenýr jako připomínka neboli ‚memorabilia‘, suvenýr jako 

dar, suvenýr z místa nebo jako upomínka na událost, tzv. letištní umění (‚airport 

art‘), a mnoho dalších. 

Zaměřme se nyní na ten typ suvenýru, který začal být exotickým etnikem masově 

vyráběný konkrétně jako artikl pro cizince (tedy na suvenýr z exotických zemí, ke 

kterému patří fenomén letištního umění). Slavíková o africkém letištním umění 

píše: „Tradiční umění posloužilo v moderní době jako vzor pro rozvinutí sériové 

výroby předmětů, tzv. airport art, založených na degradovaných variantách 

tradičních forem, které se v ničem kromě ‚afrického‘ námětu neliší od kýčových 

suvenýrů evropských. Napodobují různé styly, předměty se vyrábějí v odlišných 

rozměrech a v kombinaci ikonografických motivů, chápaných na rozdíl od 

minulosti jako čistě dekorativní prvky“ (1988, s. 17). Hlavní funkcí těchto 

předmětů bylo a je vydělat zisk, kulturní reprezentace je zpravidla až na druhém či 
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dalším místě. Ovšem považuji za nezbytné zmínit, že ekonomický zisk není 

izolovanou entitou.
20

 Zisk může být použit k nákupu dalších předmětů, ale také 

k obdržení sociálního statusu či prestiže (Keurs, 1990, s. 116). Je známo, že první 

suvenýry tvořily významnou součást koloniálního obchodu, importu do Evropy. 

Vycházely zejména z tradičních motivů, v podstatě kopírovaly tradiční objekty 

s tím rozdílem, že již nebyly společností používány ve své původní funkci, staly 

se standardizovanými komoditami. Umělecká kreativita a kvalita produktu začala 

být kompromisem. Obchodníci a zprostředkovatelé orientující se jen na zisk tak 

fatálně a negativně ovlivnili domorodou uměleckou tvořivost (Klápšťová, 2011, s. 

10). Mnohými sběrateli byly zdařilé suvenýry považovány za autentickou tradiční 

tvorbu, proto i značná část evropských sbírek je tvořena suvenýry rozličných 

hodnot. Až zvýšení produkce a intenzivnější adaptace na zájmy a požadavky 

zákazníka tedy vedly k uniformitě předmětů. Dnes se nákup a získávání předmětů 

z lokální domorodé produkce řídí přísnými pravidly konkrétních států a 

mezinárodního obchodu. UNESCO stanovilo v roce 1999 tzv. Code of Ethic for 

Dealers in Cultural Property, kde jsou podrobně vypsány jednotlivé náležitosti 

získávání originálních artefaktů (UNESCO, 1999). Mimo jiné obsahuje dokument 

například ustanovení, že artefakty zhotovené jako umělecká díla a tradiční 

předměty sestávající z více částí nesmějí být prodávány a nakupovány po 

jednotlivých částech, rozděleně, ale musí být zachovány jako jeden celek; nebo že 

jakmile má nakupující podezření, že objekty nebyly získány prodejcem legálně, 

nesmí obchod uskutečnit (John Henry Merryman, 2005, s. 28). 

Samostatnou kapitolou jsou také pozdější suvenýry, které si adaptovaly nejen 

západní formu, materiály, nebo námět, ale svou aktuálností a schopností reagovat 

na společenské změny se staly vyhledávanými moderními kuriozitami exotických 

trhů. Do této skupiny patří například již zmíněné ‚afroportugalské umění‘. 

Považuji za samozřejmé zdůraznit, že i suvenýr má významnou uměleckou 

hodnotu, tak jak ji chápe západní společnost. Je to specifický typ předmětu s 

                                                   
 

20 V tomto kontextu považuji za zajímavé odkázat na téma simulaker Jeana Baudrillarda (1929-

2007), které rozvádí otázku interakcí mezi realitou, symboly a společností a poukazuje na 

nejednoznačnost imitací a směnitelnost reality (více např. Brázda, 2001). 
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kulturní historií, a proto k němu přistupuji skrze konkrétní kategorii, důrazně bez 

jakéhokoliv negativního hodnocení. Chápu suvenýr jako jednu z rovnocenných 

forem lidské tvořivosti, prokazující pozoruhodnou schopnost kreativní 

adaptability, obsahující různou míru etnické autenticity a oficiální kulturní 

politiky, zhotovený výhradně jako komodita.  

Některé tradiční předměty (a následně také suvenýry) byly a jsou zdrojovými 

komunitami vyráběny a chápány právě jako komodity. V kontextu práce se 

sbírkou je důležité si tento fakt uvědomit. V kategorii tradičních předmětů to byly 

obchodovatelné artefakty, které byly produkovány s cílem a funkcí být směnitelné 

za něco jiného, například nedostatkového v konkrétní lokalitě, či výjimečného 

svým zpracováním, formou nebo vlastnostmi. Příkladem mohou být známé 

lasturové náhrdelníky ‚soulava‘ a náramky z bílých mušlí ‚mwali‘ z ostrovů 

v okolí jihovýchodní části Nové Guinei (více v Bronislav Malinowski, 1922). 

Nebo ve druhém případě se mohlo jednat o ‚dary‘ s očekávanou reciproční 

úlohou. Klasickými teoretiky, zabývajícími se tématem ekonomické hodnoty a 

směny, byli zejména Karl Marx (1818-1883), Georg Simmel (1858-1918), Marcel 

Mauss (1872-1950). V současnosti k nim patří například již zmínění Strathern a 

Appadurai. Cirkulace komodit v životě společností je jedno ze stěžejních 

antropologických témat, nezbytné v analýze kulturního kontaktu a ekonomické 

složky materiální kultury. „Rád bych předeslal, že komodity jsou věcmi s 

konkrétním typem společenského potenciálu, které jsou odlišitelné od ‘produktů’, 

‘objektů’, ‘zboží’, ‘artefaktů’ a dalších forem věcí – ale pouze v určitém úhlu a za 

určitých okolností“ píše Appadurai (2010, s. 6). Výstižně shrnuje pozici komodity 

ve společnosti – „komodita není jeden druh věci spíš než jiný, ale je jednou fází 

v životě věci“ (2010, s. 17). Tento názor potvrzuje Igor Kopytoff (*1930) 

s termínem ‚dočasná komodita‘, označující předměty, jejichž jen jednou 

z významných existenčních období je právě časově velice omezená funkce 

komodity. Dále diskutuje zajímavý fakt ‚přehodnocení‘ („transvaluation“), jako 

důležitý proces, kterým procházejí tradiční estetické nebo posvátné objekty, které 

mohou zaujímat pozici komodity jen velice zřídka a za přísných sociálních 

podmínek (2010, kapitola 2). Respektování předmětu jako komodity ovlivňuje 
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Obr. 1 
 Dřevořezba                 
Thomas Ona Odulate 
 

Dostupné z: 
http://www.tribalartforum. 
org/essay_00001/ essay2.html 
[2012-12-12] 

 

přístup kurátora k objektu, k jeho historii a místu ve společnosti, a může být velice 

podnětným námětem celé výstavy. 

Moderní tvorba exotických společností se ubírá i dalšími směry. Na jedné straně 

se snaží o rovnoprávné místo v již zcela západně chápané kategorii tzv. vysokého 

umění. Někteří umělci aspirují na etnicky nezávislou formu, prezentující svou 

osobnost a schopnosti bez zjevné reprezentace svých kulturních kořenů. Reagují 

na podobná témata jako jejich západní kolegové a jejich umělecký svět se hýbe 

podle podobných marketingových pravidel, jaké má současný globalizovaný 

umělecký trh (většina takovýchto umělců byla vyučena na Západě, nebo 

západními učiteli). Jiná skupina tvůrců se naopak snaží prostřednictvím své práce 

vyjádřit vztah ke své mateřské kultuře, vymezují se vůči ní a poukazují na její 

charakter či problémy. Používají tradiční témata, formy, ale zapojují i západní 

stylizační prvky a techniky (získané například v rámci tzv. letních škol umění, 

pořádných západními lektory např. v Nigérii).
21

 Mezi takové patří například 

africké pozdně nebo post-koloniální dřevořezby (např. řezba z počátku 20. století 

od Nigerijce Thomase Ona Odulate z etnika Yoruba, obr. 1) a mnoho dalších. 

 

 

 

 

 

 

Další řada tvůrců se snaží následovat, nebo dnes již možná spíše obnovit, tradiční 

způsob výroby konkrétních předmětů spolu s resuscitací základních kulturních 

hodnot jejich původního společenství. Tím usilují o záchranu stále rychleji 

                                                   
 

21 Více o těchto letních školách v Africe pojednal bývalý ředitel NpM Erich Herold (1928-1988) 

v 1972, s. 6. 
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upadající tradice, kulturní paměti a podporují další generace v jejich následování. 

Mnohdy začleňují do tradiční formy i nové prvky, často západní stylizace, což dle 

mého názoru reflektuje přirozený vývoj kulturní komplexity. Takovéto skupiny 

bývají nezřídka kdy finančně podporovány nadnárodními (např. UNESCO), 

státními (např. mexický státní program FONART, který podporuje populární 

umění současných mexických autorů), či soukromými institucemi a osobami, 

které bojují za zachování kulturní diverzity a podporují tradiční produkci. Jedná se 

o ziskové i charitativní počiny.
22

 Graburn konstatuje, že „… ohrožené identity 

často vedou k návratu archaických tradic. Takovéto situace podporují vnímání 

unikátnosti vlastní identity a propojenosti s předky a společnou kulturní minulostí, 

která může být najednou silnější než pouto, které je vázáno na současnost a osoby 

v ní žijící“ (1976, s. 25). Příkladem aktivní reakce na tento pocit ohrožení kulturní 

identity a nutnosti sebeidentifikace s etnickým celkem jsou revitalizační hnutí. 

Artefakty pro tyto účely vytvořené jsou pak reprezentací návratu k tradicím, 

snahou o obnovu kulturního dědictví. Přestože se jedná o moderní tvorbu, 

vycházející z recentních technických i materiálních možností, spirituální a tradiční 

přístup k produkci předmětu ji staví na hranu umění tradičního a moderního, 

ovšem nezřídka končícího ve sbírkách jako suvenýr. 

Jak vyplývá z předchozího textu, jeden ze základních požadavků, který Západ na 

exotických artefaktech vyžaduje, je autenticita. Velice přesně se k tomuto tématu 

vyjádřil současný profesor Pensylvánské univerzity Brian Spooner ve svém textu 

o fenoménu orientálních koberců: „originální významy dekorativních prvků se 

lidmi, kteří je vyrábějí, plošně zapomínají (a tito pravděpodobně stejně míní, že 

tyto ornamenty by nebyly Západem pochopeny správně v celém svém významu), 

tyto ornamenty musí být tedy rekonstruovány západními specialisty, aby ti mohli 

racionalizovat svou představu autenticity. Společenské podmínky, ve kterých 

orientální koberce začínají svou cestu od svých tvůrců, přes obchodníky ke 

konzumentům (k nimž patří také sběratelé) nejsou zcela zmapované či známé. 

                                                   
 

22 To je případ mnoha současných etnických skupin, jako např. Mayové, Zulu, Pygmejové, 

Maorové, indiáni Shipibo a řada dalších. Českou variantu takového projektu najdeme například na 

internetových stránkách Velké Amazonie (Mnislav Zelený, 2012). 
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Dostávají se k nám vytržené ze sociálního kontextu. Naše touha po autenticitě nás 

tedy nutí rekonstruovat tento kontext. … naše interpretace jsou sofistikované. 

Rozlišujeme mezi zdánlivě nekonečnými variantami tradic a sub-tradic. 

Zabýváme se jak otázkou autenticity tak kvality. Dobré je odlišováno od špatného, 

staré od nového, pravé od imitace. Ovšem kritéria celkové kvality jsou vágní a 

jsou často komplikována otázkami po autenticitě“ (2010, s. 199). O několik 

stránek dále si Spooner pokládá zajímavou otázku, zda se naše smýšlení o 

autenticitě a její ukazatele mění s časem a historickou zkušeností. A je to proto, že 

se naše znalosti prohloubily? Odpověď nacházíme v následující citaci „… 

přestože máme objektivní kritéria pro autenticitu a většina z nich je založená na 

faktu kulturní vzdálenosti, přesto se díváme na autenticitu vzhledem k našemu 

kulturnímu konceptu, ne jejich. Autenticita je vybírána naší kulturou“ (2010, s. 

223). Autenticita je podle Spoonera tedy forma kulturního rozlišování 

projektovaného do objektů. 

Dalším elementem ve vnímání a rozumění sociální pozici předmětu je status jeho 

tvůrce. Obecně lze říci, že tradiční umělci/tvůrci přestali být nahlíženi jako 

obyčejní lidé, kteří kromě tvorby také lovili a obdělávali pole, jak tomu bylo 

dříve. Ale stali se ‚uměleckými mistry‘, umělci schopnými ekonomicky prospívat 

etnické komunitě. Přítomnost jejich děl, jako moderní exotické produkce, 

v etnografických muzeích je dle mého názoru stejně důležitá jako sbírky 

tradičních předmětů. Poukázat na kontinuálnost kulturních příběhů je cílem 

většiny západoevropských muzeí, která dávají prostor i současným tvůrcům 

reprezentovat svou společnost. Jednou z takovýchto výstav byla také česká 

prezentace moderního afrického umění 60. let, vystavující předměty z Beierovy 

sbírky, která se uskutečnila již v roce 1972. V katalogu k této výstavě popisuje 

Erich Herold situaci moderní produkce v Africe následovně: „… moderním 

africkým uměním rozumíme onu tvorbu, která sice někdy čerpá námětově 

z afrického folkloru a formálně se třeba snaží navazovat na prvky tradičního 

řezbářství, která však je spjata s novým netradičním životem v africkém 

velkoměstě, a rozvíjejícími se novými společenskými vrstvami vzdělanců, 

úředníků, obchodníků i bývalých vesničanů, které touha po svobodném lepším 

životě přivedla na městské ulice a tržiště. Moderní umělecká tvorba vzniká 
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v těchto vrstvách, vyrůstá z jejich představ a pro ně je určena, i když často sama 

tvorba předbíhá jejich uvědomování potřeby uměleckých děl. Proto se stává, že 

tvůrci moderního afrického umění nacházejí větší pochopení a více zákazníků 

mezi evropskými a americkými muzei a sběrateli, než mezi těmi, pro něž vlastně 

svá díla vytvářejí“ (1972, s. 5). Tato výstižná citace však popisuje jen jeden z typů 

moderní produkce – a to tvorbu městských umělců inspirujících se tradicí, ale 

modifikujících a aktualizujících svá díla dle momentálních inspirací, tvořících pro 

podporu kulturní paměti, pro umění i pro zisk. Přesto je tento model do velké části 

aplikovatelný na vrstvu urbánních umělců, tvořících ve stejných společenských 

podmínkách v mnoha dalších oblastech Čtvrtého světa. 

Způsob klasifikace exotické tvorby na tradiční a moderní odpovídá rámci 

umělecké produkce, definovaném americkým kritikem umění Clementem 

Greenbergem (1909-1994) v knize Art and Culture: Critical essays (1971). Ten 

rozdělil kulturu jedné civilizace do tří oblastí: 1.) kultura umělecká, která je 

novátorská, avantgardní a experimentuje; 2.) kultura akademická, která dokonale 

zvládá techniku, ale je konzervativní a nudná; 3.) zvulgarizovaná akademická 

kultura neboli kýč. Toto schéma lze aplikovat také na produkci exotických 

předmětů, pokud za kulturu uměleckou dosadíme moderní tvorbu. Kultura 

akademická se vyznačuje podobnou charakteristikou jako tradiční tvorba a 

zvulgarizovaný artefakt má vlastnosti suvenýru. Tímto srovnáním podtrhneme 

univerzální charakter lidské kreativity, jehož neaxiologické pochopení a 

internalizace může vést k prohloubení respektu rovnocennosti společností. Do 

tohoto schématu přispívá i současný odborník na etnické skupiny Pacifiku a 

kurátor kultur Oceánie v Museum der Kulturen v Basileji, Christian Kaufmann. 

Rozděluje styl umělecké produkce na ‚kánony’ neboli formy s fixní hodnotou, 

které jsou oceňované jako správné, pravdivé a silné, a proti nim stojící 

‚potencionální styly‘, formy bez pevného kódu, hodnoty, které jsou oceňované 

jako dosažené, krásné. První skupina se nápadně podobá kategorii tradičních 

předmětů, ‚akademické kultuře‘ podle Greenberga. Kaufmann dodává: „kánon 

referuje o originální intenci výrobce a jeho sociální skupiny, se stylem 

vztahujícím se k vytvoření individualizovaného vizuálního jednání, uvnitř 

chápaných a uznávaných limitů“ (z přednášky Kaufmanna v SCVA, osobní 
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sdělení, 2012). Skupina ‚potencionálních stylů‘ může pojmout moderní produkci 

ovlivněnou západním konceptem, kam patří i suvenýr představený 

v Greenbergově schématu jako kýč. Přitom je nezbytné mít stále na paměti, že 

s příchodem globalizované společnosti začaly být artefakty produkovány masově, 

konzumně a standardizovaně (což potvrzuje i Greenberg, 1971). 

II.III.III       Klasifikace Nelsona Graburna 

Podobně jako Greenberg, také Graburn rozdělil uměleckou tvorbu do tří 

základních skupin na oficiální umění, avantgardu a lidové umění, tzv. folk art 

(1976, s. 4). V kontextu této práce je ale naléhavější zejména jeho klasifikace 

moderní umělecké produkce společností Čtvrtého světa ve 20. a 21. století, ve 

které Graburn vyčleňuje sedm základních skupin, do nichž rozdělil aktuální 

procesy uměleckých změn:  

 Vyhasínající umění: mizející domorodá umělecká forma; tato kategorie 

odpovídá tradičním artefaktům zmíněným výše; Graburn publikoval svou 

knihu roku 1976, ovšem dnes již bohužel tradiční produkce exotických etnik, 

tak jak byla uchopena v této práci, ve své původní podobě téměř jistě úplně 

vymizela. 

 Tradiční, krásné umění: pokračující tradiční produkce s novými materiály a 

prvky; toto označení odpovídá některým formám moderního umění 

představeného dříve, zejména výrobu zahrnující exofakty, nebo pokračování 

tradice při produkci autentických, zejména užitkových předmětů, nesloužících 

k prodeji na západní trh. 

 Komerční krásné umění: Graburn nazývá tuto kategorii také jako ‚pseudo-

tradiční umění‘, předměty jsou vyráběny více méně tradičně, s konkrétní 

vidinou finančního zisku; kategorie odpovídá moderní produkci za účelem 

podpoření kulturních tradic a jejich propagaci s podporou organizací i 

jednotlivců (forma suvenýru, komodity a objektů reprezentujících národní 

kulturu). 

 Suvenýry: „… když honba za ziskem, nebo hospodářská soutěž v chudé oblasti 

přepisuje estetické normy, uspokojení konzumenta se stane důležitějším než 
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potěšení umělce. Tento způsob je často nazýván ‚turistickým‘ nebo ‚letištním‘ 

uměním, a mívá velmi omezený vztah k tradiční kreativitě konkrétní kultury 

nebo k dalším skupinám“ (Graburn, 1976, s. 6); dále autor uvádí, že vzhledem 

k poklesu symbolického významu těchto předmětů, bývají také nazývány jako 

‚etno-kýč‘. 

 Začleněné umění: nachází se v prostou mezi tradiční tvorbou a moderním 

západním uměním a jeho charakteristikou je reakce na vztah majoritní a 

minoritní společnosti; umělci přejímají motivy, materiály a techniky 

industriální společnosti a aplikují je nově, ve své tvorbě pro minoritní 

publikum; Graburn ho také nazývá ‚novými syntézami‘. 

 Asimilované krásné umění: tvorba využívající inspiraci a znalosti získané 

uzurpátorskou společností k vlastní produkci; tento typ je charakteristickým 

znakem extrémní kulturní dominance a údělem minority se přizpůsobit. 

 Populární umění: aktuálně prezentující svou minoritní společnost majoritě, 

volající po rovnoprávném hodnocení díla i autora, často zobrazující kritické 

momenty historie ve vztahu k majoritní společnosti; 

Autor zároveň konstatuje, že objekty většinou spadají do několika z uvedených 

kategorií najednou, kombinují v sobě charakteristiku hned několika skupin, aby 

zvýšily své šance na společenský úspěch. Proto je uvedená taxonomie označena 

jako orientační výchozí členění pro standardizovanou specifikaci předmětů (1976, 

s. 5-8). 

Z Graburnova textu vyplývá, že ‚funkční umění‘ (užitkové) považuje za 

nekomerční produkty a ‚turistické umění‘ naopak za produkci komerční. Význam 

nekomerčního umění vidí zejména v kontaktním charakteru tradiční produkce. 

Takové artefakty jsou typické svou vyvážeností v oblasti materiální a technické 

dovednosti a kulturních a formálních vlivů, avšak všechny jejich složky jsou 

v kontextu doby vysoce proměnné (1976, s. 10). Komerčnímu umění pak připisuje 

několik specifických vlastností získaných zkušenou produkcí (1976, s. 14). Mezi 

ně patří zejména ekonomická dostupnost (levnost), redukce velikosti na snadno 

‚přenositelnou‘, jistá ‚zaprášenost‘, patina svědčící o vysoké historické hodnotě, 

srozumitelnost ve smyslu snadného pochopení esteticky ztvárněného sdělení a 
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jednoduchá skladovatelnost, tedy schopnost nekomplikovaného převozu 

z originální lokality jinam. V důsledku rozvoje obchodu se suvenýry vznikl také 

nový fenomén ‚miniatur‘, které splňují všechny výše uvedené vlastnosti a 

dokonale se tak hodí jako upomínky z cest. Jejich vlastnosti činí artefakty více 

prodejné. U těchto předmětů se pak projevila ještě výraznější standardizace, 

simplifikace formy a dekorativních prvků. Grabun zde poznamenává, že právě 

simplifikace ukazuje, jak jsou postupně kulturní významy jednotlivých prvků 

zapomínány. Autoři předmětů většinou vylučují právě ty znaky, které jim 

nepřijdou důležité a jejichž význam již neznají. Specifická tradice a následně i 

kulturní diverzita se tak, mnohdy nenávratně, unifikuje. Graburn poukazuje na dvě 

umělecké tendence, které se formovaly v produkci ‚umění‘ Čtvrtého světa: za 

hlavní označuje tendenci směřující k naturalismu. Díky výrazné orientaci na 

lidskou figuru v její podstatě, či na jiné výtvory přírody, jako jsou zejména 

živočichové či astronomické útvary, tedy objekty srozumitelné bez hlubší znalosti 

kulturní tradice originálního společenství. Graburn zde odkazuje na myšlenky 

současné antropoložky Pauly Ben-Amos, která charakterizovala turistické umění 

jako ‚umění s mezi-kulturním kódem‘ („cross-cultural code“)
23

 a pohotově 

dodává, že obsah tohoto umění sestává více z popisů než ze symbolů (1976, s. 

17). Obecně by se dalo říci, že sestává z kombinace srozumitelného realismu s 

romantickými impulsy. Druhou uměleckou tendencí je pak směřování k exotismu, 

grotesknosti a bizarnosti, jež v diváku vyvolává pocit kulturní vzdálenosti, 

zastřeného tajemství a primitivní magie, strachu a zaujetí obsaženém v objevování 

neznáma. Tyto artefakty v sobě často vyjadřují esotericky ztvárněné stereotypy, 

které západní společnost chová vůči exotickým etnikům. Znaky, které jsou 

v našem světě považovány za symboly etnicity, jsou mnohdy jen zjevnými 

konstrukty neodrážejícími nic jiného než právě západní pohled. 

Dnešní evropská společnost si exotické předměty spojuje především 

s atraktivními tématy, jako jsou multikulturalismus, objevování, magie a cestování 

v jejich povrchnější rovině. Komerční turistické umění tak musí splnit náročnou 

                                                   
 

23 Více v Ben-Amos, 1973. 
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úlohu – uspokojit nejen kupce z odlišného kulturního a sociálního prostředí, ale i 

výrobce předmětu. Mělo by prezentovat jasnou ideu, reprezentovat etnicitu a 

uchvacovat exotickým mystériem či naturalistickou formou, dále by mělo být 

snadno transportovatelné, ale zároveň esteticky křehké, a tím atraktivní. Na závěr 

lze po vzoru Graburna konstatovat, že umění Čtvrtého světa je v zásadě umění 

změny, studujeme tedy dynamické umění velmi výrazně se proměňující časem. 

* 

Obrázek 2. shrnuje klasifikaci exotických artefaktů a její strukturu tak, jak je 

chápána autorkou této práce. Tato kategorizace byla výrazně inspirována právě 

Graburnovým způsobem členění mimoevropských etnografik. Jako dvě základní 

skupiny stojí proti sobě ‚tradiční produkce‘ a ‚tvorba po setkání se Západem‘. 

Druhá skupina je dále větvena na několik výše diskutovaných specifických 

podkategorií. Modrá šipka v levém dolním rohu znázorňuje tok předmětů 

z exotiky do západních sbírek, pojmenovává jednotlivé typy artefaktů, které se do 

naší společnosti dostaly a nyní jsou součástí etnografických kolekcí. 
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Jaké druhy exotických artefaktů jsou 

tedy v Západních sbírkách? 

Obr. 2  
Kategorizace exotických artefaktů                

a její struktura 
 

K. ŠTĚPÁNOVÁ, 2012                                                               
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II.III.IV       Muzejní kategorizace 

Základní metodou muzejní klasifikace etnografických objektů je geografické 

členění, jak bylo představeno již v předchozí kapitole. Dalším způsobem muzejní 

klasifikace může však být i funkcionální uspořádání – skupiny předmětů založené 

na shodnosti či příbuznosti své funkce nebo společenské role, užito například v 

Pitt Rivers muzeu v Oxfordu (blíže kapitola II. V. II). Třetím nejpoužívanějším 

klasifikačním hlediskem je sběratelská příbuznost předmětů založená na jejich 

společné, celkové či dočasné, sbírkové historii. Tyto typy stratifikace se týkají 

zejména uspořádání celých sbírkových fondů a expozice. Naopak výstavy dnes 

často provokují zdánlivě neorganizovanými či kontrastními tématy, aby nalákaly 

diváka na neotřelý přístup a zájem o neobvyklé zpracování tématu. 

Klasifikace objektů je praktická nejen při dokumentaci sbírek a při prezentaci 

předmětů v muzeu, ale stále častěji slouží návštěvníkovi také při vyhledávání 

v digitálních katalozích muzea, v digitalizovaných sbírkách. Většina institucí člení 

své katalogy podle geografického klíče, mnoho z nich pak ještě přidává i další 

specifikovanější kritéria, právě funkcionální či sběratelská. Řada muzeí tak 

kombinuje tyto možnosti, aby vyjádřila návštěvníkovi podporu v konkrétních 

případech cíleného nebo náhodného vyhledávání. Příkladem může sloužit menší 

Museu Etnològic v Barceloně, které rozdělilo katalog artefaktů oběma základními 

způsoby: geograficky i tematicky. Tematická část se dále dělí mezi společnosti 

tradiční a industriální, které se obě dále stratifikují podle následujících oddílů: 

práce, život doma, rody a rodina, soukromý život, společenský život, praktiky a 

víra (2012). Toto zpracování je příkladem atraktivního pojetí sbírkového katalogu 

přístupného všem návštěvníkům muzejních stránek. Respektuje odlišné preference 

jednotlivých zájemců a představuje jednoduchý a efektivní vyhledávací systém 

této nevelké instituce. 

Velké nadnárodní instituce, jako například Britské muzeum v Londýně, mají 

rozsáhlý katalog sbírek a disponují množstvím specifických kategorií, podle 

kterých lze předmět přehledně vyhledat. Na základě analýzy vzorku největších, 

veřejně dostupných muzejních katalogů západoevropských institucí je zřejmé, že 
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mezi standardními kategoriemi, podle nichž jsou předměty rozděleny, jsou 

zejména následující (seřazeno náhodně):
24

 

1. Originální lokace (kontinent, stát, území, kulturní areál) 

2. Kultura/společenská /etnická skupina/komunita 

3. Období vzniku předmětu/dynastie 

4. Základní typ objektu (archeologický předmět/etnografický 

předmět/fotografie/moderní umění atd.) 

5. Detailní typ objektu (funkce, obecný popis) 

6. Témata/charakteristika (tvar, vlastnosti) 

7. Materiál 

8. Techniky/proces při kterém předmět vznikl 

9. Škola/styl provedení předmětu 

10. Příbuznost s konkrétní společenskou skupinou 

11. Sběratel/vlastník předmětu 

12. Historie předmětu v publikacích/fotografiích 

 

Katalogizace a třídění předmětů v českých etnografických institucích se odvíjí 

zejména od přístupu a preferencí každého konkrétního kurátora, jak vyplývá 

z osobní zkušenosti autorky a z výzkumu představeného v závěru práce. Vlastní 

muzejní digitalizovaná databáze je finančně náročnou investicí, kterou si většina 

českých muzeí nemůže dovolit. Vznikla tedy tendence propojit vědomosti na 

nadnárodní, celoevropské úrovni, v databázi Europeana založené roku 2008. 

Bohužel, ke škodě veřejnosti i odborníků, naprostá většina českých 

mimoevropských etnografických sbírek dodnes není v této databázi přístupná (viz 

Europeana, 2012). Jediná ucelená prezentovaná sbírka cizokrajných etnografik (ke 

dni 25. 11. 2012) je z Národního muzea, sbírka cestovatele Pavla Durdíka (1843-

1903). Dále zde najdeme jen střípky asijské sbírky, zejména čínský textil a obuv, 

japonské dřevořezy a sasánovské mince. Většina předmětů je, v kontextu se 

                                                   
 

24 Analyzovala jsem dostupné katalogy z následujících muzeí: Britské muzeum, Pitt Rivers 

Museum, Museum of Archaeology and Anthropology in Cambridge, Horniman Museum, National 

Museum of the American Indian, Musée Barbier Mueller a MQB. 
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západoevropskými databázemi, nedostatečně popsaná a specifické vyhledání 

objektu je tak velmi nesnadné. Odkaz, nabízející propojení s databází sbírek 

Národního muzea, slibující více informací není dosud funkční. 

O něco zásobovanější je český portál E-sbírky, zřízený Národním muzeem v roce 

2010. „Jedná se o první portál, který v České republice prezentuje digitalizované 

sbírky několika institucí na jednom místě“ (Národní muzeum, 2012a). Databáze, 

využívající pro administraci a evidenci sbírkových předmětů systém MUSEION 

PUBLIC, nabízí vyhledávání informací v několika úrovních (podle instituce, 

druhu sbírky, materiálu, data a místa původu), ovšem tyto kategorie nelze v hlavní 

nabídce kombinovat. V případě vyhledávání konkrétního předmětu je tedy 

nejužitečnější rovnou zvolit pokročilé hledání s rozsáhlejší, leč z mého pohledu 

mírně zmatenou a neodborníkům nepříliš srozumitelnou, nabídkou kategorií. E-

sbírky obsahují kategorii nazvanou ‚Etnologické a etnografické sbírky‘, podle 

geografických celků tříděnou na Afriku (zastoupeno 22 předmětů z NpM), Asii 

(Durdíkova sbírka z ostrova Nias, 793 předmětů; další rozsáhlejší sbírky 

japonských, čínských a indických předmětů, pákistánské, íránské, srílanské a 

bangladéšské artefakty a rozsáhlá fotodokumentace; vše NpM), Austrálii a 

Oceánii (0 etnografik), Evropu, Latinskou Ameriku (0 etnografik), a Severní 

Ameriku (0 etnografik). V některých případech jsou jednotlivé skupiny 

etnografických předmětů dále klasifikovány podle kategorií bydlení a 

hospodářství, hry a hračky, hudební nástroje, náboženské a obřadní předměty, 

oděv a textil, zbraně a zbroj, etnografická fotografie a jiné (ke dni 25. 11. 2012). 

Z Náprstkova muzea je zde evidováno 8337 předmětů, z toho kolem čtyř tisíc 

fotografií (Národní muzeum, 2012a). Ostatní instituce vystavující exotická 

etnografika do této databáze zatím nepřispěly. Tato digitální sběrna nabízí českým 

muzeím unikátní způsob, jak přes nedostatek financí realizovat vlastní digitální 

katalog, na který by samostatně neměla prostředky. Přestože se portál stále 

upravuje a vylepšuje, využilo ho jen několik málo institucí prezentujících 

etnografické sbírky, proto i jeho inovace a vylepšení v oblasti názvů kategorií a 

vyhledávání postupují v této oblasti velice pomalu. 
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Vzhledem k západoevropskému standardu se tato česká databáze zdá být zatím 

nepřehledná a (z pohledu vkládání dat jednotlivými institucemi) v počátcích svého 

fungování. Proto návštěvníkovi neumožňuje cíleněji zadávat data do vyhledávače 

a rychle se tak v torzu sbírek orientovat. Nicméně je prvním krokem k digitalizaci 

českých kolekcí exotických artefaktů, tak si nepochybně zaslouží podporu a 

pozornost všech pracovníků z oboru, kteří by se měli podílet na jejím vylepšení, 

například přispíváním informací ke sdílení nebo právě umožněním 

sofistikovanější filtrace předmětů mezi jednotlivými kategoriemi.
25

 Zpřístupněním 

své databáze sbírkových předmětů přispívají muzea k virtuální cirkulaci muzeálií, 

přičemž tato cirkulace kulturního dědictví je jedním ze tří hlavních cílů UNESCO 

v oblasti kulturního sdílení. 

Naše největší etnografické muzeum, NpM, na svých internetových stránkách 

v rámci Národního muzea v Praze (dále jen NM), prezentuje souhrnem základních 

informací následující sbírková oddělení: podsbírku pravěku a starověku Přední 

Asie a Afriky; podsbírku mimoevropské numismatiky; podsbírku mimoevropské 

etnografie; podsbírku asijských kultur; Náprstkův inventář; a archiv. Do 

podsbírky mimoevropské etnografie pak patří předměty z Afriky, obou Amerik, 

Oceánie, Austrálie a foto sbírka. Členění se zdá na jednu stranu chaotické, jako by 

předměty asijských kultur nespadaly do mimoevropských etnografik, ale na 

druhou stranu je tato kolekce zviditelněna jako samostatná doména instituce, 

kterou nepochybně je. 

II.IV       Percepce exotického předmětu 

Předcházející kapitola představila blíže teoretické zázemí kategorizace exotických 

etnografických artefaktů, podala přehled možností, jak tuto skupinu vnímat jako 

historický celek a jak k ní přistupovat jako současný kurátor mimoevropských 

sbírek. Nyní se zaměřím na subjektivnější možnosti prezentace kulturních 

                                                   
 

25 Kvalitně zpracovalo své digitální sbírky například České muzeum výtvarných umění, které v 

projektu využilo informace o digitalizaci získané od odborníků z Britského muzea a Národní 

galerie v Londýně. 
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informací plynoucích z exotického předmětu vystaveného v českých institucích. 

Vnímání objektu sestává primárně ze dvou rovin, informační a energetické. Tuto 

skutečnost potvrzuje například český filozof Miroslav Král (*1930) 

konstatováním, že „proměny uspořádanosti, vzniklé z informačních výměn, se 

obecně řídí jinými pravidly než výměny energie mezi objekty … energie se 

zachovává, informace nikoli …“ (1998, s. 13). Informační složka je ovlivněna 

přístupem instituce a kurátora v plné míře, ovšem energetická složka je jim 

podřízena jen z části, podstatná část závisí stále na předmětu samém a na jeho 

divákovi. Detailnější analýza těchto vztahů se snaží podpořit komplexní percepci 

jednotlivých exotických artefaktů. 

Sama skutečnost, jak bude tedy předmět na návštěvníky působit, závisí na 

několika hlavních faktorech. Ty lze vymezit do tří základních skupin, podle 

konkrétních hledisek. 

1. Hledisko předmětu/hledisko zdrojové komunity – předmět byl originální 

etnickou skupinou vyroben za konkrétním účelem, který může, anebo nemusí, 

být v hostitelské společnosti prezentován, podobně jako jeho další funkce, 

které artefakt obdržel během své cesty do západní instituce. Objekt může být 

tedy představen jako reprezentativní zástupce konkrétní skupiny na jedné 

straně, nebo čistě jako umělecké dílo na straně druhé. Od toho se odvíjí, kolik a 

jaký typ informací o něm bude diváku nabídnuto. Jednotlivé prezentační styly 

přistupují k této otázce svébytně, jak uvidíme v kapitole II. V. Uspořádání 

předmětů a strategie jejich vlivu jsou v současnosti plně v rukou kurátora. 

Žádný z předmětů by neměl být hodnotově degradován ve srovnání s jiným 

předmětem z odlišné kultury (ohodnocení je možné pouze v rámci toho 

kulturního systému, z jakého předmět pochází, a ještě musí proběhnout na 

základě ověřených, aktualizovaných a mezinárodně platných výsledků 

vědeckého bádání, či odůvodněným zařazením členem oné zdrojové 

komunity); interkulturní porovnávání hodnot je, nejen v případě 

mimoevropských etnografik, považováno za výrazně nežádoucí. Předměty by 

rozhodně neměly být selektovány či organizovány tak, aby celkový dojem 

narušoval etické standardy prezentace kulturního dědictví, tedy jakkoliv 
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hanlivě, směšně ani jinak, jak by to mohlo jim nebo jejich originální 

společnosti uškodit. 

2. Hledisko kurátora – znalost kulturního zázemí vystavovaných předmětů, jejich 

sbírkové historie, zhodnocení stupně autenticity/kvality díla a jeho zařazení do 

sociálního/kulturního kontextu ve zdrojové komunitě by měly být schopnostmi 

odborného organizátora expozice/výstavy (kurátora, etnologa). Ten by však 

měl také znát potřeby dnešního diváka a současné muzeologické tendence, 

ovšem zároveň je v mnohém svázán pravidly a možnostmi instituce, v níž 

pracuje. Hledá tedy kompromis, který mu umožní předměty prezentovat. 

Artefakty do expozice/výstavy vybírá většinou dle svého vlastního uvážení 

vzhledem k tématu, zásadně tedy utváří podobu výstavních částí i dojem 

z celku. Své konkrétní stanovisko, uplatněné v prezentaci předmětů, by měl co 

nejlépe představit nejen kolegům v libretu expozice/výstavy, ale také veřejnosti 

v úvodu projektu, aby bylo zřejmé, proč a jaký typ objektů byl zvolen. Kurátor 

by měl prezentovat předměty takovým způsobem a v takovém pořadí, aby co 

nejlépe mobilizovaly interpretační schopnosti návštěvníka, aby byla upoutávací 

síla exponátů a jejich konkurence v žádoucím sledu, respektive aby byla 

výstava přirozeně dynamická, jednotlivé části osvěžující a celkový dojem 

vizuálně i informačně vyrovnaný. Představené artefakty by měly kvalitně, 

neaxiologicky, pravdivě a objektivně reprezentovat problematiku/téma 

expozice, měly by nabídnout to nejlepší z depozitáře instituce. Způsob, jakým 

jsou předměty prezentovány a jak je s nimi obecně nakládáno, může ovlivnit 

nejen domácí publikum, ale také minority pocházející z podobné kulturní 

oblasti jako vystavené předměty a jejich vztah k majoritě i ke své tradiční 

kultuře. A přeneseně také zdrojové komunity a jejich vztah k západní 

společnosti obecně. Etnografická muzea a galerie mají velký vliv na křehké 

téma interkulturních vztahů, je tedy nezbytné přistupovat k němu velmi 

zodpovědně. 

3. Hledisko návštěvníka – každý návštěvník individuálně disponuje různým 

množstvím a typem informací získaných v průběhu svého života. Má za sebou 

rozmanité zkušenosti a je také ve specifickém psychickém a fyzickém 
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naladění. Pierre Bourdieu (1903-2002) nazval tento specifický soubor 

individuálních a individualizovaných dispozic jako habitus (1990). Všechny 

faktory obsažené v habitu ovlivňují návštěvníkův pohled na předměty. Na této 

skutečnosti staví současné muzejnické standardy, diskutující jednotlivé 

praktické prvky prezentace, jako je např. umístění odpočinkových zón, 

aktivizujících prvků i doprovodných textů do expozic/výstav a další 

jednotlivosti. Dnešní divák je vizuálně nebývale přesycen, jeho shledávání 

čehokoliv zajímavým či kuriózním je posunuto daleko za hranici, jež byla 

platná pro předešlé generace. Je proto velice obtížné zaujmout jeho pozornost 

tak, aby instituce předměty ‚neprodávala‘, aby zachovala vyšší intelektuální a 

edukativní úroveň a zároveň návštěvníka přilákala a zaujala. Není to však 

požadavek nereálný, jak je vidno v mnoha úspěšných zahraničních expozicích. 

Kurátor a další personál instituce by měl sledovat vývojové trendy v oblasti, 

aby muzeum/galerie působilo/la aktuálním dojmem a nabízelo/la atraktivní a 

hodnotné projekty, které veřejnost přilákají. Ne nezajímavou teorií, dnes ještě 

stále možná mírně alternativní a ne zcela probádanou oblastí percepce díla 

z hlediska jednotlivce, je i teorie reflexe vidění, jako specifického nástroje 

vnímání artefaktů. Touto teorií se v současnosti zabývá obor ‚neuroarthistory‘, 

ale již v osmdesátých letech 20. století v Čechách zkoumal její principy Lubor 

Hájek.
26

 Výhodou exotických etnografik z hlediska atraktivity sbírkových 

předmětů je právě jejich výrazná odlišnost, kulturní nesrozumitelnost či 

alternativa, jistá tajemnost a u tradičních artefaktů také jakási divokost, 

magičnost a naturální zjev. Tyto vlastnosti byly pro evropského diváka vždy 

lákavé a ani dnes tomu není jinak. Ovšem způsob prezentace je to, co zásadně 

ovlivní jejich vnímání a zájem veřejnosti. 

Tyto zdánlivě jasné přístupy nejsou v českém muzejnictví až tak samozřejmými, 

jak by se mohlo zdát, a proto jsem se rozhodla je zde zmínit. Zaměřme nyní 

pozornost na první zmíněné hledisko percepce předmětu, které vychází z artefaktu 

                                                   
 

26 Více v Kesner, ed., 2009, s. 26-27.  
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samotného. Naprostá většina etnografických předmětů je v západním prostředí 

vystavena samostatně, mám tím na mysli, že předmět stojí před návštěvníkem sám 

o sobě, bez tradičních elementů, které jej v originálním prostředí obklopují, 

dotvářejí a dodávají mu na významu. Nejlépe vidíme tento konflikt v souvislosti 

s fenoménem masky. Většina masek je vystavována tak, jak byly 

nalezeny/koupeny/nabyty, tedy jako jeden předmět, sloužící k zakrytí části nebo 

celého obličeje, hlavy, popřípadě části těla. Ovšem v tradiční, zdrojové komunitě 

maska téměř výhradně neexistuje sama o sobě. Bývá doplněna kostýmem, 

maškarádou a řadou doprovodných předmětů jako jsou metly, hudební nástroje, 

zbraně a podobně. Maska sama o sobě většinou nesplňuje všechny kulturní 

požadavky kladené na maškarádu (člověka v masce) jako takovou. Proto je 

vystavení pouze jedné části tohoto kostýmu neúplné z hlediska jeho 

antropologického smyslu. Příklad lze vidět na obr. 3, kde obličejová maska etnika 

Dan ze západní Afriky působí naprosto jiným dojmem, když stojí osamocená ve 

vitríně, než když jí vidíme v původní akci, pro kterou byla vytvořena (obr. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3  
Obličejová maska, kultura Dan,             
západní Afrika 
 
Zdroj: on-line katalog SCVA. No. 608.                  

Dostupné z: http://www.adlib.uea.ac.uk/                      
[2012-10-01] 

Obr. 4  
Stejný typ masky při jejím tradičním 

použití ve zdrojové komunitě 

 
Zdroj: J. P. BARBIER a J. N. LOUCOU, 1993. 
Art of Côte d'Ivoire: from the collections of the 

Barbier-Mueller Museum. Vol.1: Text. Geneva: 

Barbier-Mueller Museum. S. 165.                          

ISBN 2881040284 
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Díky takovéto sběratelské/muzejní mystifikaci, spojené často s umělecko-

estetickým přístupem k etnografickým objektům, podporovaným od počátku 

zejména kubisty a surrealisty,
27

 je opomíjena původní funkce předmětu, ale i 

jeden z jeho následných důležitých účelů v naší společnosti - a tím je etnická 

reprezentace. Vznikl tak fenomén jednoduché formy a elementárního vyjádření, 

tolik obdivovaný u afrických masek, a stal se z něho další inspirativní směr pro 

západní umělce, kteří na počátku 20. století prahli po nových formách. Ovšem 

právě tato elementárnost, kterou Západ viděl, rozhodně není znakem afrických 

exotických artefaktů, ale je naopak zásadním projevem nepochopení původní 

formy a funkce, anebo nezájmu o ni. Tento fakt ovšem neubírá předmětům na 

celkové hodnotě ani na skutečnosti, jak samy o sobě na diváka působí. O této 

strohosti a jemnosti stylu bylo napsáno mnoho pojednání uměleckých i 

antropologických, ale v posledních několika desetiletích se antropologie 

přeorientovala k původní formě těchto artefaktů a začala je rozpoznávat a 

klasifikovat v jejich komplexní podobě, tedy spolu s kostýmem a dalšími 

nezbytnými součástmi.  

Přesto se ještě v současné literatuře občas objeví věty typu: „Intenzita výrazu 

primitivního umění vedla k tomu, že se stalo oblíbenou inspirací interiérového 

designu. Možná chtějí designéři i pouzí nadšenci utéct před vlivy monotónního 

komerčního Západu, a tak objevují jednoduché tvary a barvy primitivního umění, 

které je krásné a dává možnost zahlédnout jiný způsob života“ (Millerová, 2007, 

s. 7). Zejména druhá věta jasně vyjadřuje povrchní postoj západní společnosti 

k tomuto typu artefaktů (v případě této publikace ovšem připouštím možnost 

špatného překladu z originálu). Bohužel je tento text předmluvou k obrazové 

publikaci, která jako první v Čechách představuje materiální složku exotických 

předmětů v západních sbírkách. Dozvídáme se zde kusé informace o původu, ale 

především o materiálu, velikosti a cenně předmětu na recentním trhu se 

starožitnostmi, čímž je kniha v našich podmínkách unikátní. Britská autorka, 

                                                   
 

27 Clifford nazývá díla evropských umělců, výrazně inspirovaných přírodními národy, jako 

‚etnografický surrealismus‘ (více v Clifford, 1988). 
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sběratelka a popularizátorka tohoto tématu tak představila obecně komerční 

přístup k exotickým artefaktům, a tím podpořila jejich vnímání jako estetické 

inovace/inspirace bez hlubší percepce originálního, a často velmi složitého účelu a 

funkce. I zde opět platí, že jasné vymezení způsobu a účelu prezentace napomůže 

k přímějšímu uchopení těchto předmětů a jejich percepci jednotlivými 

návštěvníky. Více o prezentačních stylech v kapitole II. V. 

Téma vnímání předmětu v etnografickém muzeu úzce souvisí s fenoménem 

‚muzeality‘. Stránský pracuje s tímto termínem jako s paměťovou kulturní 

hodnotou skutečnosti. Tato hodnota se týká nesporně také exotických předmětů, 

které si nesou svou paměť s sebou, aby ji představily jinému publiku, než pro 

které byly vytvořeny. Jednotlivé aspekty muzeality se tady často shodují se 

základními vlastnostmi předmětů a jejich sociálního působení. Jsou jimi 

charakteristiky jako autenticita (svědectví o určité skutečnosti), reprezentativnost, 

kreativita (informační a emocionální působení), ‚evolucionalita‘ a spiritualita 

(působící na vědomí, podvědomí, nevědomí).
28

 Jak vyplývá z předchozích textů, 

vnímání exotického předmětu je ovlivněno mnoha faktory a žádný z těchto 

aspektů by zároveň neměl zabránit či mystifikovat představení těchto objektů 

v západní kultuře. 

II.IV.I        Biografie předmětu a jeho ‚social agency‘ 

Jednotlivé artefakty disponují mnohočetnými významy vztahujícími se k lidským 

aktérům, další produkci, ke společnosti, krajině, materiálům a mnoha dalším 

prvkům. Jsou tedy součástí sítě významů v kontextu své interakce. Biografie 

předmětu je koncepce prezentovaná Appaduraiem (2010) a Kopytofem (2010) a 

do českého jazyka ji lze volně přeložit jako ‚příběh sbírkového předmětu‘. 

Studium takového příběhu je analýzou četných změn v kontextu spřízněných 

lidských příběhů zahrnutých do výrobního, obchodního, sběratelského, muzejního 

a příbuzných procesů. V tomto pohledu je čas měřitelný v zásadě na generace, 

                                                   
 

28 Více informací o muzealitě najdeme v Stránský, 1995; 
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spíše než na inertní období. Kurátor by měl k předmětu skrz tuto premisu 

přistupovat a v určitém typu muzejní prezentace ji může využít jako podpůrný 

podtext výstavy. Počátek ‚teorie biografie předmětu‘ je spojen s chápáním muzeí 

a jiných sbírkových institucí jako procesu (nikoliv jako statické věci), který 

vytváří a transformuje sociální a materiální shromažďování (jak tvrdí současná 

profesorka na University College London, Sarah Byrne et al., 2011, s. 15). Lze 

konstatovat, že každá transakce mezi výrobními skupinami a sběrateli disponuje 

vlastní historií a okolnostmi, majícími své místo v čase a prostoru. Tato fakta a 

jejich dějiny jsou zaznamenány právě v příběhu každého konkrétního předmětu. 

Britský antropolog Alfred Gell (1945-1997) formuloval vlivnou teorii umění, 

založenou na vazbách mezi předmětem a člověkem, která se snaží obsáhnout 

všechny nehodnotící aspekty, týkající se produkce a reprezentace lidské kreativity. 

Tato zajímavá teorie je velice obsáhlá, není však cílem mé práce podat o ní 

ucelené pojednání, proto se zaměřím jen na ty její části, které významně přispívají 

k tématu exotických artefaktů a způsobu jejich uchopení pro potřeby interkulturní 

reprezentace a komunikace. 

V souvislosti s etnografickými objekty nás tedy bude nejvíce zajímat fenomén 

nazvaný v originále jako ‚social agency‘. Pojem ‚agency‘, tak jak ho autor 

rozsáhle definuje, je nesnadno přeložitelný do českého jazyka, nicméně 

pravděpodobně jednou z nejbližších charakteristik tohoto termínu by mohla být 

přízviska jako aktivní role/potenciál/dosah. Kořeny této teorie spočívají 

v myšlence, že artefakt může být viděn rozdílně, z několika úhlů pohledu, a tak i 

jeho ‚social agency‘, která podléhá vidění danému pozicí, z jaké je na něj 

nahlíženo. Artefakt i osoba jsou v této teorii Gellem chápáni jako dva autonomní 

‚sociální jednatelé‘. Za příklad uvádí vzory na bojovém štítu domorodců etnika 

Asmat z Nové Guinei – tyto symboly byly zhotoveny jako odrazující, agresivní a 

varující motivy, jejichž cílem bylo zastrašit nepřítele. Z dnešního pohledu 

antropologa či uměnovědce jsou tyto symboly hodnoceny jako krásné, jako 

esteticky výrazně poutavý projev uměleckého vyjádření. Ale jejich původní účel 

byl v podstatě přesně opačný. „Štít, … je bez diskuzí umělecké dílo zajímavé pro 

antropologa, ale jeho estetické hodnoty jsou (pro nás) z antropologického hlediska 
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naprosto irelevantní. … Efekt ‚estetizace‘ v reakční teorii je jednoduše 

zaměněním reakcí na etnografickou Jinakost tak moc, jak je to jen možné...“ 

(1998, s. 5-6). 

Gell nazval svou teorii provizorně jako ‚teoretická studie sociálních vztahů v okolí 

předmětů zprostředkovávajících sociální jednání‘ („social agency“). Tato teorie 

disponuje několika zásadními pojmy, které v podstatě přehledně definují i její 

přístup. Jsou jimi: ‚index‘, neboli přirozený znak, sémiotická konvence, entita, 

reprezentace, ze které může pozorovatel udělat odůvodněný závěr, nebo závěr 

týkající se jejích intencí. Takovým znakem je často artefakt zhotovený se svou 

symbolickou hodnotou; ‚sociální jednatel‘ („social agent“), přičemž každý člověk 

je sociálním jednatelem majícím vliv na své okolí a zapříčiňující změny a reakce; 

‚jednatelem‘ („agent“) je tvůrce, ne nezbytně umělec, z jistého pohledu jím může 

být i bůh, předek apod., a následně také každý, kdo dále aktivně pomáhá předmětu 

v jeho cestě, předmět je tedy indexem svého tvůrce; ‚pasivní jednatel‘ („patient“) 

osoba, která vstřebává a absorbuje sociální potenciál („social agency“) od dalších 

osob/předmětů. Klíčovými pojmy a zároveň charakteristikou autorova přístupu 

jsou ‚agency‘, záměr, příčinnost, výsledek a transformace. Gell tak v podstatě 

velice přesně teoreticky rozkryl a definoval situaci, kdy je jeden předmět, 

vyrobený a používaný v jedné kultuře, následně přemístěn do společnosti jiné, kde 

je vnímán mnohdy diametrálně odlišně (1998). Každý z nás jako ‚sociální 

jednatel‘ přistupuje k předmětu z jiné pozice na základě naší osobní, kulturní a 

dobové dispozice. Neaxiologický přístup kurátorů k prezentaci exotických 

artefaktů je tedy více než žádoucí, aby tuto relativitu ve vnímání cizokrajných 

‚indexů‘ ponechali otevřenou. 

V souvislosti s osobností a statusem tvůrce Gell významně komentuje, že západní 

umělci jsou obecně méně aktivními než ti ostatní, protože produkují jen za sebe a 

svou dobu, kdežto umělci ze Čtvrtého světa tvoří v zodpovědnosti za veškerou 

tvorbu, která byla v historii jejich etnika a kultury realizována. Následují odkaz a 

jsou mnohem více svázáni s kulturní tradicí a stylem provedení své práce. To je 

velice důležité uvědomění v kontextu tématu této disertační práce. V publikaci Art 

and Agency uvádí Gell řadu praktických příkladů na podporu své teorie. Využívá 
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také tématu exotických artefaktů zejména z oblasti svého zájmu, Oceánie, ale také 

z Afriky (příklad hřebíkových fetišů). Ve svých dílech je Gell zaměřen výhradně 

na vizuální umění, jeho teorie často nelze na jinou formu kulturní produkce 

aplikovat. Hlavní myšlenky Gellovy teorie by měly být zdrojem pro přehodnocení 

pozice exotických etnografik v českých sbírkách, protože obohacují pohled na 

vystavené objekty a nabízí další, do nedávna netušené, roviny práce s nimi. 

V další, vysoce aktuální muzeologické publikaci nazvané Unpacking the 

Collection (Byrne et al., 2011), najdeme již konkrétní přehled forem ‚social 

agencies‘, působících v etnografickém muzeu (obr. 5). Na obrázku vidíme i další 

fáze působení této instance v nových prostředích. Není s podivem, že hmotná 

kulturní tvorba a způsoby, jakými jsou tyto objekty vyráběny, aby zaujaly 

pozornost veřejnosti, ať již domorodců, obchodníků, sběratelů, starožitníků nebo 

návštěvníků muzeí, upoutaly mnoho současných vědců. Mezi dalšími také 

například Graburn, Morphy a Strathern. 

Obr. 5 
Přehled jednotlivých ‚social agencies‘ v etnografickém muzeu, vyjádřených z pohledu 

dlouhotrvajícího historického procesu, přispívajícího ke vzniku muzejních sbírek 
Zdroj: S. Byrne et al., 2011. Unpacking the Collection. S. 7 
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II.IV.II       Prezentace kulturní identity 

V této chvíli si lze položit otázku, co je vlastně účelem muzea, které vystavuje 

předměty z jiných etnických skupin. Dovolím si reagovat citátem Jiřího Žalmana 

(*1944) z Úvodu do muzejní praxe: „tvorba sbírky, uchovávání sbírky a správa 

sbírky nejsou smyslem muzea, ale pouze základním a ničím jiným 

nezastupitelným prostředkem, jak skutečný smysl muzea naplňovat. … Smyslem 

muzea je využití výpovědní schopnosti sbírky k získávání relevantních poznatků o 

světě a zprostředkování těchto poznatků, spolu se sbírkovými předměty 

veřejnosti. … muzeum je institucionalizovanou formou realizace muzeality, když 

muzealita, jak je uvedeno výše, je definována jako poznávací a hodnotící vztah 

člověka ke skutečnosti“ (2010, s. 69-72). Tato aktivní stránka by měla být 

primárním cílem etnografického muzea, které je místem prezentace rozličných 

kulturních identit, pomáhá lidem rozumět kulturní diverzitě a utvářet náš vztah 

k času, objektům a místu. Muzeum tedy není jen materiálním shromaždištěm, 

nýbrž zejména uchovatelem sociálních sbírek významných pro identitu 

konkrétních společenství. Beneš poznamenává, že vymezený prostor muzeí nabízí 

specifickou identitu, kombinující aspekt vědy, kultury a výchovy, čímž se snaží 

reprezentovat humanitu a kulturní dědictví (1997, s. 21). 

Identita je klíčovým faktorem subjektivní reality a stojí na dialektickém vztahu se 

společností. Novodobý a „akcelerující proces kulturního mísení vyprodukoval 

nové konfigurace identity a existence diaspor pře-uspořádala mnohý sociální 

prostor“ (Laurella Rincon, 2011, s. 229). Reprezentace etnik a jejich kulturních 

identit může být uchopena skrz etické nebo emické hledisko konkrétního 

společenského celku. V západoevropské společnosti bývá nejčastěji aplikováno 

hledisko etické (pohlížející na danou společnost a její kulturu zvenčí) s cílem jí co 

nejlépe ‚zpracovat‘ a představit. Tento přístup má dlouhou tradici sahající do 

počátků mimoevropských etnografických sbírek v Evropě. Společnosti jsou 

klasifikovány, organizovány, porovnávány a interpretovány prostřednictvím 

schémat a kategorií vytvořených západní společností, jsou tak divákům 

srozumitelnější, ale o to vzdálenější jsou svému originálnímu prostředí a 

významu. V posledních letech však začíná být situace uvolňována uplatňováním 
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opačného přístupu, emického, což v řadě významných institucí vyvolává rozpaky. 

S rozvojem ideje kulturního relativismu byla vědci, zejména antropology, 

přiznána možnost chybného uvažování nad významem a hodnotou předmětů 

z jiných společností a v některých případech to vedlo k úpravám expozic a výstav. 

Do muzejních a galerijních prezentací tak začaly zasahovat jednotlivci či celé 

etnické skupiny (v podobě dialogu s kurátory), z jejichž kulturní tradice 

vystavované předměty vzešly. „Otázkou není rozhodnutí, zda antropologická 

výstava má být estetická, ale kdo bude tuto estetičnost kontrolovat, vzhledem 

k jakým etickým normám, a s tímto vědomím tak ovlivní interakci mezi 

návštěvníkem a objekty, návštěvníky a institucí, návštěvníky a etnologickými 

předměty“ (Boris Wastiau, 2001). 

Procesy utváření společného projektu, jehož členy jsou představitelé konkrétního 

etnika a kurátor, v etnografickém muzeu zviditelňují aktivní stránku instituce, ve 

které jsou obnovovány a revitalizovány struktury existujících znalostí. Jak píše 

Byrne, kooperace kurátora a etnické skupiny, která vyhodnotí svůj současný i 

minulý vztah ke sbírkovým předmětům, vede ke kvalitnější prezentaci sbírek: „… 

lepší porozumění těmto tématům dovolí sbírkám být více ceněné a lépe 

prezentované, jak z hlediska instituce, tak z pohledu materiálu nashromážděného 

do dnešních dnů. Také to dovolí jistému typu materiálu a sociální agendě 

uchované v předmětech, aby byly v muzeu lépe pochopeny a efektivněji využity, 

tak se instituce může posunout dále“ (Byrne et al., 2011, s. 5). Na takovéto 

spolupráci se dnes na vysoké úrovni podílejí například maorští umělci Rosanna 

Raymond
29

 a George Nuku,
30

 kteří prostřednictvím kooperace s kurátory ‚hlídají‘ 

správné porozumění artefaktům pocházejících z jejich tradiční etnické skupiny a 

                                                   
 

29 V průběhu posledních patnácti let se angažuje jako maorská a samoanská umělkyně, 

producentka a komentátorka současného kulturního dění ostrovních států Pacifiku. Ve své 

umělecké práci kombinuje tradiční postupy s moderními inovacemi a technikami. 

30 Umělec a zástupce maorské etnické skupiny, spolupracuje s kurátory největších 

novozélandských sbírek a současně také vystupuje na vernisážích západních výstav. V současné 

době je v National Museums Scotland vystavena zrestaurovaná maorská válečná loď, na jejíž 
opravě se významně podílel a doplnil její chybějící dřevěné části kopiemi z plexiskla, vyřezaného 

podle tradičního vzoru. Artefakt je tak tradičním předmětem s moderními, ale přesto vysoce 

autentickými prvky (více National Museums Scotland, 2012). 
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jejich rozmístění ve výstavách. Podobně si počínají i další zástupci společností 

Čtvrtého světa, spolupracující s muzei a galeriemi v globalizovaných oblastech.
31

 

Znalost úrovně, do jaké jsou tradiční objekty stále živé, je velice důležitá pro 

způsob jejich uchopení kurátorem a pro jejich následnou prezentaci. V některých 

případech tradiční artefakty mění svou původní ‚social agency‘ i za stálého 

používání ve zdrojové komunitě, nemění však svou vizuální podobu, a proto je 

nezbytné znát vývoj jejich sociální pozice v originální společnosti. Jako příklad 

mohou posloužit sošky zvané ‚kačiny‘ („katsina dolls“) vyráběné lidem Hopi. 

Tradičně byly spojeny výhradně s kultem předků, ale dnes, v naprostém kontrastu 

k jejich původní roli, se objevují jako signifikantní sociální, až politické symboly, 

znaky kulturní identity. Tato funkční změna byla pravděpodobně podpořena 

vysokou oblibou těchto sošek jako turistického vývozního artiklu a vyústila 

v transformaci předmětu do významného symbolu společenské reprezentace 

(Byrne et al., 2011, s. 18). 

Z důvodu neznalosti současné situace daného kulturního prostředí, či nezájmu o 

něj, jsou informace poskytované českými muzei k předmětům často neaktuální, 

chybí jim recentní rozměr. Předměty jsou tak zakonzervované a ‚mrtvé‘, přestože 

zájem kurátora (v podobě sledování současných antropologických výzkumů 

v oblasti, odkud sbírky pocházejí) by mohl předměty aktivizovat a zasadit je do 

současného, a tím i veřejnosti srozumitelnějšího kulturního kontextu. Za výzvu 

současného světového muzejnictví považuji snahu o prezentaci ‚živé dimenze 

exponátů‘. Takovýto proaktivní přístup výrazně podporuje zdrojové komunity a 

jejich současnou kosmopolitní identitu, a rozšiřuje dosah muzea směrem dál 

z výstavních sálů. Etnografická muzea by rozhodně neměla prezentovat etnické 

společnosti jako symbol minulosti, protože ve většině případů existují živí 

potomci těchto společenství, minority více nebo méně navazující na období, které 

                                                   
 

31 Příkladem může být i kooperace etnické skupiny Hopi a Museum of North Arizona (více Byrne 

et al., 2011, kapitola 8, 9). 
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Západ považuje v jejich kultuře za klasické, jako např. Mayové, Inkové a další 

(Graburnem zahrnuté do společností Čtvrtého světa).
32

  

Vyvstává zde však zásadní otázka: pokud vědec přizve k výběru předmětů do 

výstavy zástupce tradiční etnické skupiny, o které výstava pojednává, neztrácí se 

tím svoboda obsažená v odborné volbě? Kdo pak může být zodpovědný za volbu 

předmětů? Za jeden z nejvhodnějších postupů považuji jasné a včasné zveřejnění 

zamýšleného charakteru výstavy. Pokud kurátor představí srozumitelně a čistě 

svůj záměr a účel výstavy, tak u vhodných typů prezentace lze o výběru předmětů 

diskutovat se subkulturou. Například by se mohlo jednat o představení určitého 

tradičního tématu v konkrétní exotické kultuře a to ve vztahu k jejím dnešním 

zástupcům, jak je tímto etnikem recentní pozice tématu vnímána. V takovémto 

případě je naopak velice vhodné zainteresovat současné představitele, protože 

kurátor sám nemusí být o tématu tak hluboce informován. Tato intence by měla 

vycházet ze záměru kurátora a důvod této volby by měl být veřejnosti prezentován 

v rámci výstavy i její propagace. Takto významná spolupráce muzea a etnické 

menšiny, např. emigrantů, diasporické komunity a menšin obecně, směřuje 

ke zlepšení společenské situace v naší kultuře, čímž se naplňuje jeden ze 

základních cílů etnografického muzea (volná citace tématu diskutovaného 

na konferenci RIME, 2012, více v následujícím odstavci). „Role subjektivnosti je 

v muzeích klíčová. Od tvůrce artefaktu k výzkumníkovi, konzervátorovi, 

kurátorovi, průvodci až k návštěvníkovi, vystavovaná pravda se konstantně 

proměňuje“ (Ndiaye, 2011, s. 34). V českém prostředí není běžné zapojit 

zdrojovou komunitu nebo její příbuzné do aktivit muzea, a už vůbec ne vedení 

dialogu o vystavených artefaktech s možností jejich výběr či umístění ovlivnit. 

Někdy je však k příležitosti zahájení výstavy přizvána i etnická komunita či 

kulturní menšina, které se téma výstavy dotýká, a nezřídka je toto setkání také 

podpořeno tradičním divadelním vystoupením, módní přehlídkou či ochutnávkou 

jídla (jako například u některých vernisáží NpM). Jedná se o události pořádané 

                                                   
 

32 Jistě by bylo zajímavé provést výzkum mezi návštěvníky českých etnografických institucí, zda 

považují vystavené kultury za živé nebo již ‚vyhynulé‘. 
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většinou s velkým entuziasmem, ovšem s minimem finanční podpory. A to i přes 

fakt, že potenciál takovýchto setkání je pro úlohu etnografických muzeí 

v komunikaci a prezentaci exotických minorit klíčový. Kvalitativní úroveň těchto 

událostí je důležitým reprezentativním nástrojem svědčícím o reálném přístupu 

státní instituce a společnosti jako takové k problematice kulturní diverzity, a 

v neposlední řadě také k pozici minorit v ČR. 

Prezentací kulturní identity, chápané jako soubor referenčních prvků kultury, se 

zabývala také konference mezinárodního sdružení etnografických muzeí RIME 

(Reseau International de Musees d’Ethnographie) nazvaná Muzeum a kulturní 

identita, pořádaná roku 2012 v Praze. Josef Kandert na ní uvedl, že muzea 

reprezentují hned několik kulturních identit najednou: identitu sběratelů a 

milovníků umění jako reprezentaci umělecko-estetického faktoru; identitu 

starověkých mudrců, vládců a dobyvatelů řídících se heslem ‚kdo zná, vládne‘, 

v podstatě reprezentace prestiže, obsáhnutí znalosti, moci; dále pak identitu 

vládců a aristokratů, tedy jistou nobilitu, reprezentaci prostřednictvím rodinných 

dědictví; a konečně identitu vědeckých oborů neboli reprezentaci poznatků 

(Kandert, osobní sdělení, 2012). Všechny tyto složky představují západní 

společnost, porozumění naší civilizace, specifickou kulturní identitu. Považuji za 

důležité doplnit, že právě etnografická muzea by dnes měla prezentovat ještě další 

dílčí identitu, a to identitu cizího, identitu odlišných etnik, jejichž předměty 

vystavují. A aby tato kulturní reprezentace byla neaxiologická a plnohodnotná, 

neměla by být prvořadně chápána jako ekonomický zisk pro naši společnost ve 

smyslu projevení schopnosti zmocnit se a obsáhnout jiné kultury, ale ve smyslu 

vděku za příležitost mít možnost porovnat vlastní kulturu s jinou, a tím tak 

nahlédnout do zrcadla naší společnosti. Dozvědět se něco o vlastní kulturní 

identitě prostřednictvím poznáním odlišnosti jiných. 

Etnografická muzea také napomáhají v hledání ztracené či zapomenuté kulturní 

identity, zejména u cizích etnických menšin nebo u společností Čtvrtého světa, 

jejichž kulturní artefakty jsou v konkrétní hostitelské/majoritní společnosti 

vystaveny. Jakékoliv muzeum vystavující jejich produkci může podpořit tento 

proces nejen tematickými výstavami, ale také subvencí dalších aktivit, například 
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podporou revitalizačních hnutí, prezentací obou stran kulturních konfliktů, 

sociální podporou jednotlivců, workshopy (např. rekonstrukcemi tradičních 

výrobních procesů). V naléhavějších případech může také pomoci v hledání 

zodpovědnosti za vlastní historii a v akceptaci dějinných skutečností s možností 

jejich sociální transgrese. Jak píše Sahlins, „reprodukce kultury Kajapo nyní 

záleží na schopnosti jejích členů domestikovat významy a kontrolovat tendence 

jejich historické proměnlivosti. Kajapové neodmítají historii; hledají jak za ni být 

zodpovědní. Organizují ji podle své věcné logiky, vlastního schématu. Je vhodné 

zdůraznit, že, v bitvě s moderním Leviatan, kontinuita domorodých kultur sestává 

ze specifické série změn“ (2000, s. 196). Tento příklad je obecnou tendencí 

etnických identit společností Čtvrtého světa. 

II.IV.III       Percepce kulturní diverzity 

Etno-politika bývá někdy popisována jako politika rozdílnosti, ve které jsou 

minority kategorizovány jako ‚jiné‘ a marginalizovány či vyloučeny na základě 

rysů, jež jim byly připsány majoritou (Harrison, 2002, s. 212). Prezentace kulturní 

diversity je také součástí procesu představování etnických identit v etnografickém 

muzeu a dalo by se konstatovat, že identita a diverzita jsou v tomto procesu 

vlastně dvěma stranami stejné mince. V domácí kultuře nacházíme prvky kultur 

vzdálených, a tím se účastníme dialogu kultur. Kulturní diverzita patří dnes k 

ohroženým druhům díky unifikačnímu charakteru šířící se globalizované kultury. 

Mnohé rozdíly mezi etnickými skupinami se stírají, společnosti se adaptují na 

západní styl života, často ne zcela dobrovolně, a přizpůsobují mu své životní 

hodnoty a návyky. Martin Procházka (*1962) k této problematice zmiňuje: „Je-li 

existenčním problémem lidstva i překotné ochuzování kulturní a etnické diverzity, 

neboť etnicko-kulturní populace a jejich národní státy jsou nejpřirozenějšími 

‚hráči‘ mezinárodních vztahů, a v realistickém pojetí mezinárodních vztahů je 

diverzita ‚hráčů‘ podmínka fungování automatického vyrovnávání světové 

mocenské rovnováhy, pak právě muzealizace etnicko-kulturních jednotek může 

být jedním z nástrojů nápomocných při zvrácení a odražení dnes silně působícího 

trendu všestranné globalizace, probíhající v širokém proudu dimenzí 
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Obr. 6 
Man Ray, fotografie, 1926 

 
Dostupné z:  

http://www.vub.ac.be/BIBLIO/ nieuwenhuysen/ 
african-art/african-art-available.htm [2012-09-29] 

Obr. 7 
Rotimi Fani-Kayode,                          

fotografie masky lidu Dan, 1989 
 

Zdroj: O. ENWEZOR a Ch. OKEKE-AGULU, 
2009. Contemporary African Art since 1980. 

Bologna: Damiani. S. 123. ISBN 9788862080927                                                     

politickohospodářské, sociální a kulturní, vojenské, environmentální“ (2008, s. 

72).
33

 

Považuji v tomto kontextu za nezbytné institucionálně podpořit téma pořádáním 

výstav prezentujících kulturní diverzitu a také organizací řady doprovodných 

aktivit kombinujících výrazné mezikulturní motivy. Další, a velice zajímavou, 

možností je prezentace děl těch tvůrců, kteří kontrastní kulturní prvky kombinují 

ve své tvorbě. Na počátku tohoto fenoménu stál, spolu se surrealisty, kubisty a 

dalšími, například americký fotograf Man Ray (1890-1976) se svou tvorbou (obr. 

6). Na jeho druhém konci najdeme kupříkladu díla Nigerijského umělce Rotimi 

Fani-Kayode (1955-1989), obr. 7. Oba tito autoři, a mnoho jiných, poukazují na 

kulturní rozdílnost, která se však ve vzájemné interakci nachází v jednom díle. 

Prezentace takovýchto děl a témat je významným přispěním ke kulturnímu 

relativizmu, diverzitě a vzájemné, nejen umělecké, toleranci. 

  

                                                   
 

33 Procházka v této souvislosti odkazuje na dílo Roberta Keohane a Josepha Nye -  Power and 

Independence, 2001. 
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Velkými tématy v oblasti kulturní diversity, často prezentovanými etnografickými 

institucemi, jsou nesporně kolonialismus, migrace, emigrace a další procesy 

výrazných mezikulturních změn. Pravidelně se objevují prezentace těchto témat 

v jednotlivých evropských muzeích, zejména v těch státech, které mají ve své 

historii přímou zkušenost s takovýmito procesy a představují okolnosti a charakter 

těchto společenských proměn. Příkladem může být výstava v Museo Nazionale 

Preistorico Etnografico “Luigi Pigorini” v Římě s názvem ‚People behind the 

things‘, která prezentuje téma migrace na exotických artefaktech ze sbírek muzea 

(realizovaná od září 2012 do dubna 2013). V naší společnosti chybí přímá 

zkušenost s exotickými kulturami v takovém rozsahu, přesto se jedná o téma, 

které by česká veřejnost měla znát. 

 II.IV.IV       Institucionální zázemí 

Byrne nastiňuje možnosti současné muzejní praxe v oblasti podpory exotických 

etnických skupin (Byrne et al., 2011, s. 20), neboli dnešních společností Čtvrtého 

světa, prezentací jejich kultury na několika úrovních, v rámci současných 

primárních cílů etnografických institucí: zveřejňování vědeckého výzkumu 

pracovníků muzea; podpora prodeje tradiční a moderní tvorby exotických 

komunit; pořádání kampaní proti ilegálnímu drancování a loupení kulturních 

objektů aktivně používaných domorodými společnostmi, tradičních i moderních 

předmětů majících klíčový sociální význam pro danou komunitu. Jako další 

aktivity jsou muzei preferovány zejména společné vernisáže výstav, představující 

kooperaci muzea a subkultury, také doprovodný program k expozicím a výstavám 

zahrnující zdrojovou komunitu či její subvenci, ale i konference a tematické dny 

v muzeu jsou vhodnými prostředky interkulturního dialogu. Aktivity muzea 

organizované na podporu etnických menšin jsou zajímavé a efektivní nejen pro 

menšinu samotnou, ale také pro její přátele a široké okolí, tedy i pro členy okolní 

majority. 

Jedním z úspěšných příkladů realizace takovýchto činností je Britské muzeum 

v Londýně, pořádající řadu rozmanitých doprovodných programů. 

V kosmopolitních městech je o takové projekty velký zájem. Jak je to ale u nás, 

například v Praze? Chodí cizinci žijící v Praze do Náprstkova muzea podívat se na 
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reprezentaci svojí mateřské společnosti? Bohužel se mi nepodařilo získat žádné 

sofistikovanější statistiky návštěvnosti, ovšem obecně lze říci, že vzrůstající počet 

cizinců žijících trvale v České republice v posledních letech stoupá,
34

 proto je pro 

ně otázka muzejní nabídky aktuální a neměla by výrazně zaostávat za nabídkou 

pro většinovou českou společnost. Etnografické muzeum, jako je NpM, je totiž 

jednou z mála státních institucí, která může těmto minoritám ukázat, že česká 

společnost o jejich přítomnost stojí, že jejich etnický původ respektuje a je 

schopna vézt s ním dialog nezatížený xenofobními ani jinými předsudky. Úkolem 

muzeí není problém identity řešit, ale neaxiologicky je prezentovat jako pozitivní 

nástroj kulturního dialogu, respektu k odlišnosti a někdy i uvědomění si vlastní 

nedostatečnosti (tato premisa vyplynula z jednání na konferenci RIME, 2012). 

K pravidelné muzejní reprezentaci kulturních identit přispívají klasické 

doprovodné akce jako komentované prohlídky, workshopy pro děti a dospělé, 

přednášky a další. Výjimečné akce mohou reagovat na tradiční svátky a festivaly 

exotických společností a minorit žijících v hostitelské většině. Ve stručnosti 

zmíním vybrané zajímavé programy, které jsou státními institucemi jedné země 

realizovány. Zvolila jsem příklad Velké Británie, z důvodu osobní zkušenosti 

s těmito akcemi. Kvalitní doprovodné akce, zacílené na rovné chápání etnické 

diverzity, jsou organizovány zejména Britským muzeem, jako například 

přednáška s názvem ‚Pacific art since Arts of the South Seas, 1946‘ na téma 

moderního umění z Oceánie (pořádána dne 23. 11. 2012). Přednášející Peter 

Brunt, host z Victoria University ve Wellingtonu, představil klíčové body situace 

současných umělců Tichomoří v dnešním světě globalizovaného umění. Tím tak 

přispěl k debatě o chápání pojmu ‚umění‘ v oblasti Oceánie, seznámil veřejnost 

s jeho historií i recentním významem a poukázal na nejnovější tvorbu odrážející 

tradiční a moderní aspekty kulturní produkce v Pacifiku. Dalším, aktivnějším 

programem v tomto muzeu, bývá například oslava čínského nového roku, které se 

v roce 2008 zúčastnilo dokonce přes 35 tisíc návštěvníků (Britské muzeum, 

                                                   
 

34 V roce 1995 žilo na území ČR kolem 159 tisíc cizinců s trvalým nebo dlouhodobým pobytem. O 

deset let později to bylo 278 tisíc a dnes se čísla pohybují kolem 430 tisíc. Většina cizinců pochází 

ze zemí bývalého Sovětského svazu nebo z Vietnamu (zdroj Český statistický úřad, 2013). 
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2012). Akce nabízela několik typů klasického programu: od tradičního tanečního 

vystoupení, přes koncerty, představení stínových loutek, projekce a němé filmy. 

Zvláště zajímavým počinem byly tematické kurátorské přednášky k jednotlivým 

vystaveným artefaktům v expozici, prováděné slovním výkladem vedle angličtiny 

také v čínštině, mandarínštině a kantonštině, dále pak tradiční průvod čínských 

luceren ozdobených zvířecími postavami čínského zvěrokruhu (inspirovanými 

muzejními objekty z celého světa) designovanými umělcem Jamie Hewlettem. 

Vše vrcholilo ochutnávkou tradičních čínských pokrmů podávaných k oslavám 

nového roku. K dalším příležitostným akcím, podporujícím minority a jejich okolí 

v západní kultuře, patří například velice zajímavý projekt v National Museums 

Liverpool nazvaný ‚Meet Your Muslim Neighbours Day‘ (2012a). Ten si klade za 

cíl veřejně podpořit muslimskou společnost žijící v Liverpoolu, pomoci jí 

s asimilací, upevnit její kulturní kořeny a neaxiologicky představit tuto společnost 

a její tradice anglické veřejnosti jako rovnocennou variantu kulturní adaptace. 

Rozmanitou nabídku poskytují i další státy, například francouzské Musée du Quai 

Branly (dále jen MQB), které v sezóně 2012/13 představuje například originální 

hudební díla netradičně zpracovaná umělci z exotických kultur, např. Labutí 

jezero jihoafrického choreografa Dada Masilo; organizuje tzv. hudební salóny 

prezentující různé exotické hudební žánry, autory a nástroje; a také pravidelně 

realizuje filmové večery, tedy promítání unikátních antropologických filmů a 

filmů exotických tvůrců, doprovázené vedenou debatou po skončení projekce 

(MQB, 2012a). 

Etnografická muzea reagují také na projekty související s pomocí 

handicapovaným spoluobčanům a realizují pro tuto skupinu různé aktivity. 

Většinou se jedná o specifické druhy kurzů a workshopů (jako například v Royal 

Museum for Central Africa v Trevíru), autorská čtení, méně často pak o haptické 

výstavy. Z tohoto pohledu byla výstava ‚Poslové magie, africké loutky a masky‘ v 

Náprstkově muzeu, v roce 2008 v českých poměrech naprosto ojedinělým 

počinem. Výstava obsahovala originální haptickou část, ve které byla k dispozici 

desítka věrných kopií vystavených předmětů dřevěných afrických loutek, jež si 

mohli návštěvníci vzít do rukou. Také loutkové divadlo s látkovými maňásky 

nabízelo všem návštěvníkům možnost aktivně participovat na výstavním 
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programu. Popisky a hlavní texty výstavy byly dostupné v Braillově písmu. Další 

praktický počin, cílený na zrakově handicapované návštěvníky, učinilo například 

Museo de América v Madridu, jež poskytlo na svých stránkách audio se 

základními informacemi o muzeu. Tyto střípky poukazují na jasné společenské 

trendy, dnes pomalu zahrnované do muzeologických standardů, týkající se i 

etnografických institucí prezentujících exotické artefakty, tedy přizpůsobit 

instituci a její nabídku pokud možno všem občanům. 

II.V       Analýza současných přístupů 

Samotný přístup k exotickým oblastem a jejich společnostem je v České republice 

výrazně jiný než v západoevropských zemích, které se pyšní pokrokovým 

postojem svých etnografických institucí vystavujících exotické muzeálie. 

Důvodem je zejména naše historie, kdy jako země nevlastnící kolonie jsme se 

ke komoditám masivního koloniálního obchodu dostávali z druhé ruky. V této 

skutečnosti je však mnoho pozitiv a český cestovatel Miroslav Zikmund (*1919) 

shrnul historickou situaci následovně: „Nejsme tak zatížení dědičným dluhem 

k naší hypotetické kolonii. To je výhoda našeho středoevropského prostoru a státu 

bez moře“ (Zikmund, 2007). Řada bývalých koloniálních velmocí se dnes snaží 

stabilizovat situaci ‚dluhu vůči kolonizovaným společnostem‘ zakládáním nových 

institucí prezentujících exotické objekty, modernizací a aktualizací dat o 

exotických národech. Tyto snahy jsou patrné víceméně u všech zemí, které 

kolonie vlastnily.
35

 Hlavní tendencí je představit tyto etnické skupiny jako 

rovnocenné se Západem, vyzdvihnout jejich jedinečnost a podpořit jejich 

minority, které dnes v západní společnosti žijí. Česká veřejnost se sice nemusí 

vyrovnávat s koloniální minulostí, ale přesto by neměla ustrnout v kosmopolitním 

                                                   
 

35 Příkladem je pařížské MQB, které bylo založeno na základě výrazné tenze, usilující o sociální 

soulad s národy, jež byly v průběhu dějin pod francouzským útlakem. Zejména státy kolonizované 
Francií měly obdržet poctu od francouzského lidu a politiků postavením pomníku/muzea, které by 

prezentovalo jejich kulturu jako rovnocennou s kulturou Francie (text je volnou citací 

publikovaného článku autorky - Štěpánová, 2012). 
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trendu evropských etnografických institucí, který se aktivně snaží směřovat ke 

vzájemnému respektu a rovnoprávnosti kultur. 

Je nezbytné si uvědomit, že způsob prezentace kultur a jejich identit je ovlivněn 

základními teoretickými rámci poplatnými době. Český historik umění Pavel 

Šopák (*1970) zdůrazňuje dvě primární složky muzeologie: ostenzi, tedy 

sdělování informací ukazováním, prezentací, a tezauraci. Podotýká pak, že 

v současnosti se střídají převážně dvě zásadní tendence v muzejní prezentaci: 

sanitární, týkající se technických požadavků a zázemí; a taumatologický princip, 

zahrnující smysl okouzlení z neznámých, krásných a tajuplných předmětů, který 

spočívá v údivu a zázraku odhalování neznámého, tajemného, tento princip 

podporuje chápání muzea jako cesty. V otázce historie prezentace exotických 

artefaktů Šopák zajímavě poukazuje, že změny postoje k těmto předmětům jsou 

výrazně patrné i na koncepci expozičního prostoru. Tzv. ‚starý kabinet‘ se mění 

v nový, přičemž ten starý byl pln utajení a tajemství, předměty byly uschovány 

v zásuvkách, temných skříních a krabičkách jako mocné, a do určité míry stále 

magické, kuriozity.
36

 Celkově byl prostor kabinetu spíše temný, těsný a 

přeplněný, s těžkou vůní přírodních materiálů a dobových konzervačních 

prostředků (Šopák, přednášky v rámci Letní muzeologické školy v Opavě, osobní 

sdělení, 2012). Významný teoretik umění Umberto Eco (*1932) poukazuje na 

potemnělou atmosféru tradičního muzea exotických artefaktů, vnímanou již 

francouzským filozofem Paulem Valéry (1871-1945). Eco píše, že Valéry 

považoval kabinet kuriozit za tiché, temné a nepříliš přátelské prostředí, kde 

absence kontextu jednotlivých děl znesnadňovala návštěvníkovi, aby je vnímal 

jednotlivě, nebo aby si je zapamatoval jako celek, tak skličovalo svou 

nenasytností (2009, s. 170). Naopak ‚nový kabinet‘ podle všeho vystavuje nahé 

předměty v celoprosklených vitrínách, instaluje zrcadla, vše zviditelňuje, odhaluje 

a ozřejmuje. Eco adresuje ‚novému muzeu‘ charakteristiky jako světlé, 

prosluněné, přátelské, útulné a živé, a konstatuje, že „rozmístění sálů je téměř 

                                                   
 

36 Expozice ve stylu ‚starého kabinetu‘ je zachována například v Pitt Rivers muzeu v Anglii, 

v českých podmínkách pak v některých zámeckých instalacích, např. v Kynžvartu, Opočně). 
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vždy příznivé vnímání vztahu díla a jeho kontextu“ (2009, s. 170). Toto 

pozorování je velice důležité v souvislosti s otázkou percepce muzejního 

předmětu a typu muzejní prezentace. Dnes se může stát také výrazným 

inspiračním zdrojem pro retro-prezentace a atraktivní revitalizaci starých přístupů. 

Vliv expozice na návštěvníka je podmíněn mnoha faktory, z nichž některé, 

v kontextu vlivu jednotlivých předmětů na diváka, již byly zmíněny v kapitole II. 

IV. Nyní představím další hlediska, vážící se především k typu prezentace 

z pohledu celku. Vše začíná již u stylu budovy a architektonických dispozic 

vystavující instituce, prochází přes její technickou vybavenost, úroveň a 

organizaci výstavního prostoru, výběr exponátů a jejich uspořádání, ergonomické 

faktory expozic, míru interaktivity, až k personálu a doprovodnému programu. 

Není záměrem této práce detailně představit všechny teoretické muzeologické 

přístupy a metody vztahující se k jednotlivým výstavnickým teoriím. Specificky 

se zaměřuji výhradně na způsoby prezentace exotických etnografik, a to 

z antropologické, etnografické, kulturně-historické, obsáhlejší sémantické a 

psychologické perspektivy. Jen v krátkosti tedy představím, že (z hlediska 

expozice samotné) existuje několik obecných teoretických přístupů k muzejní 

prezentaci. Vzhledem k míře a typu představených informací lze typ prezentace 

rozčlenit na ‚informační‘ s odbornější úrovní textů; ‚výchovné‘ se střední saturací 

texty obecně srozumitelného obsahu; a ‚emotivní‘ s minimem textu. Další typ 

klasifikace nabízí Šebek, který rozděluje typy výstav a expozic do čtyř základních 

skupin: 

 Studijní typ prezentace: měl by zaujmout množstvím a kvalitou exponátů, 

podává co nejúplnější přehled o tématu, poutá ojedinělostí vystavených 

předmětů, popisky podávají základní údaje a další texty jsou zejména 

nahrazeny modely a kresebnými rekonstrukcemi; předpokládá se, že divák 

je problematiky znalý, navštíví výstavu s cílem shlédnout unikátní 

předmět, či ho zajímá holistické zpracování problematiky, nejde mu tedy o 

nabytí základních informací o exponovaném tématu. 

 Interiérový způsob instalace a dioráma: tento způsob se snaží 

rekonstruovat podobu a funkce konkrétního interiéru, popřípadě exteriéru; 
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využívá kopie a repliky, je názorný a emotivní, efektivní při vytváření 

volných asociací; prostředí musí působit věrohodně, ale nesmí sklouznout 

do stylu panoptika; účinek instalace zvyšují interaktivní prvky. 

 Galerijní typ prezentace: hlavním cílem tohoto typu je navodit u 

návštěvníků asociace, které vyústí v myšlenkové sdělení, provázené co 

nejsilnějším estetickým zážitkem; důležitou roli hrají technické prvky 

podporující atmosféru – světla, barvy, případně zvuková kulisa. 

 Interpretační pojetí instalace: sbírkový předmět nebo soubor předmětů je 

interpretován zejména pomocí doprovodných prvků, jako jsou fotografie, 

kresby, mapky, texty a další; tak je odkrývána výpovědní hodnota 

artefaktu. 

Tato klasifikace výstavních typů je parafrází Šebka (2010, s. 252-255). 

Na základě studia odborné literatury a osobní zkušenosti s různými typy 

současných etnografických expozic mimoevropských artefaktů jsem rozlišila ve 

středoevropské a západoevropské prezentaci tři základní žánrové přístupy. Ty 

zahrnují komplexní pojetí složek expozice/výstavy, obsahující mimo jiné 

architektonicko-výtvarné řešení, ergonomické složky, míru interaktivity, úroveň 

technického vybavení, fundus a další prvky. Těmito výstavními styly jsou 

umělecko-estetická, antropologicko-historická a narativní prezentace. Všechny tři 

typy expozic mohou klasifikovat předměty v prostoru geograficky, funkcionálně 

nebo jinak a dále je aranžovat podle specifikovanějších kritérií. V těchto 

výstavních stylech nalezneme také prvky z klasifikace uvedené výše. Každý 

představený způsob prezentace nabízí v závěru konkrétní příklady z praxe. 

Záměrně zvolené instituce prezentují ze západního pohledu na ‚odlišnost‘ tu 

nejzazší rozdílnou formu kulturní produkce, zásadně vzdálenou evropské tvorbě, 

nebo chceme-li západnímu umění jako takovému – vystavují tradiční artefakty 

tzv. přírodních národů. Tato různorodá muzea/galerie reprezentují často rozdílné 

zřizovací záměry a byla vybrána autorkou, na základě osobní zkušenosti s jejich 

expozicemi, jako úspěšná a podnětná prostředí, která mohou charakterizovat 

recentní západoevropskou scénu. 
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II.V.I       Umělecko-estetická prezentace 

Tento typ emotivní prezentace se do jisté míry shoduje se Šebkovým ‚galerijním‘ 

stylem (2010, s. 253-254) a odpovídá také kategorii ‚nedokumentovaného podání 

exponátu‘, popsaného Benešem, nazývaného někdy jako ‚vystavení izolovaně 

pojatého objektu‘ (1997, s. 99-100). Hlavním cílem umělecko-estetické 

prezentace je neaxiologicky představit artefakty, které stojí samy o sobě, 

nezatížené přílišnými informacemi o svém zázemí, vypovídající zejména svým 

vizuálním, uměleckým a estetickým vzhledem. Jednotlivé předměty bývají často 

ve vitríně nebo volně v prostoru vystaveny samy, nebo po malých skupinkách a 

nabízejí tak dostatek prostoru pro diváka, který je může obdivovat z řady úhlů. 

Celkový koncept výstavy tak spíše odpovídá menšímu množství artefaktů na 

relativně prostorné ploše. Popisky a texty k výstavě či expozici nejsou rozsáhlé, 

jedná se spíše o základní časové a prostorové zařazení objektu, nikoliv výčet jeho 

kulturních funkcí a materiálních charakteristik. Tento styl většinou nenabízí ani 

modely, fotografie a videa předmětu v jeho původním prostředí. Reprezentace 

hmotného kulturního projevu konkrétní etnicity je v tomto případě kurátorem 

považována za druhotnou, cílem je podtrhnout působení a atmosféru předmětu, 

jeho podprahové působení na návštěvníka. Dílčím záměrem je tak rozvoj divákovi 

imaginace, výtvarného cítění, inspirace a dalších vizuálních a emocionálních 

složek lidského vnímání. 

Tento styl preferuje neaxiologický přístup k jednotlivým etnikům a jejich 

produktům, neklasifikuje předměty podle hodnotových schémat (z emického ani 

etického hlediska), takže nehodnotí jejich funkci, způsob zpracování, materiální a 

řemeslnou úroveň, společenskou významnost ani autentičnost. Svým způsobem 

lze tvrdit, že tento styl vrací pozornost k otázkám, které nastolil Jean Jacques 

Rousseau ve spisu O původu nerovnosti mezi lidmi, kde píše, že „… lidé jsou 

všude stejní, že mají stejné vášně i stejné nectnosti a že je tedy docela zbytečné 

snažit se charakterizovat různé národy“ (1949, s. 138). Tento typ muzejní 

prezentace tedy představuje produkty kreativity jako demonstraci lidské 

schopnosti vytvářet, nikoliv jako materiální reprezentaci konkrétní kultury či 

životního příběhu sběratele. Dalo by se také říci, že pro tento typ prezentace není 
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tak důležitý způsob klasifikace předmětů v expozici, protože všechny předměty 

jsou si rovny. To však neznamená, že klasifikovány nejsou, většinou jsou členěny 

geograficky, ale toto jejich rozmístění není při percepci díla vědomě na prvním 

místě. Takovýto prezentační styl je většinou preferován při krátkodobých 

výstavách, v galeriích, soukromých etnografických muzeích a v privátní 

prezentaci sbírek/předmětů obecně. Základní kladnou vlastností tohoto přístupu 

je, dle mého názoru, zejména aktivní charakter komunikace díla a návštěvníka. 

Ten si sám tvoří názor na předmět, vizuálně s ním komunikuje a pátrá po 

informacích v míře, která je mu příjemná. Není zahlcen standardizovanými 

informacemi, jeho názor by neměl být zásadně ovlivněn stylem a obsahem 

popisek/textů. Je postaven před objekt a může si udělat čistě vlastní představu. 

Pokud má zájem, jsou mu poskytnuty základní (případně sekundární) informace, 

ale pokud ne, není jejich znalost klíčovým předpokladem k pochopení artefaktu. 

Takovýto typ výstavy nutí návštěvníky citlivě vnímat a přemýšlet, pracovat 

s fantazií a vlastní intelektuální zásobou, což v dnešní době hodnotím jako 

naléhavě nezbytné cvičení. V umělecko-estetické prezentaci exotických artefaktů 

hraje velkou roli technické zázemí výstavy. Kvalitní bezprašné vitríny, světla, 

barvy a uspořádání panelů mají zásadní úlohu v tomto typu prezentace. Jejich 

nedostatečnost, neprofesionální instalace a levnost materiálu je v těchto výstavách 

viditelnější než u jiných stylů, protože vystavených objektů i textů je méně a 

divák tak vnímá prostor komplexně s větším zaměřením na technické provedení. 

Pokud má umělecko-estetická prezentace záporné hodnocení, většinou se týká 

právě nedostatečnosti v technickém provedení, nebo je toto hodnocení založeno 

na konzervativním přístupu kritika, který byl zvyklý na jiné typy prezentace, 

zejména na antropologicko-historický. Tento typ expozice se blíží k termínu ‚bílá 

krabice‘, jímž muzeologové, např. Šopák, označují typ muzejní prezentace 

vystavující předměty v abstraktním vzduchoprázdnu, bez informací a bez 

kontextu. Ovšem v případě umělecko-estetické prezentace exponátů předměty bez 

informací nejsou, protože ty jsou poskytovány právě existencí a prezentací 

předmětu samotného. 

Příkladem praxe tohoto prezentačního stylu je Oddělení umění Afriky, Asie, 

Oceánie a Amerik ve francouzském Louvru (otevřené v dubnu roku 2000), 
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umístěné konkrétně v Pavilonu des Sessions (obr. 8). Záměrem expozice tohoto 

pavilonu je, z pohledu celkové náplně muzea, kontrastní prezentace ne-západního 

umění, která dnes patří k nejzajímavějším svého typu. Vystaveno je několik 

desítek unikátních předmětů vybraných světoznámým sběratelem etnografického 

materiálu Jacquem Kerchache (1942-2001), průměrně se jedná o 10 objektů na 

reprezentaci jednoho kontinentu. „Každé dílo bylo vybráno pro svou 

exemplárnost spíše než pro svou historii, místo původu, patinu, věk, 

monumentalitu či raritní povahu svého materiálu; preference tak spočívaly 

v umělcově integritě, projektu, technice a vizuálních propozicích“ (Louvre, 2012). 

Organizace a rozmístění objektů jsou výsledkem práce architekta interiérů Jeana-

Michela Wilmotta (*1948), který poskytl jednotlivým exponátům dostatek 

prostoru, většinou je vystavil samostatně ve vitrínách, či volně a nabídl tak 

návštěvníkům možnost objevovat předměty odhalené ze všech stran z mnoha 

úhlů. Expozice vyzdvihuje estetické kvality předmětů, které byly po mnoha 

desetiletí výrazně přehlíženy zejména pro vědeckou a výzkumnou hodnotu 

artefaktu ve vztahu k jeho původní kultuře. Minimum popisků a informací 

poskytuje divákovi prostor pro vytvoření osobního vztahu k objektu, zde je ovšem 

komplikací, pokud divák konkrétnější informace vyžaduje. Množství základních 

popisků, obsahujících název, zemi původu, případně letopočet, není umístěno 

přímo u předmětu, ale v jisté vzdálenosti – na nejbližší zdi, což je někdy vzhledem 

k poloze exponátu zavádějící. Návštěvník má možnost půjčit si přenosnou kartu 

s bližšími informacemi o daném kontinentu a jeho uměleckých tradicích nebo si 

za poplatek zapůjčit audio průvodce. Antropologický či historický aspekt 

vystavovaných objektů je v této expozici potlačen pravděpodobně proto, aby byl 

stylově zachován komplexní charakter vystavovaných uměleckých sbírek 

v Louvru. Naopak tato expozice poskytuje pravděpodobně nejvíce komfortního 

prostoru jednotlivým dílům, která jsou jinak v této instituci bez oddechu 

namačkána na sebe. 

Expozice vznikla na podnět bývalého francouzského prezidenta Jacquese Chiraca 

(*1932), který je známý svou zálibou v prezentaci exotických předmětů a jenž 

chtěl, aby muzeum Louvre obsáhlo kulturní produkci většiny světových etnických 

skupin. Nejen z kapacitních, ale i z tematických a kvalitativních důvodů, byl tento 
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návrh oponován řadou kurátorů, kteří nechtěli prezentovat ‚umění‘ Afriky, Asie, 

Oceánie a domorodých Amerik na tak malém prostoru, který nemůže nabídnout 

divákovi ucelený, a tím i jakkoliv objektivní pohled. Je faktem, že expozice svým 

obsahem nabízí prostor ke komunikaci s artefakty a nechá je umělecky působit na 

diváky, ale jen stěží poskytne komplexnější vhled do kulturní tradice dané oblasti, 

jako se tomu podařilo například ve stálé expozici Egypta v hlavních sálech 

Louvru, jež může s touto částí expozice kontrastovat. Jen pro porovnání zmíním, 

že expozice Egypta čítá několik desítek sálů, aby poskytla návštěvníkům 

holistický pohled na kulturu jednoho státu a to ještě v konkrétním časovém 

období. Oddělení prezentující společnosti Afriky, Asie, Oceánie a domorodých 

Amerik čítá do deseti sálů stejných velikostí (jako mají sály ‚egyptské‘) a měly by 

v nich být prezentovány stovky kultur pěti kontinentů. Takže mohu mluvit spíše o 

výběrové galerii, než o reprezentativní etnografické expozici. 

K této expozici patří, dnes nezbytný, multimediální prostor, kde je možné si 

předměty v digitální podobě lépe prohlédnout a získat základní data o jejich 

kulturním zázemí. Informace poskytované multimediálními panely jsou, 

z hlediska množství a způsobu podání, koncipované pravděpodobně pro 

návštěvníky z řad druhého stupně základních škol. Ovšem bohužel i zde, v této 

světové instituci, nalezneme kuriózní kurátorské omyly, jež by se na této úrovni 

neměly vyskytovat. Mezi jinými například chybějící popisky, či prezentace 

vystaveného exponátu v digitálním programu se zrcadlově obrácenou fotografií 

předmětu, což je, vzhledem k tomu, že je návštěvník nabádán k práci s obrazem 

exponátu, výrazným nedostatkem. Z místních recenzí lze konstatovat, že v očích 

návštěvníků je toto oddělení většinou příjemným protipólem ‚vysokému 

západnímu umění‘, jež v muzeu převažuje, a tak je tato část vnímána jako 

oddychová oblast megalomanské expozice Louvru. Tento obecný názor, 

prezentovaný v místních periodikách, nepovažuji, pravděpodobně spolu s kurátory 

výstavy, za přínosný pro statut exotických artefaktů, které jsou tak chápány opět 

jako lehčí forma, něco méně závažného než západní umění. Ovšem výrazně 

kladným aspektem je zde název expozice – umění Afriky, Asie, Oceánie a 

Amerik, jenž po mnoha desetiletích potvrdil změnu ve vnímání exotických 
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artefaktů z (ve Francii dlouhodobě ustáleného) ‚art primitif‘ (či ‚art premiere‘) na 

více méně plnohodnotné produkty lidské tvořivosti z Evropě vzdálených oblastí.
37

 

 

 

Anglickým příkladem emotivní umělecko-estetické prezentace je moderní galerie 

Sainsbury Centre for Visual Art (dále jen SCVA) ve městě Norwich (galerii 

dokumentuje obr. 9). Tamní expozice prezentuje uzavřenou sbírku Roberta a Lisy 

Sainsbury, kteří se věnovali budování rozmanité kolekce uměleckých předmětů a 

etnografik. Jejich sbírka tak obsahuje jak díla dnes již klasických západních 

autorů, tak i předměty exotické, vyrobené tzv. přírodními národy či vzdálenými 

civilizacemi. Hlavním znakem této kolekce je její záměr daný zřizovateli, kteří od 

začátku chtěli sbírku prezentovat jako studijní. To byl také důvod, proč byla 

galerie vybudována v těsné blízkosti Univerzity východní Anglie, s níž má 

společné další prvky. Je tak unikátní univerzitní galerií otevřenou pro veřejnost, 

výrazně vybočující svým moderním uspořádáním a rozmanitostí vystaveného 

materiálu. Univerzitní muzea jsou ve Velké Británii běžnou praxí, jako například 

                                                   
 

37 Text o muzeu Louvre je volnou citací publikovaného článku autorky - Štěpánová, 2012. 

Obr. 8  
Musée Louvre, Pavilon de Sessions    
 

Dostupné z: http://www.arttrak.blogspot.cz201208 
museum-installations-what-should-they-be.html  

[2012-09-28]                                                             

Obr. 9 
Pohled na interiér                                    

Sainsbury Centre for Visual Art 
 

Zdroj: K. ŠTĚPÁNOVÁ, 2011  



- - - Exotický artefakt - - - 

92 

 

Pitt Rivers Museum, ovšem raritní jsou univerzitní galerie, zejména na takové 

úrovni, jako je právě tato instituce vystavující předměty z celého světa. 

Robert Sainsbury (1906-2000), nakoupil první předmět své sbírky kolem roku 

1931. Vášni pro sbírání děl žijících umělců a etnografik propadl a po sedmdesát 

let zvětšoval svou kolekci o další předměty, které ho esteticky zaujaly. Dnes 

sbírka obsahuje díla západní společnosti od pozdního 19. a převážně z 20. století 

(mezi jinými Jacob Epstein, Pablo Picasso, Amedo Modigiliani, Henry Moore a 

Alberto Giacometti). Předměty zastupující exotické artefakty pokrývají všechny 

kontinenty, různé etnické skupiny z rozličných časových období. Samotná 

moderní budova uměleckého a výzkumného centra byla postavena výhradně za 

účelem prezentovat a uchovat tuto sbírku a poskytnout zázemí pro studenty a 

návštěvníky (navrhl jí světoznámý architekt Norman Foster jako svou první 

veřejnou stavbu). Centrum bylo veřejnosti otevřené prvně roku 1978. Pod jednou 

střechou se tu nachází galerie, kavárna, studovna, knihovna, multimediální sál, 

konzervátorská dílna, depozitář a několik málo učeben a kabinetů. Ve své 

celistvosti se tak jedná o dokonalé prostředí pro rozvoj práce s těmito díly a jejich 

percepce. 

Prostor v galerii je členěn na geografické celky odpovídající jednotlivým 

kontinentům, takže jsou zde etnografika prezentována ve vztahu ke konkrétním 

oblastem. Ovšem mezi těmito exotickými předměty, umístěnými většinou 

jednotlivě ve skleněných bezprašných vitrínách, jsou všude kontrastně rozmístěny 

obrazy a sochy západních autorů 20. století. Tato symbióza tvoří zajímavý a 

nevšední celek, nutící diváky k zamyšlení nejen nad definicí umění, ale i nad 

hodnotami, které umění či lidská kreativita prezentuje a sdílí. Evidentně tedy není 

cílem této prezentace aspirovat na komplexní obsažení světových etnik, na 

plošnou prezentaci umění kontinentů a kulturních celků. Pozornost je zaměřována 

na každý jednotlivý předmět, jako umělecký objekt sám o sobě, proto nijak 

neškodí, že některá etnika zahrnuta nejsou a některá ano. Samotný prostor galerie 

je řešen velice komfortně, nabízí zajímavá zákoutí k odpočinku přímo mezi 

artefakty, kde si návštěvník může sednout a v klidu vnímat nevšední atmosféru, či 

si půjčit stoličku a posadit se ke konkrétnímu dílu, které zrovna studuje. Tato 
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možnost je kladnou změnou v přístupu britských institucí, které většinou 

nedisponují přebytkem prostoru k zavedení podobných ‚launch sofas‘. Opět ani 

tato instituce nezahrnuje návštěvníka přebytkem informací, přehledné panely 

s mapami oblastí uvedou diváka do kontextu, nicméně o objektu samotném se 

toho ve výstavě mnoho nedozví. Zde je tento styl zvolen na základě přání 

zakladatelů, tedy mít pokud možno nerušený přístup k artefaktům, neovlivněný 

ani stylem textu a přílišnými informacemi, které je však možné dohledat 

v knihovně, jež je přímou součástí galerie. Žádná digitální média nejsou v hlavní 

galerii obsažena, avšak v prostoru krátkodobých výstav slouží obrazovky 

k prezentaci dokumentů o exponovaných objektech, přičemž se většinou jedná o 

díla recentních západních i exotických umělců a dokument pomáhá nahlédnout do 

záměru a tvůrčího procesu autora. V současné době je toto univerzitní muzeum 

sídlem výukových kurzů v rámci School of World Art and Museology a kurzu 

The Arts of Africa, Oceania and Americas, které nabízejí jedinečné odborné 

prostředí pro výzkum a práci s mimoevropskými etnografiky. Touto skutečností 

byla završena snaha poskytnout významnou sbírku studijním účelům a přispět tak 

k poznání podstaty vystavených artefaktů. Oblíbenost instituce podporují také 

internetové stránky s bohatým a lákavým programem dění v galerii, katalogem a 

dalšími užitečnými odkazy.
38

 

Mezi dalšími institucemi, které zvolily umělecko-estetický styl prezentace 

exotických artefaktů v expozicích, je například Metropolitan Museum of Art 

v New Yorku, a konečně Galerie Anderle v Praze, prezentující řezbářské objekty 

z Afriky. 

II.V.II        Antropologicko-historická prezentace 

Stěžejním cílem antropologicko-historické prezentace je podat ucelené svědectví 

o konkrétním kulturním tématu jisté etnické skupiny/skupin či problematiky. 

Takovýto typ expozice je založen na co nejsrozumitelnějším popisu situace 

                                                   
 

38 Text o galerii SCVA je volnou citací publikovaného článku autorky - Štěpánová, 2012. 
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exponovaných předmětů, jejich role a kulturního zázemí, představeného s různou 

mírou doplňkových informací. Antropologicko-historický přístup je tedy v zásadě 

informačně-výchovným, v různé míře v sobě kombinuje Šebkův studijní, 

interiérový a interpretační styl prezentace (2010), aby byly všechny složky 

poznání kvalitně exponovány. V Benešově muzeologii je tento typ označen jako 

‚dokumentované podání exponátu‘, či jako srovnávací a kontextové vystavení 

(1997, s. 99). Artefakty jsou v expozici umístěny většinou ve vitrínách, a to po 

příbuzných skupinkách. Texty jsou obsáhlejší, bývají v tomto stylu doplněny 

mapkami, četnou fotodokumentací, kresbami a dalším vizuálním materiálem. 

Popisky předmětů uvádějí kromě základních informací často také vysvětlení 

funkce artefaktu, popisují proces jeho vzniku, užití, skladování, případně zániku 

nebo jiné relevantní zajímavosti. Důležitou roli v tomto stylu hrají původní 

popisky a štítky artefaktů, které jsou považovány za autonomní součást příběhu 

předmětu (více kapitola II. VI. III). Klasifikace exponátů v prostoru je zde velice 

důležitá, plní průvodní funkci a uspořádává objekty do cílených skupin, které na 

sebe navazují, či spolu jinak souvisí. Způsob organizace prostoru 

v antropologicko-historickém stylu prezentace utváří celkový dojem návštěvníka 

nejen z expozice jako celku, ale i z představeného kulturního tématu jako 

takového, což je velice důležitým edukativním aspektem. Důraz na informační 

složku expozice je zde stěžejní, naopak snaha o navození konkrétní atmosféry 

není v tomto stylu na prvních místech, kde se spíše nachází podpora aktivity, či 

dokonce interaktivity. Ta je považována za přínosný nástroj, jenž vede k lepšímu 

pochopení a internalizaci exponovaného tématu nebo jednotlivých předmětů. 

Antropologicko-historický typ prezentace vychází z dlouhé dějinné tradice, 

mnoha minulými generacemi byl považován za jediný správný způsob jak 

představovat předměty ze vzdálených společností, tedy stratifikovaně, 

s množstvím informací, názorných ukázek a modelů. Kladně hodnotím v tomto 

stylu informativní přístup k předložené problematice, názorné ukázky a snahu o 

postižení celého tématu a jeho maximální přiblížení návštěvníkovi. Na druhou 

stranu právě v této oblasti bývá také nejvíce nedostatků: nekvalitně, neaktuálně či 

nesprávně zpracované informace; špatná dynamika prezentace ˗ nedostatečné 

cyklické ‚odlehčování‘ jednotlivých částí; nebo nízká úroveň technické a 
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ergonomické stránky, například nekvalitní videa, projekce či čitelnost popisků atd. 

Přesycení návštěvníka informacemi je u těchto expozic běžným problémem, který 

je možno zmírnit snížením počtu textů a nabídnutím dodatečných informací 

prostřednictvím audio-průvodců, podcastů, infokiosků, na mobilních 

informačních kartách, nebo instalací dalších interaktivních nástrojů do expozic. 

Tento styl prezentace zvolilo například věhlasné britské Pitt Rivers Museum 

v Oxfordu. Bylo založeno již roku 1884, jako jedno z prvních etnografických 

muzeí na světě, když generál Pitt Rivers (1827-1900) věnoval svou exotickou 

sbírku místní univerzitě. Původní sbírka 18 000 exponátů se dodnes rozrostla na 

množství předmětů čítajících přes půl miliónu. Jak již bylo uvedeno, většina 

světových etnografických kolekcí prezentovaných v antropologicko-historickém 

stylu je uspořádána podle geografických či kulturních areálů. Tato instituce 

zvolila svérázný, avšak velice zajímavý a přínosný způsob, jak netradičně 

představit rozličné předměty v logickém sledu. Sdružování předmětů z odlišných 

oblastí na základě jejich funkce prezentuje návštěvníkovi neobvyklou formou 

téma kulturní diverzity a rovnocennosti kultur současně. Takovýto přístup nabízí 

hravou expozici, ve které diváci s nadšením objevují podobnosti a kuriozity. 

Historické dřevěné výstavní skříně s prosklenými částmi, nesporně působící 

dojmem ‚starého kabinetu kuriozit‘, představují vždy jedno téma či jeden typ 

předmětu a jeho varianty v různých světových společnostech. Například ve vitríně 

nazvané ‚hřebeny‘ je zastoupeno mnoho objektů s funkcí hřebene z celého světa a 

pro úplný dojem často nechybí ani demonstrace více méně současné západní verze 

předmětu. Tak najdeme vitríny s tématy jako: šperky, hudební nástroje, zbraně, 

masky, domácí keramika, sportovní vybavení, brýle, smuteční oděvy, komunikace 

s předky a mnohé další. Neotřelá forma prezentace silně působí na všechny 

návštěvníky a je doplněna poutavým doprovodným programem. 

Z tohoto zajímavého přístupu však také vyplývají i některá úskalí kurátorské 

práce. Jedním z nejviditelnějších je snaha modernizovat a aktualizovat stálou 

expozici novým zásahem do vitrín. Nezřídka kdy jsou nové instalace provedeny 

v jakési linii předmětů s prvotním záměrem objekty rozpohybovat. Ovšem pokud 

linie postupuje od předmětů zhotovených tzv. přírodními národy přes jiné 
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vzdálené společnosti, a je-li řada zakončena moderním objektem používaným 

v západní kultuře, nelze se ubránit pocitu kulturní evoluce se Západem na jejím 

vrcholu. Téma tzv. evolučního žebříku, na jehož vrcholu se podle mínění 

Evropanů nacházelo umění Evropy a na nejnižší příčce umění primitivních 

národů, představil Donald Preziosi (podrobněji v Preziosi, 2009, s. 494). To jistě 

nebylo v této expozici záměrem, nicméně se tato tendence pravidelně objevuje 

v nově zrestaurovaných vitrínách. 

Historický ráz budovy muzea a jejího interiéru je ve stylu tzv. viktoriánské 

muzeografie, jehož podoba se za posledních 150 let téměř nezměnila. Tento fakt 

podtrhuje i přítomnost starých, rukou psaných popisků, které však někdy 

neobsahují aktuální vědecké informace, většinou zejména správnou lokaci či 

datum vzniku. Tyto omyly jsou však součástí onoho příběhu předmětu, který je 

muzeem a současnými muzeology ctěn a podporován. U nově zrekonstruovaných 

vitrín najdeme doplňující informace, uvádějící popisky a předměty na správnou 

míru, někdy s podrobnějším kulturním či mezikulturním kontextem. Historizující 

přístup tohoto muzea vlastně zakonzervoval výstavu tak, jak byla běžná ve 

viktoriánském období, což je dnes velice hodnotné z hlediska historické 

komparace znalostí a klasifikace (obr. 10). Velmi citlivě a vkusně využilo toto 

muzeum multimediálních technologií. Vzhledem k faktu, že historický charakter 

interiéru nekoresponduje s integrací obrazovek a podobných médií přímo do 

expozice, je elektronických informačních technologií využíváno jen při výstavách 

v oddělených prostorách od expozice. O to více je kladen důraz na internetové 

stránky muzea, které nabízejí atraktivní virtuální prohlídku v perfektní kvalitě. Ta 

může být využita jako poutač pro budoucí návštěvníky, jako připomínka 

zhlédnuté expozice či jako materiál pro výzkumníky (dostupná je většina vitrín 

s čitelnými popiskami).
39

 

  

                                                   
 

39 Text o etnografickém muzeu Pitt Rivers je volnou citací publikovaného článku autorky - 

Štěpánová, 2012. 
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Jako aktuální a zajímavý příklad geograficky uspořádané expozice, která byla 

zakládána jako antropologicko-historická, nám poslouží dnes vůdčí pařížské 

muzeum vystavující nativní exotické artefakty – Musée du Quai Branly. To bylo 

otevřeno po deseti letech příprav v červnu roku 2006 jako dlouho očekávaná 

prezentace tradičních společností Afriky, Asie, Oceánie a obou Amerik. Instituce 

byla vybudována jako místo, kde se setkává umění a věda, jako reprezentativní 

ukázka nejen francouzského, ale západoevropského přístupu k multikulturalismu a 

interkulturnímu dialogu. Muzeum dnes obsahuje sbírky z významného Musée de 

l’Homme (etnografická sbírka) a z Musée National des Arts d‘Afrique et 

d‘Océanie (dnes zcela zavřené). Instituce tak disponuje velice rozsáhlou a kvalitní 

sbírkou etnografik (kolem 267 tisíc objektů) a jen ve stálé výstavě je exponováno 

zhruba 3 500 z nich. Výrazný podíl na vzniku muzea měl opět Jacques Chirac, 

který zahájil provoz této instituce v roce 2006 a nazval její otevření symbolem 

ukončení dlouholetého boje za osamostatnění etnografických muzeí a uznání 

jejich závažnosti ve francouzské společnosti. Odborným poradcem zde byl dobrý 

Obr. 10 
Interiér Pitt Rivers Museum, Oxford 

 
Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/ wiki/File:Oxford_-_Pitt_Rivers_Museum_-_0269.jpg [2012-10-15] 
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Chiracův přítel, již zmíněný Jacques Kerchache.
40

 Bohužel však kvůli nebývalé 

publicitě doprovázející stavbu a přípravu muzea, a také díky mnoha předem 

zveřejněným cílům a prostředkům, které chtělo muzeum uplatnit a zviditelnit, a 

tím poukázat na svou pokrokovost a revolucionářský charakter, bylo jeho otevření 

nakonec v podstatě s velkým zklamáním. Revoluce v antropologickém přístupu 

k etnografickému materiálu se nekonala, nový způsob expozice byl sice velmi 

zajímavý, ale nesplňoval slibované hodnoty a z hlediska prezentace informací, 

které měly pracovat s historickým tématem kolonií, se v muzeu neobjevilo téměř 

nic nového. 

Přesto se jedná o, svým rozsahem i zpracováním, jedinečnou instituci. Interiér 

expozice MQB je přívětivě laděn do zemitých barev, odlišujících od sebe 

geografické celky, mezi nimiž vede ústřední koridor. Většina předmětů je po 

skupinách vystavena ve skleněných vitrínách, případně přímo v prostoru, který 

doplňují obrazovky s krátkými videi zobrazujícími několik málo exponátů v praxi 

jejich originálního kulturního prostředí. Tyto pomůcky jsou však téměř jediným 

digitálním informačním zdrojem pro návštěvníky. Popisky jsou velice strohé, 

texty obecné, mapy řídké a možnost získat další prohlubující informace na místě 

nesnadné. Většina textů ve výstavě je také k dispozici jen ve francouzštině. 

Z antropologického nebo etnografického hlediska je bez předchozí znalosti 

hodnota kulturní prezentace předmětu velice slabá. Jak napsal James Clifford: „v 

Musée du Quai Branly ‚iluze‘ a ‚umělecké dílo’ nesnadně koexistují 

s etnografickým a historickým realismem,“ instituce tak působí jako přístřešek 

nad kolekcí, v níž je návštěvník objevitelem ztraceným v neznámém a 

nepřehledném lese (2007, s. 5). Expozice se pohybuje v muzejním vakuu, a 

přestože je pro běžného diváka esteticky úchvatnou, nic se nemění na faktu, že 

slibované ideje a přístupy, na kterých si instituce před otevřením zakládala, nebyly 

téměř realizovány. Proto byl celý proces plánování, otevření a následná funkce 

muzea pod velkým tlakem kritiky nejen široké veřejnosti, ale i odborníků 

                                                   
 

40 Zajímavým studijním materiálem je manifest o ‚přírodních národech‘, sepsaný Kerchachem                

r. 1990. 
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a politiků. Dlouho očekávané muzeum tak zdaleka nepřineslo slibované inovativní 

metody muzejní praxe. Na obhajobu své instituce vystupuje její současný ředitel 

Stéphane Martin s tvrzením, že svět je v dnešní době nebývale technologicky 

propojen, lidé tak mají přístup k mnoha informacím o ne-západních 

společnostech, a proto muzeum nemusí dodávat vyčerpávající informace 

(Clifford, 2007, s. 6). Chtěl tím říci, že v době internetu již muzea nemusí textové 

informace návštěvníkům poskytovat vůbec? Proč tedy do muzea chodit, když si 

lze pustit virtuální prohlídku, kde uvidíme většinu předmětů v expozici, aniž 

bychom opustili domov? Martin tedy pravděpodobně klade důraz na umělecko-

estetickou prezentaci, ale pak nerozumím antropologicko-historickému záměru, 

s nímž bylo muzeum zakládáno a prezentováno. V tomto případě jsou sloučeny 

oba přístupy, ovšem hodnotím tuto syntézu jako poněkud neprofesionální a její 

formu jako chaotickou. Zmíněné otázky odrážejí něco ze skeptického postoje 

dnešní veřejnosti vůči současným muzejním institucím obecně. Avšak právě 

muzeum samotné má proti takovýmto názorům bojovat jasným vymezením sebe 

sama a následným plněním svých závazků. 

S odstupem lze tedy říci, že této instituci je vytýkána zjevná teatrálnost, se kterou 

vystavuje obrovské množství předmětů (obr. 11). Důraz na vizuální dojem diváka 

tak převažuje nad antropologickým konceptem, v jehož duchu bylo muzeum 

zakládáno. V důsledku je instituce obviňována až z regresivní muzeologie, 

vzhledem ke zvolenému přístupu prezentace artefaktů bez jakéhokoliv, 

domorodého či kolonizačního, kulturního kontextu (Aistoteles Barcelos Netto, 

přednášky v SCVA, osobní sdělení, 2011). Na druhou stranu, množství exponátů 

v jedné budově muzea je překvapující a musím uznat, že dojem jakési simulace 

přírodního prostředí či divadla světa je téměř dokonalá. Značný klad spatřuji tedy 

v kvantitě představeného materiálu, který zejména informovanému diváku 

poskytne neopakovatelný zážitek, který většinou ani není schopen pojmout jen při 

jedné návštěvě. Ovšem laická veřejnost, která se přijde poučit o mimoevropské 

materiální kulturní produkci, historii a společnostech, které byly francouzskou 

državou, je zahrnuta množstvím materiálu vytrženého z kontextu, bez snadné 

možnosti jakéhokoliv historického či antropologického zařazení a podpory. 
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Odborníky i veřejností je velice kladně hodnocen zejména doprovodný program 

tohoto muzea, který je zaměřen na všechny věkové skupiny a výrazně tak zvyšuje 

atraktivitu instituce, ať už se jedná o aktivity pro děti, žáky a studenty, programy 

pro rodiče a děti, minority či handicapované; v podobě výtvarný dílen, 

komentovaných prohlídek či obrazového a knižního materiálu vydávaného 

muzejním nakladatelstvím. Na kvalitně zpracovaných webových stránkách muzea 

nalezneme podrobný digitální katalog s fotografiemi, virtuální prohlídku a 

samozřejmě také aktuality z dění v muzeu.
41

 

Antropologicko-historická prezentace je nejběžnějším typem muzejních expozic a 

výstav. Najdeme ji ve většině národních etnografických muzeí i v soukromých 

institucích. Mezi mnohými například v Museum of Archaeology and 

Anthropology v Cambridge, National Museums v Liverpoolu; v Museum für 

Völkerkunde ve Vídni, Mnichově a v Berlíně, v Linden-Museum ve Stuttgartu; 

v Royal Museum for Central Africa v Trevíru; v Tropenmuseu v Amsterdamu; 

Världskultur-museerna v Göteborgu; v etnografickém oddělení Vatikánských 

sbírek a v Museo Nazionale Preistorico Etnografico „L. Pigorini“ v Římě; také 

v Museo Nacional de Antropología v Madridu a v řadě dalších. 

                                                   
 

41 Text o etnografickém MQB je volnou citací publikovaného článku autorky - Štěpánová, 2012. 

Obr. 11 
Interiér Musée du Quai Branly, Paříž 

 

Zdroj: K. ŠTĚPÁNOVÁ, 2011                               
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II.V.III       Narativní prezentace 

Narativní styl prezentace představuje návštěvníkovi příběh. Může se jednat o 

příběh cestovatele, který přivezl objekty do evropských sbírek, příběh sběratele, 

který utvořil konkrétní sbírku, nebo příběh z domorodého prostředí exotické 

etnické skupiny založený na událostech, povídkách či mýtech. Tento styl využívá 

jeden, nebo i kombinaci několika (případně všech) prezentačních typů 

definovaných Šebkem (2010). Převažující snaha o navození prostředí a uvedení 

kontextu, řadí tento styl ke kategorii ‚autentického podání exponátu‘ tak, jak ho 

představuje Beneš (1997, s. 98). Oblíbeným je zejména interiérový styl prezentace 

s důrazem na simulaci konkrétního prostředí, například sběratelovy pracovny, 

tradičního exotické atmosféry a podobně. Pokud je takováto expozice nebo 

výstava technicky kvalitně provedena a vybavena, bývá velice oblíbená u 

návštěvníků všech věkových skupin. Popisky i texty výstavy jsou přizpůsobeny 

celkovému narativnímu stylu prezentace, nezahlcují návštěvníky náročnými 

informacemi o detailech kulturního zázemí jednotlivých artefaktů, ale spíše se 

věnují konkrétně vystaveným objektům v kontextu hlavního příběhu, např. za 

jakých okolností k nabytí předmětu došlo. Takováto expozice mívá originální 

předměty umístěné ve vitrínách a bývá často doplněna modely, figurínami a 

různými simulacemi, v dnešní době často podpořenými interaktivním materiálem. 

Artefakty v expozici nebývají jednoho typu, ale naopak zde najdeme nejen 

exotické předměty, ale také doprovodné dokumenty, cestovatelské či sběratelské 

potřeby, dobové kresby, fotografie a další. Klasifikace předmětů ve výstavě 

reaguje na konkrétní téma expozice, artefakty bývají exponovány a sdružovány na 

základě svých typů a svého místa v celkovém příběhu. Dynamika narativní 

prezentace je velice důležitá, přestože je často příběhem sama udána. Míra 

technického provedení často odpovídá statusu instituce a zdá se, že drobné 

prohřešky jsou tedy v některých (zejména historických) instalacích návštěvníky 

více tolerovány než u jiných způsobů prezentace. 
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Vydařený příklad takovéto expozice najdeme také v České republice, je jím nově 

zrekonstruovaný Památník neboli Africké muzeum Dr. Emila Holuba v Holicích u 

Pardubic (obr. 12). Památník a jeho sbírky byly v rodném městě významného 

českého cestovatele prvně otevřeny v roce 1966 (Africké muzeum Dr. E. Holuba, 

2012) a rozvržení expozice zůstalo i přes následující rekonstrukce dodrženo 

dodnes. Narativní prezentace představuje tři části: dokumenty a informace o 

cestovateli, objekty získané cestovatelovým zájmem o přírodu a artefakty 

etnických skupin, které Emil Holub (1847-1902) navštívil. Důležitým materiálem 

životopisné části expozice je Holubova dokumentace a zápisky z cest, 

cestovatelovy osobní dokumenty a kresby.
42

 Značná část výstavních prostor je 

věnována africké fauně, zejména dermoplastickým preparátům z Holubovy 

sbírky, prezentujícím nejznámější exotické šelmy a další zajímavé živočišné 

druhy. A konečně artefakty připomínající každodenní život v dalekých krajích, 

zejména oděvy a zbraně afrických domorodců, jež svědčí o Holubově zálibě 

v exotických předmětech. V roce 2012 byla dokončena rekonstrukce objektu a 

instalace zdařilé aktivní expozice, jež byly obě navrženy a realizovány současným 

architektem Davidem Vávrou. Interiérový styl prezentace je podpořen řadou 

netradičních inovací, jako je například funkční model Viktoriiných vodopádů 

nebo simulace africké vesnice. Celá expozice je doplněna o atraktivní 

                                                   
 

42 Holubovy nákresy afrických masek (především Zambijských komunit) byly použity Leo 

Frobeniem v první publikaci o afrických maskách vůbec (1898). 

Obr. 12                                                  
Památník Dr. Emila Holuba  

v Holicích 
 

Dostupné z: http://www.pardubickykraj.cz/ 
aktuality/59138/ 

dr-emil-holub-v-moravske-
trebove?previev=archiv  

[2012-12-03]                                                                   
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audiovizuální projekce, dotvářející atmosféru prostředí a také o interaktivní kvízy, 

zpestřující prohlídku. Takováto narativní výchovně-informační prezentace 

exotických artefaktů je hodnotným, moderním a atraktivním počinem, 

posouvajícím české muzejnictví cestou pokroku.
 43

  

Narativní prezentaci zvolily také další instituce, jako například expozice v rodném 

domě slavného mořeplavce – Captain Cook Memorial Museum ve Whitby, která 

také představuje některé exotické artefakty dovezené z cest. Kombinovaně 

s dalšími sbírkovými předměty vystavují exotická etnografika jako součást 

příběhu svého majitele také André Breton Atelier v Centre Pompidou a Atelier 

Brancusi, oba v Paříži. 

II.V.IV       Shrnutí přístupů 

V závěru této kapitoly zrekapituluji užití představených přístupů a pokusím se 

nastínit směr, jakým se muzejní prezentace exotických sbírek ubírá. Nejprve 

zmíním, že všechny tři uvedené typy muzejní prezentace považuji za stejně 

hodnotné a stejně důležité. Jedná se o vyhraněné způsoby vystavování, 

podporující rozličné přístupy a myšlení návštěvníka, který je dnes náročným 

divákem. Každý ze stylů rozvíjí jiné schopnosti, poskytuje nestejný typ a míru 

informací, ale v každém případě obohacuje, nabízí kulturní zážitek a v neposlední 

řadě podporuje mezikulturní toleranci a etnický dialog. Jako nezbytný předpoklad 

kvalitní a efektivní expozice/výstavy vidím tedy jasné stanovení záměru, konceptu 

a stylu prezentace před započetím jejího následného detailního plánování a 

příprav. Sledování konkrétního stylu udrží kurátorův záměr v uchopitelném 

rozměru, nedá mu opomenout důležitých složek a posílí celkový dojem z finální 

prezentace. Neméně důležitým faktorem je také rovnováha ve třech základních 

funkcích výstavního projektu, jak poznamenává Beneš. A sice v ‚zobrazující 

funkci‘, která sděluje obsah uplatněných faktů, dále v ‚expresivní funkci‘, jež 

                                                   
 

43 V roce 2011 zaznamenal památník 10 526 návštěvníků (NIPOS, 2012). V následujícím roce 

probíhala významná rekonstrukce a bude tedy zajímavé sledovat, zda se po úspěšné renovaci 

expozice návštěvnost zvedne. 
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podává emotivní zážitek a v neposlední řadě ve ‚funkci apelativní‘, oslovující 

návštěvníka a podněcující jeho mysl k dalším aktivitám a k přijetí aktivního života 

ve vlastní společnosti (Beneš, 1997, s. 93). 

Některé instituce kombinují tři zmíněné základní prezentační styly (umělecko-

estetický, antropologicko-historický a narativní) a v takovýchto případech 

výsledek záleží zcela na finančních možnostech a zručnosti kurátorů. Někdy se 

nesnadná syntéza povede, jako tomu je například v muzeu Barbier-Mueller 

v Ženevě (obr. 13), nebo v pařížském Musée Dapper (obr. 14). V obou byl zvolen 

podařený kompromis mezi umělecko-estetickým a antropologicko-historickým 

stylem, tedy dostatek prostoru pro samostatně vystavená díla, komentovaná 

středně náročnými popiskami a obrazovou dokumentací k danému 

kulturnímu tématu. Tyto soukromé instituce nabízejí výjimečně zdařilé výstavy, 

ojedinělé svým přístupem a kvalitou technického zpracování. V dalších, a bohužel 

nutno poznamenat že v mnoha případech sloučení základních prezentačních stylů, 

se návštěvník ocitá v chaosu a výsledný dojem z výstavy mu často nebývá jasný, 

nebo má pocit, že v něm něco chybí. Vzhledem ke kombinovanému stylu textů a 

popisek může návštěvníkovi řada informací uniknout, k některým částem 

expozice se třeba ani nedostane, protože z konceptu nevyplyne, že by se o ně měl 

zajímat. Takových nedostatků najdeme v syntézách prezentačních typů povícero. 

 

 

Obr. 13 
Musée Barbier-Mueller, Ženeva 
 

Dostupné z: http://elogedelart.canalblog. 

com/archives/2009/06/06/13984515.html 

[2012-11-09]                                                      

Obr. 14                       
Musée Dapper, Paříž 

 

Dostupné z: http://www.obiwi.fr/ culture/ 

expos-et-creations/ 84787-l-art-d-etre-un-homme- 

afrique-oceanie-musee-dapper  

[2012-11-08]                                         
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Za obecnou tendenci by se dal označit recentní přístup nezahrnovat návštěvníka 

množstvím popisek, informačních panelů a textů obecně, a to i přes fakt, že 

v případě vystavování etnografik se pohybujeme v oblasti vysoké historické a 

geografické náročnosti. „Troufám si konstatovat, že dlouhé vysvětlující texty 

všeho druhu jsou známkou absence profesionality v oboru muzejního 

výstavnictví“ (Šebek, 2010, s. 256). Naopak je snahou tyto informace poskytovat 

jako doplňkovou možnost prostřednictvím audio průvodců, výpůjčních brožur, 

informačních obrazovek a dalších digitálních médií, která, v nejlepším případě, 

stojí stranou hlavního výstavního prostoru v multimediální místnosti či alespoň 

dostatečně odděleně od prostoru s vystavenými objekty. Samozřejmostí jsou také 

mapy oblastí se střídmými poznámkami. Nátlak na informovanost diváka, 

zejména v podobě mnoha detailních popisků a obrazové dokumentace, je vnímán 

jako stresující, zdržující či nadbytečný. Pravděpodobně v důsledku informační 

doby, kdy si lidé chodí do muzea svým způsobem odpočinout a zhlédnout (pouze 

zhlédnout, při nejlepším slyšet, ale většinou ne přečíst) něco zajímavého, jsou 

rozsáhlé informační panely a další texty vnímány většinou jako rušivé. Dalo by se 

tedy konstatovat, že nejvýraznějším trendem je poskytnout nyní diváku dostatek 

osobního prostoru a pohodlí pro intimní komunikaci s dílem. Proč se tedy po 

vzoru úspěšných západoevropských institucí neinspirovat a nedovolit exotickým 

artefaktům mluvit samy za sebe, bez násilných podpůrných berliček našeho, 

někdy dokonce chybného, zprostředkovaného porozumění? Pokud budou 

návštěvníkovi k dispozici rozsáhlejší doplňkové informace v digitální či papírové 

podobě, je u něj jistě šance na úspěch v podobě hlubší individuální percepce děl 

exotických kultur a vztahů s nimi spojených.
44

 

Domnívám se, že přestože je umělecko-estetický způsob prezentace exotických 

předmětů dnes našimi antropology i etnografy vesměs negativně odsuzován pro 

absenci společenského a kulturního kontextu exponátů, má do budoucna velký 

potenciál právě ve smyslu neaxiologického přístupu ke světovým kulturám. 

Dovolím si zde krátké zamyšlení. Při návštěvě expozic se v řadě případů nabízí 

                                                   
 

44 Text je volnou citací publikovaného článku autorky - Štěpánová, 2012. 
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otázka, zda je případný nedostatek informací horší než informace ne zcela 

pravdivé/aktuální/relevantní? V průběhu historie se ukázalo, že téma exotických 

etnografik bylo ve vztahu k západní kultuře nahlíženo jako podřadné a okrajové. 

Muzea se vždy snažila více méně pravdivě prezentovat současný stav vědění, což 

se přímo vztahovalo k úrovni poznání. Způsob a obsah prezentace tak mapoval 

teorie, nikoliv zcela pravdivou skutečnost, to je historicky ověřeným modelem. 

Takže muzejní expozice sledovaly, a také stále sledují, antropologické a 

společenské teorie, a proto si ani dnes nikdo nemůže být stoprocentně jist, že jeho 

způsob nahlížení na situaci je ten nejvíce správný. Není opět pod vlivem některé 

z převládajících sociálních teorií? Ponechání artefaktů působit samy za sebe je 

z jistého úhlu v podstatě jedinou cestou jak návštěvníka neklamat. 

Závěrem této kapitoly zmíním podstatný, avšak výrazně negativní muzeologický 

fenomén několika posledních let, tzv. disneyfikaci muzeí (Belk, 1995, s. 110-

135).
45

 Tento termín označuje současnou tendenci muzejních institucí 

komercializovat svůj charakter ve snaze přilákat návštěvníky. Muzea inklinují ke 

konzumní subvenci a podřizují jí značnou část svého dosavadního statusu. Tento 

fenomén se však neobjevuje jen u finančně strádajících institucí, jak by se mohlo 

zdát, ale najdeme ho v největších a nejdůležitějších muzeích světa, jako například 

v pařížském Louvru. V tomto případě v podobě monstrózního foyer muzea, 

nazvaného Carrousel du Louvre (obr. 15), nabízejícím posezení v kavárnách, 

restauracích a co hůře, s řadou obchodů naprosto tematicky nesouvisejících 

s muzeem – jako jsou obchodní řetězce s módou, elektronikou a podobně. Toto 

obchodní centrum možná nevzniklo přímo z intence světoznámého muzea, 

nicméně je s ním dnes neoddělitelně spjato a jeho původní vzdělávací a odborná 

funkce je tak potlačena na úkor výrazně zábavního charakteru. Česká etnografická 

muzea zatím tímto fenoménem výrazněji netrpí, jedná se především o muzea 

západoevropská a zejména pak americká. Z muzeí se stávají kulturní multiplexy 

podporující konzumní způsob života víc než úctu k historii, touhu po vzdělání, 

                                                   
 

45 Současný sociolog Nick Prior pojmenovává muzea zasažená tímto fenoménem jako ‚zábavní 

domy‘ nebo ‚Disneyův tématický park‘ (Prior, 2011, s. 521). 



- - - Exotický artefakt - - - 

107 

 

společenskou odpovědnost a další důležité morální hodnoty. Přivést do muzeí více 

návštěvníků je snahou každého z nich a disneyfikace je jednou z možností, jak 

toho rychle a efektivně docílit. Bohužel však přispívá k odchýlení se od 

základních edukativních a vědeckých cílů. Za možné řešení považuji zásadní 

separaci dvou klíčových složek muzea: sbírek a doprovodných muzejních 

programů na jedné straně a služeb a komerční nabídky na straně druhé. První 

skupina by měla být ryze vzdělávací, informační, na vysoké odborné úrovni, 

skupina druhá pak podporuje zisky a oblíbenost muzea v komerční oblasti. Pokud 

jsou tyto dvě skupiny viditelně odděleny a pokud je ještě tato skutečnost 

návštěvníkům ve vhodné podobě zdůrazněna, nedochází natolik k úpadku 

vážnosti sbírek a instituce jako takové, i když je konzumní charakter podporován 

v druhé oblasti. 

 

 

 

 

Disneyfikace muzeí, spolu s dalšími dobovými tendencemi, negativně ovlivňují 

muzejní fenomén. Stránský pojmenoval nejzasaženější oblasti následovně: 1) 

oslabování úlohy vědy, zejména humanitních oborů; věda je vytlačována z muzeí, 

která jsou nyní vnímána spíše jako „skladiště pramenů“ a „zábavná a výstavní 

zařízení“, kterým pro funkci stačí technická a metodická složka muzejní práce; 2) 

rozšiřování kyberprostoru, související s popularizací digitalizace a vizualizace, jež 

jsou nazírány jako budoucnost muzeí; 3) periferizace kultury, přičemž kultura je 

chápána jako doplněk, který má společnost zabavit. Tím ovšem ztrácí své poslání 

jako „formovatel kulturního vědomí společnosti“ a to v důsledku fatálně ovlivňuje 

morálku a hodnoty společnosti. Podle Stránského dochází dnes tedy „nejen 

k vulgarizaci muzejní práce, ale přímo k degradaci muzejního fenoménu.“ 

Východisko vidí v přehodnocení skutečnosti (Stránský, 2008, s. 76-77). 

Obr. 15 
Carrousel du Louvre,                                           
Paříž 
 
Dostupné z: 

http://www.kiechle.com/trips/ 
index.htm?parxmas/index.htm  
[2012-12-20] 



- - - Exotický artefakt - - - 

108 

 

II.VI       Prvky efektivní prezentace 

Situace v českých muzeích je dnes kvůli společenským, převážně ekonomickým, 

okolnostem nepříliš příznivá, a to zejména pro instituce vystavující etnografika. 

Sledování mezinárodní situace by mělo patřit k náplni práce kurátorů a snaha o 

uplatnění některých nenáročných tendencí může pomoci v atraktivitě instituce 

v očích diváka, tolik nezbytného pro funkci muzea. Vidím několik českých 

specifik, která mohou pozitivně vymezit naše instituce vůči zahraničním 

konkurentům a zároveň příjemně oživit domácí scénu. Velký potenciál shledávám 

například v osobních příbězích sběratelů, kteří své sbírky odkázali muzeím. 

Prezentace jejich životních osudů a zkušeností nabízí návštěvníkovi individuální a 

uchopitelný rozměr expozice/výstavy s mnohdy atraktivním podtextem kulturního 

a často i osobního srozumění. Naopak za nevhodný považuji neinteraktivní 

strnulý přístup se zjevně nesoučasným stylem vitrín, konkrétně například 

neprofesionální zašlé číslování a popisky, zaprášené a neudržované předměty a 

další. Technické vybavení a stav expozic u nás ve většině případů přímo odpovídá 

úrovni instituce. Některá muzea, a to jak soukromá, tak státní, jsou úspěšná ve 

shánění grantů a dotací a mají následně prostředky na rekonstrukci expozic a 

výstavních prostor, některé instituce takové možnosti nemají. Ovšem již 

s plánováním návrhů změn a vylepšení může muzeum najít méně náročná řešení, 

jako například očištění vitrín, aktualizaci popisků nebo realizaci atraktivního 

doprovodného programu pro návštěvníky. Další relativně nenáročnou investicí je 

zřízení muzejních stránek na oblíbených sociálních sítích a pravidelné nabízení 

akcí a dalšího programu lákajícího k návštěvě muzea. I v této oblasti platí, že 

méně a kvalitněji je jistě lépe než se snažit vše povrchně spravit za krátký čas. 

Dnešní návštěvník je zhýčkaný přemírou interaktivity, kvalitního obrazu i zvuku 

a nejrůznějších alternativ a kuriozit. Je proto velice těžké vytvořit atraktivní 

prostředí odpovídající jeho zájmu. Prostředky pro jeho realizaci však nejsou zcela 

nedostupné. 

Nyní je čas si položit následující otázky. Co je pro dnešního návštěvníka 

etnografického muzea/galerie atraktivní? Co ho přiměje, motivuje k návštěvě 

takovéto instituce? Co od moderní výstavy očekává? 
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Na základě dostupné literatury, zkušeností v podobě znalosti některých 

současných západoevropských expozic/výstav a dialogu s odborníky jsem 

stanovila hlavní body, které považuji za nejvlivnější z hlediska atraktivity pro 

návštěvníka: 

 Název expozice/výstavy (poutavý a zajímavý, ne však laciný, měl by 

zachovat serióznost tématu a vyjadřovat profesionální postoj instituce) 

 Novátorsky pojaté nebo aktuální společenské téma, koncept 

expozice/výstavy (v kontextu exotických artefaktů) 

 Prezentace vysoce unikátního materiálu 

 Aktivní a interaktivní charakter expozice/výstavy 

 Atraktivní využití informačních technologií v expozici/výstavě 

 Možnost zakoupení zajímavé publikace, suvenýru, předmětu 

Jak potvrzuje Michal Stehlík (*1976), nové trendy ve výstavnictví mají čtyři 

základní oblasti: 1) nová témata; 2) využití informačních technologií; 3) 

aktivizace návštěvníka; 4) doprovodné programy (2010, s. 295). K inovativním 

způsobům aktivizace návštěvníka Stehlík zmiňuje (kromě již běžného 

projektového vyučování, programů pro rodiče a děti, pracovních listů pro školy a 

výtvarných dílen) také regionální učebnice dějin, artefiletické vyučování a velice 

zajímavé ‚objektové programy‘. Tyto programy jsou založené na tzv. učení 

z předmětů, které vychází z „myšlenky ukázat, jak schopnost interpretovat 

předmět pomáhá lidem porozumět světu. Předměty jsou živými učebními 

pomůckami, které napomáhají mezioborovému učení a umožňují nové přístupy 

k výuce. Postupuje se např. přes zjištění fyzických vlastností, konstrukce, funkce, 

designu, hodnoty předmětu atd. „… Základem je konkrétní zvolené téma, na 

kterém je rozvíjena a cvičena metoda objektového učení.“ (Stehlík, 2010, s. 298). 

Metoda objektového učení je dále založena na volném pohybu návštěvníka 

v expozici, na přímém styku s některými předměty, podpoře vlastní aktivity 

návštěvníka (kvízy, práce ve skupině, atd.), samostatném pozorování a následné 

diskuzi, na nadstandardním přístupu a dalších faktorech. Originál termínu 

objektové učení je z anglického jazyka a zní nejčastěji jako ‚learning from 

objects‘‚ working with objects‘, nebo ‚object-based learning‘. Zaměřme se nyní 
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na ty dvě ze zmíněných oblastí, které považuji za vysoce aktuální a inovativní, a 

také nejvíce diskutované v současné muzeologii – oblast interaktivity a využití 

informačních technologií. 

II.VI.I       Interaktivita a informační technologie 

Interaktivita je dnes v muzeologii vysoce frekventovaný pojem. Je 

charakterizována jako činnost přímého vstupu návštěvníka do expozice/výstavy, 

přičemž interaktivní situace, alespoň ty žádané, by měla expozice/výstava sama 

návštěvníkovi nabídnout. Za charakteristiku interaktivity v muzejnictví může být 

považována mírně chaotická (leč výmluvná) interpretace současného externího 

spolupracovníka Centra pro prezentaci kulturního dědictví, Jakuba Wolfa: 

interaktivita je „fyzickou aktivitou, zaměstná i jiné smysly než zrak, vyžaduje 

angažmá návštěvníka, stimuluje návštěvníky intelektuálně a emocionálně, 

podporuje hlubší zaujetí pro věc, jíž se informace týkají, někdy jde o počítačový 

program, nabízí volnost pohybu, umožňuje návštěvníkům ovlivnit informace tak, 

aby odpovídaly jejich zájmům“ (2009, s. 33). Tato interpretace vznikla na základě 

workshopu, který pořádalo Smithsonian Museum v USA a jež byl věnován 

interaktivitě v muzeích. Na základě materiálů z tohoto workshopu informace 

zpracoval Wolf. Důležitým nástrojem je rozlišení ‚interaktivního‘ od ‚aktivního‘ 

charakteru výstavy, jak naznačila současná americká nezávislá kurátorka Kathleen 

McLean (1993, kapitola 7). ‚Interaktivní‘ chápe jako zpětnou vazbu mezi 

návštěvníkem a výstavou, oproti tomu ‚aktivními‘ prvky výstavy rozumí 

předměty umožňující dotek, které ovšem nejsou založeny na očekávání zpětné 

vazby. Jmenuje pak ještě ‚participační‘ charakter výstavy, který dává důraz na 

samostatnou činnost návštěvníka a je ze tří uvedených přístupů nejvíce pasivní 

v otázce přímé zpětné vazby. Interaktivita je poměrně náročnou složkou 

prezentace, ‚aktivita‘ však také poskytuje atraktivní možnosti s menším finančním 

zatížením instituce. A právě aktivita může být efektivně využita v prezentaci 

exotického etnografického materiálu. 

Interaktivní i aktivní prostředky takové výstavy mohou být následující: možnost 

manipulace s předmětem a haptické exponáty, vyzkoušení si konkrétního procesu 

(simulace reálná x virtuální na interaktivních obrazovkách, počítači), hraní 
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připravených her (klasických x prostřednictvím informačních technologií), reakce 

na další aktivační prvky výstavy (například projití labyrintu, posezení v chýši, 

atd.), využití možnosti informačních technologií (poslech, shlédnutí videa, 

animace, projekce, práce s fotografií a podobně), vlastní výtvarné a písemné 

vyjádření, dále je interaktivita podpořena kvízy, dotazníky a hravými průvodci 

muzeem v podobě brožur a letáčků a v neposlední řadě při doprovodných akcích. 

Museo Nacional de Antropología v Madridu nabízí dokonce výjimečného 

Didaktického průvodce muzeem pro učitele, jenž nabízí návod na interaktivní a 

aktivní přístup k expozici (Museo Nacional de Antropología, 2012a). 

Důležitým aspektem interaktivity je vždy efektivnost, aktualizovatelnost a 

udržovatelnost (Wolf, 2009, s. 33). Přesto, že v české společnosti je interaktivita 

v muzeu chápána spíše jako opak konzervatismu, nemusí to nutně signalizovat, že 

s jejím příchodem se ztratí vážnost a serióznost instituce. Pravdou je, že v řadě 

západoevropských muzeí, a to zejména v technických a přírodovědně zaměřených 

institucích, přemíra interaktivity mění charakter muzejní expozice v zábavní park. 

Tyto dvě odlišné formy je, dle mého názoru, třeba respektovat a dodržovat. 

V tomto bodě by se dalo obecně konstatovat, že úkolem muzea je prostřednictvím 

hodnotných sbírek aktivně prezentovat realitu a vědomosti, kdežto cílem 

vědeckého parku je prostřednictvím aktivní zábavy osvětlit procesy a stavy. 

V etnografických muzeích, tak jako v muzeích týkajících se ‚umění‘ obecně, není 

nárok na interaktivitu tak vysoký, nicméně by se zde některé prvky, zejména pro 

odlehčení a lepší internalizaci prezentace, vyskytnout mohly nebo dokonce měly 

(zejména ty aktivní). Přinejmenším právě podpora aktivního přístupu návštěvníka 

k expozici/výstavě je v dnešní době i v etnografických institucích očekávána. 

Musím konstatovat, že s interaktivitou, rozvinutou až do podoby ‚zábavního 

parku‘, tak jak jí známe ze západních technických a přírodovědných muzeí, jsem 

se v žádném etnografickém muzeu ještě nesetkala. Většinou instituce preferují 

participační, maximálně aktivní přístup. Jedním z inspirativních stylů 

interaktivních prezentací etnografických sbírek je, dle mé zkušenosti, 

multimediální část umělecko-estetické expozice v Musée Louvre (Pavillon de 

Sessions). Interaktivita je zde realizována v odděleném prostoru za podpory 
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obrazovek, na kterých návštěvník může získat několik detailnějších informací o 

vystavených předmětech, případně složit puzzle z celkového obrázku předmětu. 

Jinou zajímavou nabídkou je například workshop, ve kterém se mohou 

návštěvníci dotýkat a manipulovat s kopiemi předmětů, zejména masek. Ten 

nabízí National Museums Liverpool ve svém etnografickém oddělení exotických 

sbírek, interaktivita je i zde jako doplňková aktivita, není tak přímo přítomna ve 

výstavě (2012b). V Britském muzeu je preferován participační postoj, stejně jako 

ve většině dalších etnografických expozic. Za výjimečný může být označen 

aktivní přístup již zmíněné výstavy, konané v roce 2008 v Náprstkově muzeu, 

nazvané ‚Poslové magie. Africké loutky a masky‘. Tato výstava disponovala 

desítkou haptických předmětů, loutkovým divadlem s maňásky, tradičním 

kruhovým interaktivním divadlem a africkou hrou ‚mancala‘, jež byla s pravidly 

k dispozici návštěvníkům. V české etnografické expozici se jedná o ojedinělý a 

úspěšný pokus jak aktivovat diváka, u konkrétních případů s možností zpětné 

vazby. Celková expozice byla vyvedena v antropologicko-historické prezentaci, 

v interiérovém stylu, prostor byl simulací návsi a trhu ve středo-africké vesnici, 

aktivní nárok na návštěvníka podporovala například vůně koření, audio 

s nahrávkami domorodých rozhovorů atd.  

Jak již bylo zmíněno v souvislosti s konkrétními západoevropskými expozicemi 

představenými v kapitole II. V, interaktivita nebo aktivita se může prolínat celou 

muzejní prezentací, nebo může být uzavřena do oddělené místnosti, navazující či 

stojící stranou expozice/výstavy v samostatném prostoru, nazvaném jako 

samoobslužná či řízená aktivní zóna. Oba tyto typy jsou pro prezentaci exotických 

artefaktů, dle mého názoru, vyhovující. 

Další inovativní složkou muzeologie jsou informační technologie, dnes nesporně 

patřící i do etnografické prezentace. Veřejností jsou již v současnosti považovány 

za samozřejmost a teprve jejich aktuální charakter a úroveň zpracování je 

měřítkem pokroku instituce. Za běžně očekávanou technologii považujeme 

zejména audio-průvodce, jehož modernější variantou je ‚podcast‘, který je ke 

stažení na internetu. Návštěvník si nahrávku před cestou do muzea stáhne do 

‚smartphonu‘ nebo iPODu a v muzeu ji pak může použít u konkrétního předmětu, 
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či celkově jako průvodce výstavou.
46

 Dále do běžných muzejních technologií patří 

infokiosky, interaktivní obrazovky a samozřejmě další média a jejich výhody, 

jako například poslech audia do sluchátek, digitální obraz, animace a text, video, 

projekce, atd. Moderním nástrojem muzejní pedagogiky začínají být dnes i 

elektronické hry, například tzv. location-based games koncipované pro využití na 

‚smartphonech‘, modelované přímo pro konkrétní fyzické prostředí využívající 

jeho objektů jako herních artefaktů (více v Michaela Buchtová, 2012, s. 6). Tato 

možnost je v expozici exotických etnografik velice dobře využitelná a podporují ji 

nesporně atraktivní náměty jako cestování, objevitelství, dobývání, domorodci, 

magie a další. 

Neméně důležitou kapitolou je pro etnografické muzeum dnes nezbytná 

digitalizace. „Digitální modely především ztrácí autenticitu, základní moment 

muzeální hodnoty. Nesou v sobě jen část informací, které představuje originál 

jako celek. Mohou ale zpřístupnit svědectví v originálech obsažené. … Vznik 

digitálních dokumentů je oprávněný, budou-li tyto dokumenty nyní a v budoucnu 

jakkoli používány, tedy nezůstanou uloženy na discích a CD založených 

v šuplících kurátorů“ tvrdí současný pracovník NM Pavel Douša (2010, s. 150). O 

českém vedení digitálních katalogů v internetovém prostředí již bylo blíže 

pojednáno v kapitole II. III. IV.
47

 Mezi zásadní pozitiva digitalizace (kromě faktu 

efektivního a nenáročného sdílení informací mezi jednotlivými muzei a 

odborníky, a zároveň fyzického ‚šetření‘ objektu při badatelské činnosti) patří i 

umožnění následné rekonstrukce předmětu, který byl zničen či ukraden. 

Jedním z hlavních informačních a reklamních zdrojů etnografické instituce jsou 

nezbytně její internetové stránky. Na nich muzeum/galerie nabízí návštěvníkovi 

náhled do své činnosti a představuje s jakou aktuálností a soudobou progresivností 

se v instituci může setkat. Mezi nejfrekventovanější prvky stránek patří 

                                                   
 

46 Možnost stažení podcastu najdeme například na stránkách MQB (2012b).  

47 O důležitosti muzejní digitalizace, jejích možnostech a způsobech archivace vypracovala 

zajímavý projekt Australská vláda (Australian Government, 2012). 
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internetový katalog sbírkových předmětů, video-prezentace instituce,
48

 nebo 

virtuální prohlídky jako např. fotografické panorama muzejního interiéru 

(jednoduchou ukázku pořídilo např. NpM z expozice severoamerických 

indiánů),
49

 stažení obrázků nebo posílání e-pohlednice (v českém prostředí nabízí 

portál E-sbírek),
50

 samozřejmý seznam doprovodných akcí muzea, kvízy 

vztahující se k expozicím a výstavám (s možností si je vytisknout),
51

 virtuální 

výstavy (velice moderní, ale finančně nákladný projekt),
52

 odkazy na kvalitní 

videa (video-archív; zajímavé jsou krátké video-ukázky spojené s komentářem 

kurátorů či antropologů k jednotlivým objektům ze sbírek muzea)
53

 a další 

informace vztahující se ke sbírkám. Pokud je v instituci instalovaný fotoateliér pro 

pořizování tematických snímků s návštěvníky, je možné tyto fotografie 

prezentovat na webu (návštěvníci se pak s oblibou hledají na stránkách muzea). 

Samozřejmostí je propojení se sociálními sítěmi. Nesmí chybět ani oddíl pro 

odborníky, kde jsou zveřejněny vědecké aktivity, počiny a zajímavé odkazy. 

Některá muzea prezentují svůj on-line obchod s publikacemi a suvenýry, 

popřípadě blog. Douša uvádí statistiku tří základních očekávání a požadavků 

návštěvníků webových stránek českých muzeí (2010, s. 157):
54

 

 

                                                   
 

48 Podařený pokus video-prezentace, i když z dnešního pohledu možná trochu technicky zastaralý, 
můžeme vidět například na stránkách Museu Etnològic v Barceloně (2012); Video-prezentace 

mohou sloužit nejen zájemcům z řad návštěvníků, kteří zvažují či plánují cestu do muzea, ale jsou 

také užitečným úvodním materiálem například pro školy, které shlédnou video před návštěvou 

muzea a čas pak věnují zejména konkrétní expozici/výstavě. Moderní video-prezentací disponuje 

například Museo Nacional de Antropología v Madridu (2012b). 

49 Národní muzeum, 2012b. 

50 Národní muzeum, 2012a. 

51 Ve velice zjednodušené formě se o rébusy na internetových stránkách pokusil portál E-sbírky 

(Národní muzeum, 2012a); kvízy jsou výhradně pro nejmenší děti, nejsou nijak tematicky 

zaměřené, ani vztažené ke konkrétní sbírce, nemají tisknutelný výstup. 

52 Virtuální výstavou se pyšní například Museum für Völkerkunde ve Vídni, 2012. 

53 Například na stránkách: Pitt Rivers Museum (2012); nebo Världskultur-museerna v Göteborgu 

(2012). 

54 V roce 2008 se průměrný věk návštěvníků internetových stránek muzea pohyboval mezi 40-60 

lety věku (Douša, 2010, s. 157). 
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 75 % očekává on-line výstavu na webových stránkách muzea 

 52 % předpokládá, že na stránkách najde obrázky ke stažení 

 jen 10 % návštěvníků hledá cenu vstupenky nebo popis výstavy 

Z toho vyplývá, že česká veřejnost je plně srozuměna s trendy informačních 

technologií a očekává, že významné muzejní instituce se jimi budou řídit. Je proto 

otázkou každé instituce, jak aktuálně a široce svou nabídku pojme, ale je jisté, že 

dobrá úroveň internetových stránek muzea, nabízející řadu aktivit a možností, je 

významnou reklamou k návštěvě instituce. Z pohledu jednotlivce jsou zajímavé 

možnosti stažení obrázků, podcastu, kvízy, nabídka doprovodného programu, 

prezentace fotografií návštěvníků a virtuální prohlídky. Z hlediska skupin, jako 

jsou školní výpravy, je jistě nezanedbatelná nabídka video-prezentace, možnost 

vytištění kvízů, pracovních listů či metodiky, pro odbornou veřejnost pak 

internetový katalog a samostatná sekce referující o aktuální vědecké činnosti 

muzea. České instituce nacházejí podporu v této oblasti v Centru pro informační 

technologie v muzejnictví (CITeM) při Moravském zemském muzeu, v Centru 

pro prezentaci kulturního dědictví při Národním muzeu, nebo v Centru nových 

strategií při Moravské galerii v Brně. 

II.VI.II       Etnografické muzeum v kontextu ekologie 

V kontextu současné ekologické situace shledávám podnětným zmínit 

environmentální potenciál etnografických muzeí, který také pozitivně prezentuje 

aktuální a moderní charakter instituce. Tradiční exotické artefakty vznikaly v úzké 

souvislosti s životním prostředím konkrétních společností, odrážely jeho 

materiální vybavenost nebo naopak nedostatek a souhrnně reagovaly na jeho stav. 

Environmentální prostředí koexistovala v souladu s životem skupin, zejména tzv. 

přírodních národů (později společností Čtvrtého světa), vzájemně si poskytovaly 

své výhody a ‚kooperovaly‘ v mnoha klíčových oblastech.  

S internalizací západních principů přišla změna, jež se výrazně promítla i do 

přírodního okolí těchto lidských společností. Nové materiály, neschopnost či 

nezájem je recyklovat na místě, plýtvání nebo jiné neekologické zpracování se 

odrazilo nejen na moderní řemeslné produkci těchto skupin, ale i na jejich okolní 
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Obr. 16  
El Anatsui, pánský oblek, detail 
 
Dostupné z: 
http://mumbaibombay.files.wordpress.com/2011/

04/mans_cloth_africa.jpg [2012-12-14]                                                     

Obr. 17 
            Romuald Hazoume 

 
Dostupné z: http://pinterest.com/pin/ 
157274211958606675/ [2013-01-09]                                    

přírodě. Západ k nim přivlekl plasty a další syntetika, která znečišťují okolí a 

nepříznivě dopadají na ekosystém. Naučil společnosti Čtvrtého světa 

devastujícímu přístupu k životnímu prostředí a je pravděpodobně nejvyšší čas 

přiznat chybu. Řešením samozřejmě není omezení importu jistých materiálů a 

produktů, ale snaha o jejich recyklovatelné využití, případně jiné ekologické 

zacházení. Prostřednictvím moderní tvorby kultur Čtvrtého světa, související úzce 

s ekologií, lze i v etnografickém muzeu prezentovat závažnost ekologické situace, 

v jaké se dnes společnost nachází. Například již mnohokráte zmiňované Britské 

muzeum pojalo tuto prezentaci skrz kontext děl moderních afrických umělců: El 

Anatsui (*1944, Ghana) a jeho objekty z plechovek (obr. 16), nebo Romualda 

Hasoume (*1962, Benin) vytvářejícího masky z kontejnerů na vodu, v Africe tolik 

nedostatkovou (obr. 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivnějším přístupem muzea může být také prodej uměleckých předmětů či 

suvenýrů z materiálů, které daná etnická skupina sama nemůže efektivně 

materiálně recyklovat, například papír-mašé korálky z Haiti či Zanzibaru. Téma 

současné umělecké produkce společností Čtvrtého světa je obecně velice úzce 

propojeno s problematikou stavu životního prostředí, proto považuji za vhodné 

využít tyto artefakty k položení otázky ekologického chování i mezi návštěvníky 
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etnografického muzea. Moto by mohlo znít následovně: ‚Západ tyto společnosti 

donutil k nešetrným přístupům k přírodě, proto bychom to měli být opět my, kdo 

pomůže situaci napravit; chovat se ekologicky ve vlastním prostředí, a tím přimět 

konzumní svět ke změně životní strategie, jež zasáhne i oblasti Čtvrtého světa, jež 

by, nebýt Západu, žily stále v souladu s přírodou a globální ekologická krize by se 

nekonala‘. Téma je samozřejmě složitější, nicméně zdůraznění vlivu každého 

jednotlivého návštěvníka na ekologickou situaci těchto společností, a také na svou 

vlastní, je důležitý v globálním konceptu. Instituce může zařadit ekologické 

aktivity doprovázené kontextuálním zasazením, např. obrázky a texty referujícími 

o situaci a možnosti ji svým chováním změnit. V konkrétních případech se mohou 

témata a aktivity úzce vztahovat k momentálně vystaveným exotickým artefaktům 

nebo společnostem, jež je vytvořily, nebo mohou být vlastním tématem celé 

výstavy, jako tomu je například v expozici ‚Man and Environment‘ 

v Tropenmuseu v Amsterdamu. 

Mezi samozřejmé aktivity muzea by měla patřit možnost třídění odpadu, tisk 

informačních brožur a letáků instituce na recyklovatelném papíře, stojany na kola 

před muzeem, ideálně pak systém částečného zhasínání vitrín, když v sálech 

nejsou návštěvníci, prodej výrobků na podporu zlepšení ekologické situace dané 

komunity a také například umístění sbírkové pokladničky na konkrétní projekt 

etnické a ekologické podpory v prostorách instituce. Všechny z uvedených 

možností mohou být atraktivně, tematicky a věcně okomentovány a doplněny 

obrázky či jinými médii, aby návštěvníkovi připomenuly úzkou souvislost mezi 

společnostmi Čtvrtého světa a jejich životním prostředím. V tomto kontextu je 

důležité připomínat, jak do tohoto vztahu zasahuje Západ (a na jeho konci i 

návštěvník sám) a vědomě či nevědomě tak přispívá k devastaci domovského 

milieu těchto ‚okrajových‘ komunit. Evropská unie, a nejen ta, nabízí v oblasti 

ekologie značnou finanční podporu, takže za pomoci některého z grantů je možné 

přiblížit instituci standardu v ekologickém provozu. Veřejné šíření ekologických 

principů je v dnešní společnosti považováno za velice žádoucí, proto takovýto 

projekt může zásadně přispět k popularitě i návštěvnosti muzea a v neposlední 

řadě jistě vede ke zvýšení společenského statusu instituce. 
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II.VI.III       Štítek jako součást příběhu 

Nehledě na styl prezentace najdeme v etnografickém muzeu jeden velice 

atraktivní a historicky důležitý fenomén (který by měl také ovlivňovat kurátorův 

přístup k exotickým artefaktům) – štítek předmětu neboli cedulku, informační 

popisek upevněný k předmětu, či informaci napsanou přímo na objektu. Různé 

typy označení předmětu jsou vizitkou předešlých kurátorů a sběratelů, podle nichž 

lze identifikovat cestu předmětu, v nejvíce žádoucím případě jeho původ. U 

novějších objektů nebývá tento fenomén tak atraktivní, protože jejich původ a 

vlastnictví bylo precizně zdokumentováno, ale u starších artefaktů jde naopak o 

velice ceněnou část, zejména u exotických předmětů z 19. století a starších. Řada 

západoevropských etnografických muzeí dnes přezkoumává historii nejstarších 

exotických předmětů, aby ověřila jejich pravou sbírkovou historii, zdroj a zároveň 

aby rozlišila typy štítků používaných různými více i méně důležitými sběrateli. 

Takováto práce jim pomáhá identifikovat předměty s neprozkoumanou sbírkovou 

historií, kterých je v depozitářích stále dost, a utvářet tak celkový pohled na dějiny 

sběratelství exotických artefaktů. Na podporu této činnosti vznikají projekty, 

například ‚Conserving Curiosities‘ v Oxfordu, kde je možno podobu a historii 

štítků s odborníky projednávat, jsou vydávány odborné publikace a získané 

informace jsou šířeny dalším odborníkům pro zefektivnění vědecké práce. 

V mnoha etnografických institucích jsou štítky předmětů chápány jako autonomní 

součásti artefaktu a nejsou v expozici nijak zakrývány či odstraňovány. Naopak 

jejich vzhled může přispět k podtržení historického kontextu předmětu, zejména u 

antropologicko-historického a narativního způsobu prezentace, a informace na 

nich mohou být zajímavým nástrojem zpestření těchto souvislostí. Takto smýšlejí 

například kurátoři Pitt Rivers muzea, kteří nechali štítky objektů viditelné pro 

návštěvníky a vedle nich umístili nové popisky s nejnovějšími poznatky o 

předmětu a jeho sbírkové historii. Tak lze vidět dvojí přístup k artefaktům, jeden 

historický (nutno poznamenat že často s řadou mylných informací, ale o to 

kurióznější), druhý pohled současný, vycházející z aktuálního studia odborníků. 

Tyto historické štítky působí do určité míry jako malé, ale vysoce ceněné 

dokumenty na hranici mezi exotickou společností a Západem. 
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V závěru této kapitoly si ještě dovolím několik poznámek na okraj. Na rozdíl od 

jiného typu exponátů jsou exotické etnografické artefakty ve výstavách a 

expozicích většinou originály, proto je hodnoceno jako kladné na tento výjimečný 

fakt upozornit, například právě na štítcích předmětů. Tato informace nesporně 

přispívá k lepšímu dojmu návštěvníka z expozice/výstavy. Již samozřejmostí by 

dnes pro česká muzea měla být dvojjazyčnost textů, inspirativní může být i praxe 

zmíněná v souvislosti s Britským muzeem v Londýně, tedy zahrnutí textů v jazyce 

etnika, o němž konkrétní prezentace je, tedy zejména pokud se jedná o menšinu 

žijící v blízké vzdálenosti od instituce. Právě v etnografickém muzeu je pro 

aktivity tohoto typu místo. 

II.VII        Aktuální témata 

 „… je mezinárodně důležité, aby příslušník každého národa, včetně nejchudšího 

obyvatele přeživšího koloniální vykořisťování, měl přístup k reprezentativním 

sbírkám objektů prezentujícím jejich historii a kulturu“ (Merryman, 2005, s. 13). 

Velká západní muzea se stala shromaždištěm obrovského množství kulturních 

artefaktů, z nichž většina je v depozitářích, nepřístupná veřejnosti ani 

originálnímu etniku, z nějž vzešly. „Takzvané zdrojové komunity v Africe, na 

Aljašce nebo v Pacifiku stále nemají přímý přístup k důležitým předmětům 

z jejich vlastní tradice“ (Clifford, 2007, s. 19). Tak jsou západní muzea 

obviňována ze zadržování významných kulturních artefaktů, mnohdy získaných 

za nepříliš spravedlivých podmínek. 

V dnešní době etnografická muzea řeší zásadní otázku kulturní významnosti a 

přehodnocují roli exotických předmětů v západních institucích. V mnoha 

případech bylo vystavení či jiná prezentace specifických předmětů upraveno 

v souvislosti s jejich původní funkcí ve zdrojové komunitě. Nezřídka se kurátoři 

setkali s žádostí o nevystavování jistých artefaktů z důvodu jejich posvátnosti či 

pozice tabu ve zdrojové komunitě. Různá etnika diskutovala se Západem o 

respektu k jejich tradici a důsledky tohoto dialogu jsou patrné i u nás, jako 

například v případě prezentace tradičních objektů ve výstavě Umění australských 

domorodců v brněnském Anthroposu (v roce 2011-12). „… dnes zde neuvidíme 
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kultovní objekty a antropologický materiál, neboť si to dnešní domorodci nepřejí 

a my jejich právo ctíme,“ řekl v rozhovoru o výstavě její autor Oldřich Neužil 

(Hofmannová, 2011). V nejzávažnějších případech vedly tyto dialogy až 

k repatriaci významných tradičních objektů ze západních muzeí do původní 

společnosti. 

Za radikální řešení je v takovémto kulturně-právním procesu považována zejména 

repatriace typu přímého navrácení předmětu do vlasti. Méně náročným řešením je 

uznání předmětu jako vlastnictví originální společnosti, ovšem dlouhodobě 

zapůjčeného konkrétnímu západnímu muzeu, kde byl objekt v době počátku 

řešení repatriace vystaven nebo uskladněn. Jak píše Clifford, americký 

Smithsonian Institut obratně vyřešil situaci postavením své nové ‚pobočky’ na 

Aljašce a zde vystavil tradiční předměty lokálních etnik, aby uspokojil jejich 

požadavky a zároveň se nemusel vzdát artefaktů, jež měl ve svých sbírkách (2007, 

s. 20). Pravděpodobně nejznámějším, a zároveň mediálně nejsledovanějším 

případem novodobé repatriace, byla žádost novozélandského etnika Maorů o 

návrat mumifikovaných ostatků jejich tetovaných náčelníků a významných členů. 

Tetovaná těla nebo jejich části byly předmětem koloniálního obchodu a jako 

výjimečné kuriozity byly velice žádané. Tato skutečnost vedla pravděpodobně 

dokonce k tetování a následným popravám maorských otroků, aby byla 

uspokojena evropská poptávka po takovýchto ‚objektech‘. Těla těchto Maorů byla 

do Evropy přivezena v 19. století spolu s dalšími etnografiky jako ‚trofeje‘ 

koloniálního obchodu a objevitelských výprav. Kolem roku 2000 se začaly 

z novozélandské společnosti vynořovat návrhy na navrácení ostatků těchto předků 

do jejich rodné vlasti a v roce 2009 se uskutečnila repatriace několika těl ze 

Švédska, Anglie a Irska. Největší událostí bylo navrácení tetovaných hlav Maorů, 

zvaných ‚toimoko‘, z devíti francouzských muzeí. Francie musela upravit zákon o 

kulturním dědictví a repatriaci získaných kulturních artefaktů tak, aby bylo možné 

navrátit ‚předměty‘ z etnografických muzeí zpět původní etnické skupině na 

Novém Zélandu. Po dvou letech byl zákon přijat a v roce 2010 byly všechny 

‚toimoko‘ ze státních sbírek Francie navráceny na Nový Zéland, kde byly 

slavnostně uloženy. Nutno poznamenat, že v západních muzeích nebylo s těmito 

ostatky nakládáno stejně jako s jinými exotickými etnografiky, většinou byly 
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uloženy samostatně v depozitáři, nebyly tak běžnou součástí expozic. Tento 

případ změnil vnímání Západu v otázce podobných kulturních ‚objektů‘, tedy 

lidských ostatků v různých formách, jako sbírkových předmětů, a otevřel novou 

kapitolu diskuze o předmětu a právech zdrojové komunity na své vlastnictví. Čeká 

nás podobný požadavek také od egyptské společnosti? Bude apelovat na 

navrácení staroegyptských mumií do původní vlasti? Postulát je to sice nanejvýš 

etický a logický, ale obávám se, že na množství Západem vyrabovaných 

sarkofágů nemají egyptské depozitáře dostatek místa. Takže v tomto případě jistě 

nebude situace tak urgentní. Objektů podobné povahy mají však evropská muzea 

povícero, jako například ‚tsantsy‘ (vypreparované lidské hlavy z Amazonie), 

mnoho archeologicky získaných kosterních pozůstatků a podobně. Proto je 

nezbytné se na dialog tohoto typu dobře připravit. Z případu repatriace maorských 

hlav je patrné, že i významné odborné otázky, řešené v jednotlivých 

muzeích/galeriích, mají vliv na vnímání těchto institucí širokou veřejností. 

Aktuálně se toto mezikulturní dilema objevuje například ve významné kauze 

veřejné aukce sedmdesáti posvátných předmětů amerického indiánského kmene 

Hopi, připravované v Paříži na duben 2013. Zdrojová komunita se ohradila vůči 

této komerční akci a označila jí jako oficiální znesvěcování své kulturní historie 

na úkor osobních zisků. Požádala francouzskou vládu o podpoření jejich nároku 

na repatriaci této největší historické kolekce sakrálních objektů etnika Hopi, jaká 

kdy byla oficiálně dražena mimo americký kontinent. Šance na jejich uspění 

podporuje fakt, že tyto artefakty byly zdrojové komunitě v historii pravděpodobně 

ukradeny při rabování či jiné nelegální nebo nehumánní příležitosti na konci 19. 

století. „Posvátné věci by neměly mít komerční cenu“ konstatuje Leigh J. 

Kuwanwisiwma, současný ředitel Hopi Cultural Preservation Office v Arizoně 

(Mashberg, 2013). Francie, a potažmo Evropské státy komplexně, nemají 

zakázaný takto rozsáhlý aukční prodej historických etnografických artefaktů, 

proto bude velmi těžké a zdlouhavé, tento konflikt právně vyřešit. Na americkém 

území prodej tradičních indiánských předmětů podléhá přísným pravidlům, 

zejména pokud je rozprodává jakékoliv muzeum, jako tomu je v případě 

francouzské aukce. Za takovýchto okolností se předměty striktně vracejí zdrojové 

komunitě či jejím přímým příbuzným (Mashberg, 2013). 
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Kromě repatriace předmětů dnes etnografická muzea řeší další závažné otázky, 

jako je například aktuálnost expozic/výstav, ve smyslu nalezení propojení mezi 

tradiční exotickou etnickou skupinou, prezentovanou ve vitrínách, a recentním 

divákem ze západní společnosti nebo z minority v této společnosti žijící. Většina 

etnografických muzeí se do 20. století snažila představit homogenitu a konstantní 

tradičnost jednotlivých kultur, ovšem kultury a jejich společnosti nejsou, jak již 

bylo řečeno, statickou skutečností, ale proměnlivou entitou ovlivňovanou 

neustálými kontakty a vlivy. Prezentace artefaktů, jež tyto vlivy odrážejí, by měla 

být nezbytnou povinností takovýchto institucí, nehledě na jejich konzervativní 

přístup považující takové předměty za hybridní, nevkusné a neautentické, dokonce 

někdy i nehodné sběratelovy či návštěvníkovy pozornosti (Lotten Gustafsson 

Reinius, 2011, s. 209). Ralph Regenvanu, současný ředitel kulturního centra na 

Vanuatu (Pacifik), zdůraznil důležitost muzejní práce s ‚živým uměním a 

kulturou‘. Prohlásil, že bez zapojení těchto recipročních a dalekosáhlých 

současných souvislostí, muzeum riskuje svou relevantnost (Clifford, 2007, s. 23). 

To je myslím velice výmluvným bodem v pochopení recentního přístupu 

k tradiční exotické tvorbě, která je v Oceánii vnímána ryze kontinuálně, jako 

jeden tok pramenící v minulosti, tvarující se podle současnosti a ústící 

v budoucnosti, bez jakýchkoliv přerušení. Dalo by se předpokládat, že klasifikace 

exotických artefaktů, tak jak jsem ji použila v této práci, tedy jako ukončenou 

tradiční tvorbu a následně moderní produkci, zůstane zcela neporozuměna 

kritikem z Pacifické oblasti. Výrobní změna, zapříčiněná setkáním se Západem, je 

v Oceánii pravděpodobně přirovnávána spíše k ovlivnění toku řeky, než aby byla 

chápána jako ukončení jisté etapy a začátek nové tvorby. To jen neustálá potřeba 

klasifikace a definic nás Evropany vede ke stanovování planých závěrů, 

stratifikování a hodnocení.
55

 Rozhodně ani v této práci nic není hodnoceno a 

klasifikováno definitivně a vše je, i přes velkou snahu o objektivnost, nahlíženo 

západně. Můstkem mezi tradičními sbírkovými předměty z exotických oblastí a 

dnešní globalizovanou společností mohou být právě umělci a řemeslníci, tvořící 

                                                   
 

55 K tématu západní záliby v klasifikaci, jako v konceptuálnm nástroji poznání, se blíže vyjádřila 

například Anna Lowenhaupt Tsing (2005). 
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v relaci s jejich originální etnickou skupinou. Pokud jim etnografické instituce 

dají šanci prezentovat sebe a své etnikum podle vlastních kritérií, bývá spolupráce 

značně úspěšná u laické i odborné veřejnosti. 

Dalším aktuálním tématem, navazujícím na předchozí látku, je dialog a především 

správné rozumění, o které usiluje západní společnost charakterizovaná tzv. 

tekutou modernitou,
56

 ve vztahu k exotickým etnickým skupinám s odlišným 

sociálním vývojem, tedy společnostem tzv. těžké modernity.
57

 Jako kurátoři se 

tedy nacházíme mezi dvěma nebo mezi více kulturními systémy, které jsou 

v mnoha ohledech nejen odlišnými, ale často i protikladnými autonomními celky 

a které se expozicí/výstavou snažíme nikoliv spojit, ale spíše prolnout. Ukázat 

nehodnotící a stereotypů prostou existenci druhých v domácím kontextu, nebo 

představit exotický způsob myšlení, z pozice pro nás neznámé, například právě ve 

spolupráci se zdrojovou komunitou. „… Jedna z největších výzev pro nová muzea 

bude vytvoření nových nebo obnovených spojení se socio-kulturním prostředím, 

jež se objeví skrze dekonstrukci ‚dovedně propletených‘ znalostí, propagovaných 

od prvotních setkání Západu s Jiným světem. Taková je cena modernizace muzeí, 

pokud chtějí efektivně využít rozvinutých vědomostí, vzrůstající fragmentace 

společností a růstu takzvaného ‚kulturního‘ komunitarianismu.“ (Ndiaye, 2011, s. 

37). Odbourávání hluboce zakořeněných kulturních stereotypů k jiným 

společnostem je stále nezbytným bojem etnografických muzeí a toto poselství by 

mělo být jedním z jejich primárních cílů. 

Na tuto snahu a na odlišné chápání modernity poukazuje také unikátní putovní 

výstava nazvaná ‚Fetiš modernity‘, která byla v létě 2012 k vidění v Náprstkově 

muzeu v Praze (Národní muzeum, 2012c). Cílem tohoto projektu bylo upozornit 

na význam etnografických muzeí v západní kultuře a prezentovat alternativy 

                                                   
 

56 Termín Zygmunta Baumana (*1925) označující rozpouštění a rozvolnění pevných, a z dnešního 

pohledu již tradičních, vazeb společnosti a jedince v ní. Základními koncepty modernity Bauman 

míní úsilí o emancipaci; myšlenku individualizace; představu pokroku a práce jako prostředku jak 

ovládnout budoucnost; oddělení času a prostoru; a národní stát – jasné znaky dnešní západní 

společnosti (více v Bauman, 2002). 

57 Tento Baumanův termín označuje právě společnost s pevnými vazbami jedinců k ostatním i 

k nim samým – společnosti tradiční (2002). 
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globalizovaného pohledu na exotické společnosti. Tento záměr byl představen 

zejména v kontextu stereotypního uvažování, jež západní společnost do nedávna 

k exotickým etnickým skupinám chovala, případně ještě chová. Na základě tohoto 

přístupu vzniklo mnoho mylných nebo ne zcela pravdivých předsudků a 

očekávání, která byla také reflektována samotnými exotickými společnostmi. 

Projekt Fetiš modernity komplexně prezentuje problematiku modernity na 

ideologickém střetu zejména ve 20. století. „Projekt i výstava kritizuje 

zjednodušené vidění světa, kde jsou kladeny protiklady mezi ‚civilizovanou‘ a 

‚primitivní‘ společností či mezi industriálním technologickým světem a rurálním 

nebo ‚tradičním‘ světem“ (Národní muzeum, 2012c). Doprovodná publikace 

výstavy specifikuje, že „za modernitu považujeme západní konstrukt úzce spojený 

s dynamikou globální historie. Muzea, a zejména etnografická muzea, jsou 

simultánním produktem a producentem modernity“ (Saskia Konniger, et al., 2011, 

s. 71). Jelikož citace z této publikace modernitu v kontextu exotických etnografik 

podle mého názoru dokonale vystihují, uvedu je bez komentáře. „Modernita je 

proces, který spolu s celým rozmanitým systémem dynamických prvků zaujímá 

místo ve všech společnostech a bude své místo v těchto společnostech zaujímat 

znovu a znovu v průběhu času“ (Christian Schicklgruber, 2011, s. 106). 

„Teoretické dědictví modernity, jež rozvíjí ideální obraz a čistý projev svého 

reálného významu, rozšiřuje fenomén tzv. hybridů. Evokace modernity na 

vystavených předmětech není otázkou usuzování nad reprezentativní hodnotou 

objektu, nebo striktního odhalení známky vlivu západní kultury na tak zvaná ne-

evropská díla. Cílem je neredukovat modernitu na objekt (historický, estetický 

nebo technologický), ale studovat ji jako předmět touhy, přání, jako proces: jako 

akci vyvolanou průzkumem zajímavého objektu, jako uchopení předmětu 

v kontextu jeho domácího prostředí, studovat modernitu skrz příčiny a zkreslení, 

která tíží jednoznačnou a uniformní interpretaci“ (Anna Seiderer, 2011, s. 133). 

 „Muzejní kurátoři dnes milují objekty, které mohou být nahlíženy jako 

reprezentanti modernity a zároveň doby, v níž byly vytvořeny, reflektující měnící 

se podmínky své zdrojové komunity. Měli by se však vyvarovat přesvědčení, že 

modernita a nekonstantní obsah musí skýtat tradiční pravidla chování. Zdá se, že 

lidé v Melanésii usilovně měnili své role od tradičního období do asimilace 
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křesťanské víry, jež si dlouho interiorizovali. Tato skutečnost zahrnuje rozmanitý 

obsah hodnot a pravidel, které by měly být respektovány v rozdílných kontextech. 

Tradiční objekty přestaly být součástí každodenního života a práce v kanceláři 

někde nahradila práci na zahradě. Původní integrita a respekt k tradicím – a 

v mnoha případech také k hodnotám a víře spojené s vlastními kořeny – zůstaly 

však významné a možná, že budou finálně připsané k definici lokální identity 

v globálním světě“ (Heermann, 2011, s. 69). 

V kontextu modernity je velice zajímavým a aktuálním tématem diskuze týkající 

se západních uměleckých ‚plagiátů‘, vytvořených na základě znalosti nebo 

inspirace tradičními exotickými předměty konkrétních etnických komunit. 

Specifický konflikt, nahlížený jako střet zájmů a plagiátorství, se objevil mezi 

Afrikou a Západem, když afričtí kulturní komentátoři osočili vybraná západní 

muzea z nerespektování ‚autorských práv‘, jak popisuje Wilhelm Östberg (2011, 

s. 139). Jednalo se konkrétně o vystavení uměleckých napodobenin afrických 

kulturních artefaktů vytvořených západními umělci jako komerční designové 

výrobky. Tato skutečnost byla jednou stranou chápána jako snaha o zatraktivnění 

a oživení unifikované západní společnosti na úkor africké tradice. Ohniskem 

konfliktu byl fakt, že originální společnost, která ‚design‘ předmětů stvořila, nemá 

žádnou kompenzaci z užití svých religiózních artefaktů jako ‚předloh‘ a motivů 

těchto komerčních děl, jak si stěžovali někteří Afričané. Hlavním prohřeškem byla 

pravděpodobně jistá trivializace kulturního významu a zejména sakrální role 

objektů. Je hlavním cílem afrických kritiků získání západního respektu k tradiční 

exotické kultuře? Přinucení Západu si uvědomit závažné kulturní hodnoty a 

hranice etiky v práci s těmito symboly? Nebo přisouzení finančního zisku 

v podobě autorských práv? O poslední otázce se diskutuje také v publikaci Fetish 

Modernity, kde je uvedeno: „Tito kritici se ptají, proč má zisk z vystavení 

takového předmětu západní muzeum, když vystavuje stoličky etnické skupiny 

Asante a prodává jejich fotografie na pohledech a v publikacích“ (Östberg, 2011, 

s. 139). Užívání exotických námětů je přirozeným důsledkem migrace kulturních 

artefaktů, přičemž jistou roli hraje i způsob nabytí těchto předmětů. Pokud byl 

objekt získán násilně, např. při kolonizačním drancování a podobně, je třeba s ním 

zacházet jinak, než pokud byl legálně nabyt nebo zakoupen. V každém případě by 
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se mělo o dalším užití významného kulturního předmětu diskutovat jak 

s odborníky, tak i se zdrojovou komunitou. Faktem je, že nárok originální 

společnosti na tradiční artefakty, které dnes západní muzea dlouho vlastní, není 

považován za autorský ani majetkový. Alespoň zatím ne. V otázce uměleckých 

kopií takovýchto předmětů je pak celá diskuze ještě vzdálenější. 

Dalším příkladem je kauza australského domorodce Wandjuk Marika (1927-

1987), který ve druhé polovině minulého století zachycoval mytické příběhy své 

etnické skupiny tradiční technikou ‚dreaming‘, objektivizoval ancestrální 

subjektivitu skrze svá díla. Umělecky ztvárňoval své archetypální sny malbou na 

kůru a svá díla následně věnoval do místního muzea, aby přispěl k zachování 

kulturní identity, a podpořil tak kulturní paměť svého etnika. Předesílám, že 

takováto díla nejsou domorodou společností pokládána za autorská, jejich vznik je 

atribuován nadpřirozeným silám. Autorský motiv, který použil na svém 

nejúspěšnějším díle, byl však záhy západní společností bez jeho vědomí 

prezentován jako symbol domorodých obyvatel Austrálie na běžných komerčních 

předmětech a suvenýrech, konkrétně ručnících, utěrkách a podobně. Po zjištění 

této skutečnosti Marika kontaktoval australského ministra kultury s žádostí o 

pomoc z důvodu šokujícího zjištění, že jeho mystické dílo je používáno jako 

povrchní prodejný symbol. Po delším procesu australská vláda zavedla právní 

normy pro díla všech současných domorodých autorů, specifikující okolnosti 

jejich dalšího využití. Hlavním rozporem v tomto konfliktu bylo zejména odlišné 

chápání materiality a hodnotových systémů, dekontextualizace domorodých 

významů a tradiční považování komodifikace za desakralizaci, premisu 

nerespektovanou Západem. Navíc v důsledku znehodnocení domorodého motivu 

pro komerční účely Wandjuk ztratil ‚schopnost tvořit‘. Tento konflikt vedl mimo 

jiné k jasné lokální diferenciaci dvou kategorií umění: australské domorodé umění 

a etnografické umění (více v Myers, 2004). 

Dalším z rozporuplných témat je v současnosti například dilema, co když je 

tradiční domorodé umění tvořeno někým, kdo nepochází z původní etnické 

komunity? Jsou známy případy, kdy se ne-domorodec naučil používat staré 

techniky a postupy, aby uchoval kriticky mizející tradici, nebo aby se stal její 

součástí, a záhy byl hlavním, někdy i jediným producentem těchto artefaktů 
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(Myers, 2004, s. 11-13). Jedná se v tomto případě o tradiční etnickou produkci? 

Originální etnické artefakty? Podobných konceptuálních konfliktů najdeme 

v historii i současnosti etnografických muzeí více a jejich řešení bývá nalezeno 

zejména díky společnému dialogu antropologů, právníků, politiků, umělců a 

samozřejmě výrobců těchto předmětů. 

Atraktivním, aktuálním a seriózním tématem je také nelegální či nežádaná 

produkce artefaktů. Falzifikáty, kopie, imitace a parafráze tradičních exotických 

předmětů s účelem klamat se v západních muzeích objevují od pozdního 18. 

století. Jedním z nejznámějších příkladů falzifikování exotických etnografik je 

fenomén křišťálových lebek, údajně zhotovených jistou pre-kolumbovskou 

společností. V této kauze se nejedná o falzum, ale o vytvoření nového typu 

předmětu na základě dokonalého napodobení kulturního stylu a kreativní formy, 

užívané konkrétní exotickou etnickou skupinou, a následné vydávání objektu za 

cenný kulturní originál, archeologický předmět. Dnes jsou, pro někoho možná 

nečekaně, některé z těchto exponátů trvale vystaveny například v Britském 

muzeu, v MQB nebo v Smithsonian Institute – National Museum of Natural 

History ve Washingtonu, aby představily hodnotu moderního falzifikátu a aby 

připomínaly historickou epizodu mylného odborného posouzení předmětu, jež 

tento typ objektů provází.
58

 Dalším známým případem je kopírování a vytváření 

falešně autentických maorských vyřezávaných nálevek, jež vyrábí současný 

známý padělatel James Edward Little. Jeho práce jsou téměř k nerozeznání od 

originálů, používá stejné metody a styly, které, tak jako původní Maorové, variuje 

dle osobní tendence. Ovšem protože se jedná o padělatele umělce, dalo by se 

mluvit o jisté ‚značce‘, kterou svá díla podpisuje. Tento podpis však nemá 

konstantní podobu, je proto velice obtížné jej identifikovat. Některé z jeho 

předmětů jsou pravděpodobně stále vystaveny v nejznámějších západních 

muzeích jako tradiční maorské artefakty, jejichž původ se neustále 

přezkoumává.
59

 Řada jím vytvořených a již odhalených falzifikátů je také 

                                                   
 

58 Více např. Walsh, 1997. 

59 Více např. Dudding, 2012. 
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v expozicích prezentována jako nedílná součást sběratelské historie, o které by 

veřejnost měla vědět. Klíčem k odhalení falzifikátů a napodobenin je doložitelná 

sbírková historie artefaktu, pramenící ve věrohodných a ověřených zdrojích, či 

certifikát ověřující původ předmětu. A samozřejmě technické metody rozboru 

materiálu, zejména jeho stáří a původu. Nutno podotknout, že v některých 

kulturách, například v Asii, není kvalitní falzum považováno za ‚podvrh‘, jak 

tomu je v západní kultuře, ale jako dokonalé znovu-ztvárnění, zdařilé opakování 

bezchybné formy. V České republice není situace padělků tradičních exotických 

muzeálií nijak vyhrocená. Podle mých informací ani v Náprstkově muzeu 

neproběhl žádný zásadní skandál s objevením falzifikátu v tamních sbírkách. 

Kurátorka Monika Baďurová nastínila, že možná některé z keramických exponátů 

mohou být falzifikáty, ovšem z důvodu nedostatku financí si muzeum nemůže 

dovolit nechat potencionální objekty testovat drahou radiokarbonovou metodou 

(Baďurová, osobní sdělení, 2012). 

Rozpory najdeme také v oblasti zachování podoby muzejních exponátů – 

v konzervátorské dílně. Týkají se zejména otázky, do jaké míry čistit exotické 

exponáty a vracet jim jejich domnělou ‚původní podobu‘. Dlouho se světoví 

konzervátoři domnívali, že navrácení předmětu do podoby ‚chvíli po dokončení 

původním tvůrcem‘ je správné. Antropologové později poukázali na fakt, že řada 

předmětů nabývá své funkce procesuálním získáváním dalších atributů a 

především svým používáním. Proto je mnohdy i špinavý objekt s navrstvenou 

dekorací pravdivější a autentičtější než stroze vyčištěný originál. Sympatizuji 

s přístupem ředitele SCVA, Stevnem Hooperem, který propaguje metodu ‚clean it 

or leave it‘ ve smyslu co nebylo dodnes z tradičních předmětů očištěno, mělo by 

být zakonzervováno. Hooper prosazuje nadčasový přístup k artefaktům, 

respektuje celou jejich ‚životní pouť‘, takže jejich opotřebování či ztrátu určitých 

částí přiznává a nesnaží se restaurovat objekty do původní podoby, čímž se podle 

něj vždy trochu stylizují podle představ, zkušeností nebo způsobu práce 

konzervátora a ztrácejí tak svou autenticitu (Hooper, SCVA, osobní sdělení, 

2011). Český přístup je primárně orientován na neinvazivní zachování díla ve 

smyslu jeho základního ošetření proti působení škůdců a času (např. NpM bojuje 

proti škůdcům celoplošným plynováním vitrín 2x ročně). Zdejší odborníci 
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většinou konzervují muzejně poškozené exponáty poničené nevhodnou 

manipulací, skladováním či dlouhodobým pobytem ve vitríně a také objekty čistí 

před zápůjčkami. Rozsáhlejší restaurátorské práce provádějí jen zřídka. Na hlubší 

analýzy a sofistikovanější přístupy nejsou, podle odborných zdrojů, v českých 

etnografických muzeích finanční prostředky. Poněkud lépe jsou na tom 

samozřejmě soukromé sbírky.  

Další nezbytnou otázkou, kterou se na rozdíl od České republiky zabývá většina 

západoevropských států, je reflexe národní muzeologie, tedy i té etnografické, ve 

formě muzejní kritiky (Asociace muzeí a galerií ČR, 2010, s. 338). „Za jeden 

z aktuálních problémů naší recentní muzejní výstavní formy bývá často 

označován nedostatek kritiky. Údajná absence kritických hodnocení muzejních 

výstavních počinů posledních let je považována za natolik závažnou, že se 

problematika kritiky muzejní výstavní tvorby stala jedním z okruhu otázek, jimiž 

se mimo jiné zabývá Muzeologická komise Asociace muzeí a galerií České 

republiky“ (Chovančíková ed., 2006, s. 4). Kritika by měla probíhat na dvou 

úrovních: z pohledu návštěvníka a z pohledu odborníka. Žalman uvedl v článku 

K čemu je dobrá muzeologie: ohlédnutí za hodonínským muzeologickým 

seminářem o kritice muzejních výstav několik poznámek, vztahujících se k tématu 

vzdělanosti současných muzeologických pracovníků, nejen v oblasti muzejní 

kritiky, ale i v teorii muzejnictví obecně. Například poznamenal: „Z některých 

příspěvků praktických muzejníků na hodonínském semináři bylo však patrné, že 

jejich autoři neznají prakticky nic z toho, co již bylo o muzejních výstavách (ale 

také obecněji o muzejní prezentaci, zprostředkování a interpretaci sbírek 

veřejnosti) napsáno, a vycházejí pouze z toho [sic!] ‚zdravého rozumu‘, 

z vlastních zkušeností. Že neznají dokonce ani to, co znali jejich předchůdci třeba 

v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století. A tak se stalo, že autoři 

některých příspěvků ‚objevovali‘ věci, které se lze dočíst prakticky v každém 

odborném ba i populárním článku o muzejních výstavách hned v úvodních větách 

(např. že ‚výstava je komunikace‘). Z diskuse vyplynulo, že ‚zdravý rozum‘ sice 

stačí na to, aby byly zaplňovány vitríny a popisovány panely, ale lze z něj vyvodit 

jen málo pro posuzování a hodnocení výstav. Nemají-li ale hlubší povědomost o 

muzejní výstavě sami muzejníci, tedy autoři výstav, jak ji má mít veřejnost a tedy 
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i kritici?“ (2005). Takto neutěšená situace není v českém muzejnictví neobvyklá, 

poukazuje na zásadní konflikt ve stanovení primárních a sekundárních cílů 

etnografické instituce. Z těchto důvodů odborníci hodnotí absenci muzejní kritiky 

jako fatální nedostatek. Základními a vlastně jedinými možnostmi reflexe a zpětné 

vazby tak zůstávají interní rešerše výstav a veřejné recenze v populárních i 

odbornějších periodikách, např. ve Věstníku vydávaném Asociací muzeí a galerií 

ČR (dále jen AMG). Dále pak neodborné diskuze o expozicích na sociálních sítích 

a čas od času aktivní průzkum typu dotazníku pro návštěvníky instituce, jako 

například Dotazník Národního muzea, 2012, viz obr. 18; nebo dotazník K. 

Štěpánové pro návštěvníky NpM, analyzující situaci návštěvnosti pro diplomovou 

práci (Štěpánová, 2010a). Na naprostou absenci muzejní kritiky v České republice 

je nutno co nejdříve a co nejefektivněji reagovat, a to nejen v oblasti 

etnografických institucí, jež jsou i díky tomuto nedostatku na nesrovnatelně nižší 

úrovni než podobné instituce na Západě. 

Vymaněním se ze zastaralé muzeologie, chápané jako hromadění sbírek a péče o 

ně (sekundární cíl muzejních institucí), se prezentuje takzvaná ‚nová muzeologie‘, 

která zdůrazňuje aktivní složku prezentace sbírek a práce s nimi. Podstatou nové 

muzeologie je interaktivita návštěvníka s muzeem, jež vede k poznání vlastní 

společnosti i sama sebe, k rozvoji mentálních schopností a k vytváření 

zodpovědného přístupu ve vztahu k vlastnímu i cizímu kulturnímu dědictví 

(primární cíle etnografické muzeologie). Také některé české instituce nastupují 

cestu nové muzeologie, ovšem bohužel ne ty etnografické. V první fázi se musely 

výrazně zaměřit na zvýšení profesionality, vědecké odbornosti, korektnosti, 

kvalitní prezentace, atraktivní reprezentace a práce s kritikou. Bez zlepšení těchto 

složek nemůže žádná modernizace fungovat efektivně. 
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Obr. 18 
Dotazník NM 
 

Volně k dispozici v NM, 2012 
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III.  EMPIRICKÁ ČÁST 

III.I       Úvod do empirické části 

Empirická část této disertační práce se skládá ze dvou autonomních celků. První je 

aktivním výzkumem pozice a přístupu českých kurátorů ke sbírkám exotických 

artefaktů. Cílem tohoto oddílu je analyzovat aktuální stanovisko instituce i 

kurátora mimoevropských etnografik ke sbírkovým předmětům, které má Česká 

republika k dispozici. Ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií ČR, konkrétně 

s vedoucí etnografické komise Romanou Habartovou, byl kurátorům rozeslán 

elektronický dotazník, hodnocený anonymně, který se zaměřoval na klíčové 

oblasti práce těchto odborníků. Prezentace současného stavu situace – jejích 

pozitivních i negativních faktorů, spolu s výsledným navržením vhodného a 

dostupného řešení pro kladnou změnu, by mohlo prakticky přispět 

k částečnému zlepšení celkové situace těchto sbírek a ovlivnit tak v důsledku 

zájem veřejnosti o tyto předměty. 

Následný segment, vycházející z muzejní pedagogiky, se věnuje vytvoření 

edukativního materiálu jako nástroje pro zvýšení aktivity dětských návštěvníků 

expozic exotických etnografik a prohloubení jejich zájmu a poznatků. 

Spolupracovala jsem s Náprstkovým muzeem v Praze a vytvořila samoobslužný 

pracovní list, vhodný jako finančně nenáročný a interaktivně působící doplněk 

stálé expozice. Tento materiál k expozici Oceánie je zacílený na žáky druhého 

stupně ZŠ a bude volně ke stažení na internetových stránkách muzea, nebo 

dostupný přímo v muzeu. Cílem této části je mimo jiné poukázat na finančně 

dostupné možnosti ve zlepšování rozsahu muzejní nabídky a také podpořit 

veřejnost v návštěvě expozic, prezentujících stále aktuálnější mezikulturní dialog. 

Oba celky reagují na předchozí teoretickou část práce, snaží se ji prakticky 

podtrhnout a přispět ke snaze kurátorů modernizovat a aktualizovat prezentaci 

sbírek, aby více návštěvníků mohlo exotické artefakty ocenit. 
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III.II       Dotazníkové šetření 

Jak již bylo v teoretické části práce zmíněno, institucí, specializujících se na 

prezentaci etnografických exotických artefaktů, není v naší zemi mnoho. Přestože 

máme ve sbírkách mimoevropských tradičních předmětů dosti hodnotných a 

nespočet zajímavých objektů, tato kategorie muzeálií pravděpodobně nepatří mezi 

nejnavštěvovanější a nejatraktivnější z pohledu široké veřejnosti. Kapitoly 

v teoretické části práce poukázaly na současné trendy v moderní muzeologii, 

podle kterých veřejnost hodnotí úroveň instituce. Je pravděpodobné, že nižší 

zájem naší veřejnosti je zapříčiněn jedním či kombinací několika negativních 

faktorů: neaktuálním stavem a přístupem instituce, zastaralým způsobem 

prezentace sbírek, nedostačující či špatnou propagací nebo obecnou ne-vstřícností 

muzea k současným návštěvníkům, jistě ovšem ne ne-atraktivitou sbírkových 

předmětů samotných. 

Pro hlubší analýzu aktuální české situace je nezbytné získání vyjádření těch 

nejpovolanějších, tedy kurátorů sbírek exotických etnografik. Cílem mého 

výzkumu bylo zjistit, jak k celé situaci přistupují a jak o ní smýšlejí sami správci 

sbírek a tvůrci výstav, zaměstnaní v úzce profilovaných institucích. Komplexní 

analýza má několik dílčích cílů, v podstatě korespondujících s jednotlivými 

tématy představenými v teoretické části práce. Byla zvolena metoda 

dotazníkového šetření, jež měla konkretizovat tendence prezentace exotických 

artefaktů v českých podmínkách. Šetření si kladlo za úkol podpořit či vyvrátit 

následující hypotézy: 

1. Čeští kurátoři nazývají exotické artefakty převážně neutrálně jako 

muzejní/sbírkové předměty, ovšem v otázce diferenciace mezi užitkovými 

předměty nebo uměním, se většina přiklání k pojmu ‚umění‘. 

2. V otázce klasifikace předmětů do katalogu převažuje chaos, z důvodu 

absence jednotné databáze.  

3. Čeští kurátoři většinou preferují smíšený typ prezentace materiálu, a to 

zejména antropologicko-historický v kombinaci s narativním stylem, což 
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vede ke strnulému a neinovativnímu, tedy neatraktivnímu, opakování 

expozičního charakteru. 

4. Nejméně preferovaným typem prezentace je umělecko-estetický, který je 

stále chápán jako podřadný z hlediska odborného přístupu, zejména 

etnograficko-antropologického.  

5. Interaktivita není v etnografických expozicích plošně zavrhována ani 

podporována a převládá názor, že většina institucí si jí nemůže z finančních 

důvodů dovolit. 

6. Digitalizace sbírek je chápána jako nadstandardní a vzhledem k nedostatku 

financí na většině míst vůbec neprobíhá. 

Většina otevřených otázek směřuje ke zjištění konkrétního postoje kurátora 

k současné situaci českého vystavování a přístupu k exotickým artefaktům 

obecně. 

Po vypracování a konzultaci obsahu dotazníku s vedoucí etnografického oddělení 

AMG, Romanou Habartovou, byl elektronický dotazník ve formě MS Word 

(náhled na obr. 19) odeslán patnácti kurátorům exotických etnografických sbírek, 

pod záštitou AMG, aby byla podpořena serióznost a institucionální zázemí 

projektu. Kurátoři byli vybráni z řad AMG. 
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Obr. 19                                             
Vzor rozesílaného dotazníku                   
 
Zdroj: K. ŠTĚPÁNOVÁ, 2012 
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Dotazníky byly prostřednictvím AMG rozesílány ve třech vlnách, první v prosinci 

2012, druhá na začátku února 2013 a třetí na konci března. Z prvního ani druhého 

kola se nevrátil ani jeden vyplněný dotazník, ve třetím kole se vrátily dva. Přesto 

výsledky dotazníkového šetření ukázaly řadu nesporných faktů. Těmi 

nejnaléhavějšími jsou z mého pohledu zejména faktický nezájem kooperovat na 

diskuzi, nezvyklost či neochota spolupracovat na odborných průzkumech v oblasti 

a v neposlední řadě také inertní zájem o zlepšení stávajícího stavu, nebo nedůvěra 

v tuto možnost. Důvodů, proč se nevrátilo dotazníků více, přestože byla tato akce 

podpořena záštitou AMG, může být samozřejmě několik, od pracovní vytíženosti 

až ke zmíněnému nezájmu o situaci. 

Ve výsledku byly tedy zpracovány a vyhodnoceny dva navrácené dotazníky, což 

samozřejmě nepovažuji za validní vzorek, nicméně cítím jako důležité 

prezentovat závěry z nich získané. Oba respondenti pracovali s kolekcemi 

exotických artefaktů jako s okrajovými sbírkami majoritních fondů a v obou 

případech šlo o malé kolekce exotického materiálu zejména kontinentální Asijské 

provenience, konkrétněji kulturní produkce civilizací, jež byly v kontaktu se 

Západem. Následující zhodnocení tedy není kvalitativně ani kvantitativně validní 
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pro situaci českých exotických sbírek, ovšem i malé množství obdržených dat 

významně přispívá k úkolu této disertační práce. V konkrétních případech jsem 

výsledky výzkumu doplnila vlastním pozorováním, abych napomohla ucelenější 

reflexi hypotéz.  

1. První hypotéza byla podpořena z části. Snaha o neaxiologický název 

kategorie exotických artefaktů se potvrdila, v jednom případě byly předměty 

nazývány obecně jako ‚sbírkové předměty‘, v případě druhém šlo o zajímavé 

spojení ‚cizí etnografie‘, uvedeno jako „převzaté od předchůdců“ (anonym, 

navrácený dotazník č. 2). Zda jsou tyto artefakty vnímány spíše jako utility 

nebo jako umění z odpovědí nevyplynulo.  

2. Druhá hypotéza, hodnotící klasifikaci exotických předmětů, byla zcela 

podpořena, což dokládá i citace: „fond Etnografie zde ovšem zahrnuje vše 

dohromady pod jednu řadu čísel, takže spousta věcí je napřeskáčku“ 

(anonym, navrácený dotazník č. 2). Z návratek je patrné, že dotázaní kurátoři 

uspořádávají své sbírky zejména podle fondu, materiálu a funkce. Z osobního 

sdělení kurátorky Oceánie v NpM vyplynulo, že i v této klíčové instituci 

katalogizování probíhá na úrovni Excelových tabulek, které si každý kurátor 

spravuje sám, podle svých vlastních schémat a potřeb (Baďurová, osobní 

sdělení, 2012).  

3. Hypotéza č. 3, vztahující se ke stylu prezentace, byla podpořena jedním 

z navrácených dotazníků, tedy preferencí antropologicko-historického 

způsobu vystavení. Druhým upřednostňovaným stylem byla ‚divadelní 

expozice‘ (je možné, že takovýto styl koresponduje s narativním vystavením, 

nebo zařazuje divadelní představení jako autonomní součást expozice). Blíže 

se k problematice respondenti nevyjádřili. Z expozic a výstav, probíhajících 

na našem území v posledních pěti letech usuzuji, že právě kombinace 

antropologicko-historického a narativního stylu je preferovaným způsobem 

prezentace exotických etnografik, což dokládají projekty NpM, Anthroposu, 

zámeckých expozic i většiny regionálních muzeí. 

4. Vzhledem k minimálnímu množství navrácených dotazníků nebylo 

odpovězeno na hypotézu č. 4, ovšem z praxe je patrné, že umělecko-

estetickou prezentaci volí zejména galerie vystavující umění, jako je NG, 
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Galerie Anderle, a další, zejména soukromé instituce, které nekladou zásadní 

důraz na etnografické a antropologické aspekty kulturní tvorby vzdálených 

komunit.  

5. Hypotéza č. 5 pracovala s interaktivitou v expozici/výstavě. Jak svědčí oba 

navrácené dotazníky, žádoucími interaktivními prvky ve výstavách jsou 

zjevně audiovizuální podněty a promítání filmů, za dostupnou možnost je 

považován i infokiosek. Z formulací odpovědí mohu konstatovat, že hypotéza 

byla nepřímo podpořena. 

6. Šestá hypotéza demonstruje, že digitalize je považována za smysluplnou, leč 

nadstandardní. Tato premisa byla podpořena, konkrétněji jeden z respondentů 

poznamenal: „chybí jasná koncepce, legislativní záštita“ (anonym, navrácený 

dotazník č. 2). Z odpovědí vyplynulo, že probíhá zejména digitalizace 2D 

materiálu do aplikace DEMUS. Tyto závěry mohu z praxe také potvrdit, i 

když je pravdou, že některé instituce pomalu směřují k přispění svými 

sbírkami do databáze E-sbírek. Jedná se ovšem v českých podmínkách o 

velice zdlouhavý a personálně náročný proces, který řadu institucí stále 

odrazuje. 

Zajímavá odpověď zazněla na otázku ‚Co považujete za největší slabinu 

prezentace exotických sbírek‘, kdy druhý respondent odpověděl, že „vyváženost 

ochrany sbírkových předmětů a atraktivity vystavení“ (anonym, navrácený 

dotazník č. 2). Tato odpověď poukazuje na nedostatečné technické a legislativní 

zázemí, které by podpořilo činnosti pracovníků muzea. Domnívám se, že toto je 

obecným problémem většiny současných muzeí, a to nejen českých. Další 

odpovědi z dotazníků byly brány v potaz, nicméně jejich charakter byl přínosný 

zejména pro kvantitativní vyhodnocení, což v případě pouze dvou navrácených 

dotazníků pozbylo smyslu, nejsou tedy z hlediska zkoumaných hypotéz zásadní. 

Závěrem této části si dovolím konstatovat, že nepočetná spoluúčast na tomto 

dotazníkovém šetření bohužel neumožnila vypracovat hlubší kvalitativní ani 

kvantitativní závěry o současném stavu sbírek exotických artefaktů v rámci české 

etnografické muzeologie. Možná sama tato skutečnost je tedy do jisté míry jejím 

ukazatelem a znakem. 
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III.III       Realizace doprovodného prvku 

Současná muzejní pedagogika nabízí široké možnosti oživení expozic a výstav 

v teoretické, praktické i kombinované rovině. Jednou ze základních úloh muzejní 

pedagogiky je spolupráce se školami, tedy zaujmutí mladé generace. Ve vytvoření 

návyku k návštěvám muzeí vidím velice důležitý aspekt kvalitního vzdělání. 

Protože jsou školní děti jednou z nejpočetnějších skupin návštěvníků muzejních 

institucí s velkým návštěvnickým potenciálem do budoucna, je tedy muzejní 

nabídka pro ně považována za jednu z klíčových. Při exkurzi západoevropských 

institucí, prezentujících exotické artefakty, narazíme na mnoho zajímavých forem 

interaktivních materiálů pro děti a mládež, jež jsou velice kladně přijímány, 

zvyšují edukační účinnost vystavených sbírek a v neposlední řadě podporují 

atraktivnost těchto muzeí v očích všech věkových skupin. Jednou 

z nejúspěšnějších forem pro mladší návštěvníky je bezesporu papírový ‚průvodce 

muzeem pro děti‘, který je vede expozicí, poukazuje na zásadní sbírkové 

předměty a skutečnosti s nimi spjaté a zároveň aktivizuje činnost dětí ve výstavě 

různými vzdělávacími úkoly. Jedním z velmi zdařilých příkladů jsou brožury 

francouzského MQB (2011) nazvané Mon p’tit guide d’exploration a Carnet de 

l’explorateur (obr. 20, 21). Jedná se o barevné, sešité průvodce ve formátu A5 

(obsahující v průměru 8-12 stran) vztahující se ke konkrétním oblastem v expozici 

a nabízející řadu atraktivních úkolů na vyhledání, doplnění či dokreslení. Tyto 

průvodce nabízí muzeum zdarma ve foyer. 
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Nezamýšlela jsem disertační práci ponechat pouze v teoretické rovině, proto jsem 

se inspirovala zmíněnými francouzskými průvodci etnografických sbírek při 

realizaci inovativní nabídky pro mladé návštěvníky českého muzea. Snažila jsem 

se tak poukázat na možnost zefektivnění nabídky pro dětské návštěvníky 

etnografických expozic, která by odpovídala následujícím základním 

požadavkům: inovativní edukativní materiál, který by doplnil a oživil stálou 

expozici, podpořil by respekt k multikulturní společnosti, prohluboval zážitek ze 

shlédnutých objektů a propojil informace o nich získané, přispěl by ke zvýšení 

návštěvnosti muzea a splnil by požadavek na minimální finanční zatížení 

instituce. Po dohodě s NpM v Praze jsem zvolila pro realizaci pracovního listu 

expozici Oceánie čítající dva sály. 

Forma pracovního listu (náhled tohoto materiálu je na obr. 22) je atraktivním 

materiálem pro děti/žáky, který si mohou odnést jako vzpomínku na výstavu, a jež 

dále oživuje získané vědomosti. Pro dospělý doprovod poskytuje strukturovanou 

pomoc s organizací času v expozici, která je vítaná jak rodiči, tak učiteli. Případné 

přesycení touto formou aktivity, které mohou pociťovat zejména žáci na přelomu 

prvního a druhého stupně ZŠ, by mělo vyvážit neformální a uvolněné zpracování 

grafiky a textu. Podnětnost této aktivity klasifikuje současná česká metodička 

Lenka Mrázová. Ta strukturuje funkce pracovních listů v muzeu jako následující: 

Obr. 20, 21 
Průvodce pro děti                      
v Musée du Quai Branly, 
Paříž 
 

Zdroj: K. ŠTĚPÁNOVÁ, 2012 
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1) orientační a koordinační funkce nabízejí jednu z cest jak s výstavou pracovat, 

upřednostňují promyšlenou návaznost na sbírkové předměty a nabízí nové 

pohledy na propojování získávaných informací; 2) poznávací a systematizační 

funkce pracují s úkoly k tématu expozice, jejichž forma a pořadí ovlivňuje způsob 

poznání tématu; 3) funkce rozvíjející, výchovná, upevňovací a kontrolní podporují 

u vhodně konstruovaného pracovního listu rozvoj osobního zájmu o téma, 

výchovný potenciál muzejního prostředí a fixaci nových poznatků; 4) motivační a 

sebevzdělávací funkce apelují na další zájem o představené téma (Mrázová, 2012, 

s. 6). 

Na základě uvážení a osobní znalosti tématu jsem vybrala vhodné exponované 

předměty, které jsou nyní demonstrovány v projektu. Materiál je proveden 

v barevné úpravě, v praktické velikosti A5 (1 list papíru A4, po vytištění 

oboustranně přeložený), obsahuje tedy 4 strany s 10 aktivními úkoly. Název 

pracovního listu zní ‚Dnešní destinace? Oceánie!‘, čímž umožňuje i své 

pokračování v jiných expozicích, pokud by toto bylo žádoucí. V otázce distribuce 

tohoto listu byla zvolena varianta umístění souboru ve formátu pdf. na internetové 

stránky muzea, kde si je bude moci návštěvník zdarma stáhnout a vytisknout před 

návštěvou instituce. Projekt je koncipován výhradně k použití v expozici, neslouží 

(a svým obsahem ani nemůže sloužit) samostatně jako výukový list, touto 

skutečností by tak mohl podpořit zvýšení návštěvnosti instituce. Pracovní list 

bude také k zakoupení za symbolický poplatek v pokladně muzea. Reklama a 

podrobnosti týkající se uvedení tohoto pracovního listu na webové stránky jsou 

ponechány režii instituce – konkrétně na muzejní pedagožce Kláře Kuthanové, 

ideálně formou rozeslání e-mailu o této nové nabídce základním školám a 

gymnáziím. Pracovní list je autorkou zhotoven pro NpM zdarma. 

Nyní konkrétně k náplni didaktického materiálu. Pracovní list využívá silnou 

zážitkovou pedagogiku, zejména metodu didaktického napětí, kritického myšlení 

a objektového učení. Cílem je posílit zážitek z expozice, upevnit získané 

informace a aktivizovat návštěvníka, konkrétně ho tedy provézt po hlavních 

bodech programu, aktivně jej zapojit při získávání nových poznatků, zvýšit jeho 

percepci prezentovaných předmětů a umocnit hloubku prožitku. 
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Obsah pracovního listu využívá konkrétních předmětů, obecnějších znalostí i 

schopnosti aktivně vyhledávat informace. Materiál aktivuje rozdílné dovednosti 

návštěvníka, například verbální, výtvarné, matematické či jazykové. Součástí 

jednorázových samoobslužných úkolů jsou tedy aktivity jako myšlenková mapa, 

kladení otevřených a uzavřených otázek (např. didaktické úkoly, výtvarné aktivity 

či práce s textem). List se snaží o komplexní zapojení kognitivních, afektivních i 

psychomotorických dovedností. Texty v sobě skrývají podporu neaxiologického 

přístupu k odlišným kulturám, zájem o jinakost a respekt k ní a další sociální 

principy. Náplň tohoto listu je určena zejména žákům ZŠ, konkrétně 4. až 8. třídě. 

Je možné používat materiál individuálně, pro rozvoj osobního myšlení, práce 

s informacemi a organizačních schopností, nebo i ve skupině k rozvoji týmových 

a dalších kooperačních schopností. Forma i náplň pracovního listu se snaží být pro 

cílovou skupinu relevantní, odpovídající její psychologické a sociální struktuře a 

také předpokládané délce návštěvy (rozsah ve formátu čtyř listů A5/10 úkolů je 

přiměřený pro 40 minutovou práci žáků). Materiál může být použit jako volná část 

po organizované prohlídce expozice, nebo po krátkém úvodu k exponovanému 

materiálu jako samostatná aktivní prohlídka vystavených objektů. Jednotlivé 

úkoly mohou být řešeny postupně, zejména při individuálních návštěvách, 

v případě početnější skupiny je možno pořadí úkolů uzpůsobit (děti rozdělit do 

skupinek), zejména pro zvýšení bezpečnosti a efektivity edukativní činnosti kolem 

vitrín. 

Obecně lze vytvořený materiál charakterizovat jako samostatný samoobslužný 

pracovní list, nabízející podněty a prostor pro vlastní záznamy, vytvořený pro 

aktivity přímo v muzeu. Jde o aktivizující vzdělávací doplněk, který je textově, 

informačně a materiálově méně náročný a je založen na stručných zadáních 

vlastních úkolů. V kontextu praktického využití tohoto pracovního listu je 

počítáno s hlubším zamyšlením nad obsahem výstavy pomocí komentáře 

lektora/učitele/rodiče, nikoliv listu samotného, který slouží spíše jako aktivačně-

motivační prvek expozice. Dospělým osobám (učitelům, vedoucím členům skupin 

či rodičům) budou tedy k dispozici nejen správné výsledky listu, ale i stručná 

metodická podpora, tyto texty budou uložené v pokladně muzea a u kustodů 

v konkrétní expozici. 



- - - Exotický artefakt - - - 

144 

 

Dnes nezbytným aspektem muzejních pracovních listů (potažmo celé expozice) je 

i jejich využitelnost v rámci Rámcového vzdělávacího programu ČR. Tento 

pracovní list spadá do oblasti Člověk a jeho svět a Multikulturní výchova, 

konkrétněji ho lze využít v tématu zámořských objevů, etnicity a dalších 

společenskovědních oblastech. 

Cílové skupiny: 

- žáci druhého stupně ZŠ, gymnázií (ve věku od 10 let); 

- rodiny s dětmi od 8 let, s pomocí zvládnou pracovní list i menší děti; 

- skupiny s dětmi: minority, zájmové skupiny, skupiny dětí se speciálními 

potřebami a další; 

 

Hlavní klady projektu pracovního listu pro expozici Oceánie v NpM: 

- kvalitní pracovní listy podporují vzdělávací procesy v muzeu na poli 

výstavní a prezentační didaktiky, jsou oblíbeným interaktivním nástrojem 

a jejich atraktivní pojetí může vést ke zvýšení návštěvnosti instituce; 

- dovolují snadnou aktualizaci v průběhu času; 

- pracovní listy, které si žáci odnášejí z muzea domů, jim umožňují si 

zopakovat nabyté vědomosti, motivují je k dalšímu vzdělávání v oblasti a 

většinou jim pozitivně připomínají návštěvu instituce; 

-  list podporuje metodu získávání poznatků na základě vlastního poznávání, 

následného uvědomění a reflexe (základního třífázového modelu učení); 

- jeho vytvoření a uvedení do provozu je nízkou finanční investicí muzea; 

 

Zápory: 

jsem si vědoma, že nevhodně koncipované pracovní listy odvracejí pozornost od 

pozorování exponátů a mohou i negativně podporovat soutěživost mezi účastníky 

při vyplňování listů. Proto jsem věnovala tvorbě listu značnou pozornost, 

důkladně jsem ho konzultovala s muzejní pedagožkou Klárou Kuthanovou a 

kurátorkou expozice Monikou Baďurovou a testovala ho před jeho uvedením do 

praxe. 

Testování se podrobilo 5 dětí ve věku 9-15 let, které byly vybrané na základě 

vlastní iniciativy a dobrovolného svolení rodičů. Testování ukázalo na složitost 
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některých úkolů, které byly následně s dětmi prodiskutovány a jejich zadání 

zjednodušeno tak, aby nepředstavovalo obtížnou myšlenkovou konstrukci. 

Testovaní v závěru odpovídali nejen na technické otázky vážící se k dotazníku, ale 

i na dotazy zjišťující jejich uchopení tématu a orientaci v problematice Oceánie. 

Cílem bylo zjistit, zda jim pracovní list pomohl lépe poznat vzdálenou oblast a 

zda jsou schopni vyvodit z jednotlivých úkolů a odpovědí obecné závěry. Mohu 

konstatovat, že v oblasti poznání Oceánských kultur a prostředí list plně splnil 

svou roli, ovšem po stránce stylizace textu bylo třeba zásadních úprav. Po 

provedení těchto korekcí byl, jako hotový samoobslužný doplňkový materiál 

k expozici Oceánie, odevzdán spolu s řešením otázek a metodikou Náprstkově 

muzeu. Pokud to bude umožněno, budou sledovány údaje o stahování tohoto 

pracovního listu z internetu a frekvence jeho distribuce na pokladně muzea, a to 

pro účely statistiky a ověření kladného výsledku projektu. 

Obecně lze shrnout, že využití pracovního listu v expozici se snaží motivovat 

návštěvníky ke zkoumání předmětů a přemýšlení o nich, nikoliv k pouhému 

zaznamenávání informací. Protože i percepce a zaznamenávání vlastních 

myšlenek vede k hlubšímu uvědomování si významu předmětu, možné sebereflexi 

či změně postojů (Mrázová, 2012, s. 17). 

V projektu jsem uplatnila princip, který jsem nazvala ‘culture cashing‘, reagující 

na oblíbené geografické vyhledávání schránek v přírodě. Tento princip umožňuje 

vyhledávat kulturní poklady podle představených indicií, a tvoří tak atraktivní a 

vzdělávací formu aktivity v muzejních institucích. Je obecně platné, že „hra je 

silným motivačním činitelem a dokáže vyprovokovat emocionální a intelektuální 

zaujetí, jež mají zcela zásadní vliv na efektivitu učení a pozornosti. Cílem 

implementace her do muzejního prostředí bývá navíc, v porovnání 

s interaktivními instalacemi a multimediálními průvodci, snaha podpořit hlubší 

studium některých exponátů anebo stimulovat diskuzi a spolupráci mezi 

návštěvníky“ (Buchtová, 2012, s. 6). Potenciál v tomto přístupu vidí i mnozí 

odborní pedagogové, jako např. Josef Valenta (*1954). Ten zdůrazňuje, že 

nejefektivnější metodou pro zapamatování si edukativního obsahu a poskytnutých 

informací, zajišťuje praktický typ procesu učení. Uvádí, že si zapamatujeme               

„10 % z toho co čteme, 20 % z toho co slyšíme, 30 % z toho co vidíme, 50 % 
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z toho co slyšíme a vidíme, 70 % z toho co sami řekneme a 90 % z toho co 

děláme“ (Valenta, 2013). 

Obr. 22  
Vzor pracovního listu 
 

Zdroj: K. ŠTĚPÁNOVÁ, 2012  
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III.IV       Shrnutí empirické části 

V otázce výzkumu současného stavu odborných přístupů ke sbírkám exotického 

materiálu v českých etnografických institucích, nebo v jiných prezentačních 

prostorech, se představil jakýsi nedostatek. Bohužel nebylo identifikováno, zda se 

jedná o nedostatek času, energie či zájmu, případně motivace. Lze předpokládat, 

že se jedná o poměrovou kombinaci těchto faktorů, která ovšem sama o sobě 

celkové situaci sbírek neprospívá. 

Z osobní zkušenosti mohu konstatovat, že přestože jsou některé z muzejních 

přístupů a počinů v naší republice moderní a plně odpovídající západním 

standardům, velký nedostatek shledávám zejména v jednom konkrétním faktu, 

týkajícím se etnografické muzeologie, který ovšem najdeme i v dalších oborech. 

Tím je nespolupráce, či neefektivní spolupráce té složky muzea, která je 

označovaná jako odborná (etnografové-kurátoři, specialisté na konkrétní 

exotickou kulturu, problematiku) se složkou tzv. provozně-propagační (kurátoři-

animátoři, muzejní pedagogové, propagace a další). Stále ještě není běžné 

v našich podmínkách, že při tvorbě výstavy spolupracují všechny tyto profese 

dohromady a rovnocenně se snaží výstavy diskusí plánovat jako vyvážené a po 

všech stránkách aktuální projekty. Tento problém, jak jsem již naznačila, považuji 

v našich podmínkách za obecný. Ovšem vzhledem k předmětu této práce a ke 

zkušenostem nabytým při realizaci její empirické části, se v důsledku jedná o 

naprosto fatální nedostatek nadhledu nad kulturně vzdáleným, sociálně odlišným a 

těžko uchopitelným tématem, nad jeho uspořádáním, zpracováním a prezentací, 

jež přímo ovlivňuje percepci exotického a neobvyklého v myšlení české 

veřejnosti. V praxi problém vypadá většinou tak, že etnograf-kurátor navrhne 

téma a libreto výstavy, ta se zadá k realizaci (jejíž podoba je často diskutována 

právě jen s kurátorem) a následně se k ní dotvářejí materiály, propagace 

a doprovodný program. Často je ovšem z expozice/výstavy patrné, že právě 

etnograf (či vybraná společnost, jež zpracovává architektonickou realizaci) 

ustrnuje na nesoučasných stylech prezentace, nemá příliš inovativních nápadů 

v důsledku neznalosti prezentačních stylů a možností, či aktuální pozice artefaktů 

v jejich kulturním kontextu, nebo přemýšlí nad tématem z dnes strnulého 
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hlediska, které je v našich podmínkách po generace stále opakováno, bohužel jen 

s nepatrnými variacemi. Jiným zásadním problémem je již zmíněná nedostatečná 

motivace tohoto kurátora, ať už finanční či jiná. Výjimky však samozřejmě 

existují.  

Etnograf či kurátor jsou obecně vnímáni jako ‚vědecké elity‘ muzea, přestože jsou 

mnohdy těmi nejméně pružnými a dynamickými osobnostmi institucí. V našich 

podmínkách možná tato rovnice stále funguje, nicméně ve světovém kontextu se 

jedná o neslučitelné proměnné, které s rolí etnografa ani kurátora nemají co 

dočinění. Tyto role vyžadují nejaktuálnější přehled, schopnost dynamické 

transformace myšlení, otevřenost k inovaci, osobní nasazení a především týmovou 

práci s ostatními muzejními profesemi. Nemohu se ubránit dojmu, že důležitý 

podíl na této situaci má stále ještě minulý režim, který dlouhé roky trestal 

výjimečnost, průraznost, kreativitu a nadšení, díky čemuž oslabil inovativní lidský 

faktor a potřebnou soutěživost a týmovost, nezbytnou pro současné muzejní 

prostředí.  Jeho důsledky se mi zdají být v českých muzeích stále znatelné a tento 

setrvalý stav je živen konstantním nedostatkem financí v těchto institucích.   

Domnívám se, že jedním z hlavních důvodů této situace je tedy nedostatek 

finanční motivace v této oblasti, která by vedla k větší kompetitivnosti, a tím i 

k zajímavějším výsledkům a vyšší úrovni české muzeologie. Ekonomická krize 

tuto stagnaci, nebo chceme-li tento úpadek, podporuje. Snažila jsem se v této práci 

naznačit potřebný entuziasmus a utvrdit o významnosti této sféry, která by neměla 

podléhat ekonomické situaci země až do té míry, do jaké se to nyní děje. 

Miniaturním, leč ne snad zcela bezvýznamným výsledkem mého úsilí je i 

vytvořený pracovní list pro NpM. Jako jedno z možných řešení situace by podle 

mého úsudku mohlo být i posílení ze soukromé sféry – donátorství, záštita nad 

institucemi, prezentace osobních sbírek a podobně. Ovšem zde již zasahuji do 

oblastí ekonomiky a politiky, které mají svá klíčová místa, ale zdaleka nejsou mou 

doménou. I zde tedy zdůrazňuji nezbytnost a efektivnost komplexní mezioborové 

spolupráce. 
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IV. ZÁVĚREM 

Jak zmínil již Naumann, faktem zůstává, že porozumět primitivnímu dílu přesně 

tak, jak mu rozumějí jeho tvůrci, prostě nemůžeme (1926, s. 48). 

Proto tato disertační práce pojednává o současných přístupech k exotickým 

předmětům v českých etnografických sbírkách mimoevropských artefaktů, 

v kontextu situace západoevropských institucí a pracuje s tématem z pozice 

pozorovatele a zprostředkovatele, nikoliv znalce významů, hodnot a produkce 

konkrétní vzdálené komunity. Poukazuje na aktuálně diskutovaná témata a 

praktikované způsoby prezentace exotických objektů, jejich vnímání odborníkem, 

návštěvníkem i zdrojovou komunitou. Ozřejmuje místa a účely těchto artefaktů 

v globalizované společnosti obecně. Na teoretické rovině nabízí stanoviska a 

metody v zacházení s exotickými muzeáliemi a snaží se pomoci uplatnit některé 

z moderních postupů v českém prostředí.  

Nyní se konkrétně zaměřím na otázky, které byly v této práci otevřeny či kladeny.  

Na základě analýz dostupných odborných textů o současném stavu české 

muzeologie, institucionální analýzy, osobních rozhovorů a zčásti i výsledku 

dotazníkového šetření vyplývá, že za primární cíle jsou českými etnografickými 

muzei/galeriemi považovány zejména činnosti jako ochrana, uchování a 

prezentace sbírek. Ty jsou, jak plyne ze zahraniční literatury a odborných 

osobních sdělení, ovšem klasifikované západními institucemi jako cíle sekundární 

(hypotéza č. 2). Skutečné primární cíle, tedy intelektuální rozvoj veřejnosti, 

regulace kulturních stereotypů, podpora kulturní diverzity a snášenlivého postoje 

k etnickým odlišnostem v současné společnosti (hypotéza č. 1) tak v našem 

prostředí působí spíše jako ideje vznášející se nad muzejní realitou (hypotéza č. 

3). A to i přes současný expandující multikulturní charakter české společnosti, 

která by měla být institucionálně v těchto idejích podporována.  

Ukázalo se jako zjevné, že hlavní příčinnou nedostatečné a neaktuální prezentace 

exotických artefaktů u nás je nedostatek finanční podpory, prostorů k vystavování, 

pracovních míst odborníků a jejich kvalitní institucionální příprava a motivace. 



- - - Exotický artefakt - - - 

153 

 

Tyto důvody nepřímo vedou k nevelké návštěvnosti českých etnografických 

institucí v porovnání s jinými, zejména soukromými projekty. Hypotéza č. 4 je 

tedy podpořena mimo jiné i aktuální informací o výstavě ‚Tutanchamon – jeho 

hrob a poklady‘ v Praze na Výstavišti (2013), která je exkluzivním mezinárodním 

komerčním počinem, za níž je česká veřejnost ochotna zaplatit mnohonásobně 

více, než při návštěvě výstavy s podobným etnografickým tématem ve státní 

instituci. Ovšem v některých výjimečných, většinou nově zrekonstruovaných, 

muzeích/galeriích se situace (stav budovy, přístup k předmětům, typ prezentace, 

doprovodný program, zahrnutí moderních technologií a podobně) překvapivě 

pohybuje v mezinárodním standardu.  

Znalost aktuální zahraniční teorie a praxe v oblasti není na českých 

etnografických expozicích/výstavách výrazně patrná, jak představila tato práce 

v relaci s jednotlivými tématy. Ani mezinárodní diskuze v této oblasti není 

v českém překladu dostupná a bohužel ani vyhledávaná, o čemž svědčí nejen 

výpůjční listina knihovny AMG či Centra pro prezentaci kulturního dědictví 

(hypotéza č. 5). Dále pak z výzkumu českých institucí vyplývá (z pojmenování 

sbírek a podsbírek, osobních rozhovorů a z termínů používaných v literatuře), že 

‚etnografické objekty‘ jsou považovány za ‚tradiční artefakty‘ a moderní tvorba je 

chápána více jako ‚umění‘ (hypotéza č. 6). Tak je tomu i ve světových institucích. 

Ovšem většina českých expozic mimoevropských etnografik je již po generace 

prezentována v unifikované, z dnešního hlediska strnulé kombinaci 

antropologicko-historického a narativního stylu, což s progresivními a 

rozmanitými zahraničními trendy nekoresponduje. Jak je obecně patrné ze 

zahraniční situace, způsob prezentace exotických artefaktů, jeho srozumitelnost, 

uchopitelnost, aktuálnost a uvedení do současného kontextu mají zásadní vliv na 

návštěvníky institucí a jejich postoj k exotickým etnikům (hypotéza č. 7). 

Prezentace exotických etnografik posiluje komunitní cítění menšin, poukazuje na 

otevřenost a toleranci hostitelské společnosti a podporuje mezinárodní politiku 

státu na všech jejích stupních. Je proto nezbytné reagovat na současné tendence, 

problémy a výzvy a je úkolem muzea téma pozitivně ovlivňovat. Tento aspekt 

však v našem prostředí v oblasti exotické etnografie opravdu výrazně absentuje.  
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Považuji za přínosné v závěru uvést obecné výsledky, k nimž došel v roce 2005 

pracovní seminář o studiu mimoevropského umění v souvislosti s českými 

sbírkami, jejich zpracováním a vystavováním (Lomová ed., 2005, s. 19-20). Mezi 

deset klíčových úsudků, charakterizujících situaci těchto sbírek u nás a možnosti 

její nápravy, byly účastníky semináře stanoveny následující: sbírky exotických 

artefaktů jsou vysoce hodnotnou součástí hmotného dědictví lidstva a jejich 

uchování a vystavení je významným nástrojem mizející kulturní diverzity; tyto 

české sbírky jsou do velké míry nepublikované, nejsou tedy vědeckým světem 

považovány za sdílené; tyto sbírky představují i významnou finanční hodnotu; je 

nutné pracovat na zvýšení profesionality v oboru mimoevropské etnografie, 

zajistit vzdělání a podporu nových odborníků, kterých je nyní naprostý 

nedostatek; česká vědecká platforma v této oblasti stagnuje, řada sbírek není 

veřejnosti vůbec dostupná; absence badatelských prostor je fatální v souvislosti 

s rozvojem disciplíny; nedostatek pracovních míst pro kurátory mimoevropských 

sbírek a jejich neorganizované vzdělávání je velkou součástí problémové situace; 

nutnost vytvoření společných expozic, kde budou prezentovány chybějící okruhy 

(Afrika, Asie); získání nových prostor pro uchování a expozice; efektivní 

získávání finančních prostředků na realizaci práce s těmito sbírkami. Jak je 

zřejmé, jedná se o oblasti vysoké důležitosti, souhrnně komentující neaktuálnost a 

neutěšenost české situace. 

V této souvislosti cítím jako důležité zmínit niterné otázky, které jsem si kladla 

během studia české etnografické muzeologie zaměřené na exotické artefakty, a 

zejména pak v průběhu psaní tohoto textu: ‚Není kultura a její dědictví dnes 

otázkou přepychu? Je toto téma v době ekonomicko-morální krize České 

republiky aktuální, relevantní? Má vůbec v dnešní společenské situaci smysl 

zabývat se otázkou zlepšení úrovně etnografických muzeí v české kultuře?‘ Pevně 

věřím, že to smysl má. Vzhledem k nedostatku odborné literatury o přístupu 

k exotickým artefaktům v české kultuře se tato práce snaží částečně zaplnit tuto 

mezeru a nabídnout českým muzejním pracovníkům podněty a příklady dobré 

praxe, ze kterých by mohli čerpat při novém uchopení fenoménu exotických 

artefaktů v rovině sekundárních, ale zejména primárních cílů etnografických 

institucí. Uvedením konkrétních témat a obecného směřování se snaží aktivně 
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přispět ke změně charakteru českých etnografických expozic/výstav, aby nebyly 

návštěvníkem hodnoceny jako statické a nesoučasné, jak tomu dnes bývá. 

Skutečně mnoho věcí by se muselo změnit, aby se situace výrazně zlepšila, mohu 

však jen říci, že je mým cílem o to v mé následující pracovní praxi usilovat. 

* 

Za majoritní cíl etnografického muzea nepovažuji nic menšího než vytvářet 

rovnováhu v sociálních vztazích. K tomu mu slouží sbírky exotických artefaktů, a 

to jako nástroje pro prezentaci společenských témat, mající potenciál zasáhnout a 

ovlivnit veřejné mínění hostitelských společností, jejich menšin, i vztah 

zdrojových komunit ve vzdálených krajích k západní kultuře jako takové. 
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VI.  DODATEK 

 

Přehled exotických artefaktů v českých etnografických sbírkách 

V Centrální evidenci sbírek najdeme nejobsáhlejší soubory exotických etnografik 

v následujících českých sbírkách: 

Africké muzeum Dr. Emila Holuba: podsbírka ‚Život a dílo dr. E. Holuba ve 

vztahu k jižní Africe‘; počet evidenčních čísel je 77 - archiválií (ve sbírce jsou 

zastoupeny osobní předměty cestovatele, archiválie, přírodopisné a národopisné 

předměty střední a východní části jižní Afriky k území řeky Zambezi). 

Sbírka afrického umění Jiřího Anderleho: počet evidenčních čísel 512, exponáty 

pochází ze západní a střední Afriky, sbírka byla započata v roce 1964 a stále se 

rozšiřuje. 

Sbírka Moravského zemského muzea: podsbírka ‚Anthropos – etnologie‘; počet 

evidenčních čísel 444 (vyřazeno: 1); předměty ze zámoří, zejména z Austrálie 

(výsledky expedic moravského muzea v 60. letech); kromě této cenné kolekce jde 

o náhodné vzorky z různých pozůstalostí, nebo převedené z Etnografického 

ústavu MZM (sběry Fr. Pospíšila). Sbírka obsahuje artefakty z období 20. století, 

vzácně z 19. století. Několik málo předmětů z Orientu je i v ‚Etnografické 

podpírce‘ Moravského zemského muzea. 

Sbírka Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně: podsbírka ‚H + Z‘; osobní fondy 

inženýrů J. Hanzelky a M. Zikmunda i E. Ingriše; evidenčních čísel 1842 

(fotografie, filmy, korespondence, trojrozměrné předměty z Evropy, Asie, 

Austrálie, Afriky, Jižní i Severní Ameriky; v časovém rozsahu 1900-2001). 

Sbírka Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou: ‚Sachsova sbírka‘; 

evidenčních čísel 2280 (vyřazeno: 5); druhá třetina 19. až 20. století; podsbírka 

sestává ze dvou částí, první část je tvořena fragmentem sbírky exportéra A. 

Sachseho, která se do správy muzea dostala v roce 1963 a obsahuje etnografika z 

Asie, Afriky, Severní a Jižní Ameriky (dekorativní předměty vyrobené různými 

etniky - peněženky, boty, panenky). 
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Sbírka Národní galerie v Praze: sbírka ‚Asijské, africké a americké malířství a 

grafika‘ (evidenčních čísel 6493, vyřazeno: 3; tyto sbírkové fondy pocházejí 

většinou z území Přední a Zadní Asie, ze Severní a Jižní Ameriky a sporadicky 

z Afriky; soubory zahrnují časové období přibližně od 1. tisíciletí př. n. l. do 

konce 20. století; tato sbírka shromažďuje dvojrozměrný malířský a grafický 

materiál zejména z Číny Tibetu, Vietnamu a Japonska); 

sbírka ‚Asijské, africké a americké předměty studijního charakteru‘ (698 

evidenčních čísel; shromažďuje předměty z mimoevropských oblastí, jež slouží 

pouze jako srovnávací a studijní materiál; je tvořena předměty všech kategorií); 

sbírka ‚Asijská, africká a americká plastika‘ (evidenčních čísel 3049, vyřazeno: 3; 

sbírka shromažďuje ucelené soubory trojrozměrných památek Číny, Tibetu, 

Koreje, Vietnamu, Jihovýchodní, Jižní a střední Asie, památky Předního východu 

a Egypta, dále památky Jižní Ameriky a v malé míře afrického kontinentu; 

zahrnuje časové období od 13. století př. n. l. zhruba do 19. století n. l.; velkou 

součástí jsou archeologické památky získané z kolekcí českých sběratelů, 

významná sbírka prof. B. Hrozného a africká sbírka R. Kreissela; sbírku tvoří 

ucelené soubory archaických památek Číny, buddhistické plastiky a ostatní 

sochařská díla včetně děl archeologické povahy); 

sbírka ‚Asijské, africké a americké užité umění‘ (3221 evidenčních čísel, 

vyřazeno: 25; je tvořena předměty užitého umění z oblasti Asie, Jižní Ameriky a 

Mexika, starověkého Egypta, maurského Španělska atd.; nejstarší předměty 

pocházejí z počátku našeho letopočtu a tvoří ucelenou řadu až do současnosti; 

jádrem sbírky jsou rozsáhlé soubory keramiky, textilu a koberců, nábytku, 

orientálního laku, kovových předmětů a cloisonné, předmětů z ušlechtilého dřeva, 

drahých kamenů a slonoviny; dále jsou zde uchovány zbraně a zbroj, šperky, sklo, 

hudební nástroje, numismatický materiál obřadní nádoby a díla z 

předkolumbovské Ameriky). 

Sbírka Národního muzea: velice obsáhlá ‚Asijská sbírka‘ (52989 evidenčních 

čísel, vyřazeno 1092; předměty pocházejí z 2. - 20. století); nejobsáhlejší česká 

kolekce exotických etnografik - sbírka ‚Etnografie NpM‘: 38316 evidenčních 

čísel, vyřazeno: 1220; obsahuje předměty archeologického charakteru z 3000 př. 

n. l., nejstarší etnografika pocházejí z 18. stol. až do současnosti; oblasti Afrika, 
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Jižní, Střední a Severní Amerika, Austrálie a Oceánie, Sibiř; sbírka zahrnuje 

soubor tradičního afrického etnického umění - 19. a zač. 20. stol., z něhož je třeba 

zvláště zmínit řezby národů Bété, Dan, Ngere, Fon, Joruba, Zande, Mangbetu, 

Kuba, Songe a Čokwe. Dále jsou zde zastoupeny soubory kulturního inventáře 

národů Fulbe a Mandingo (nasbíráno 1969), Berti (nasbíráno 1965), Núbijců 

(nasbíráno 1962-63), Jorubů (nasbíráno v šedesátých letech 20. stol.) a Pygmejů 

(nasbíráno kolem 1935), národů Pare a Džaga (nasbíráno 1900-1910), Čvana a 

Sotho (nasbíráno v sedmdesátých a osmdesátých letech 19. stol.). Z jednotlivých 

umělecko-řemeslných souborů je třeba zmínit kabylskou keramiku, ibské textilie a 

keramiku, kožené předměty ze Sahary a severní Nigérie a skleněnou bižuterii 

Zulů a Xosů. Zvláštní soubor představují ukázky moderního afrického umění od 

roku 1945 do současnosti. Americké sbírky indiánského původu čítají cca 20 000 

rtefaktů, z toho nejpočetnější jsou jihoamerické a středoamerické soubory. 

Severoamerická sbírka obsahuje archeologický materiál a kolekce etnické hmotné 

kultury shromážděné v rozpětí od konce 18. stol. až do 20. stol. Etnografické 

sbírky zahrnují arktickou oblast (Aleuty - sesbíráno v 2. pol. 19. stol., ostrov 

Nunivag - z přelomu 19. a 20. stol., Labrador - 30. léta 20. stol., Baffinova země - 

70. léta 20. stol.), oblast Severozápadu (Tlingitové - 90. léta 18. stol., 

Kwakiutlové, Nutkové, Sališové - poč. 20. stol., Britská Kolumbie - poč. 20. 

stol.), oblast Kalifornie a Velké pánve (90. léta 18. stol., Hupové - 2. pol. 19. 

stol.), oblast Jihozápadu (Hopi, Zuňi, Navaho - 30. léta 20. století, Acoma poč. 20. 

stol.), oblast Velkých plání a prérií (Teton Dakotové, Černonožci , Arapahové a 

další - 19. stol., Santee Dakotové - pol. 19. stol.), oblast Východních lesů (19. 

stol.). Středoamerická sbírka obsahuje soubory starověké Mezoameriky (Monte 

Albán, Teotihuacan, Veracruz, Aztékové, Mayové) a početnou sbírku keramiky 

kultury Čirikí z Panamy. Novověká kolekce zahrnuje etnografické soubory 

současných nativních národů Nahuů, Mayů, Mixtéků, Zapotéků, Huicholů ad. 

(textil, masky, keramika, hračky, obřadní předměty). Jihoamerická sbírka zahrnuje 

kolekce archeologického i etnografického charakteru. Archeologické sbírky 

dokumentují starověký Ekvádor, Kolumbii, Venezuelu a Peru (kultura Manabí, 

Nazca, Močika, Čimú, tíwanacká a incká kultura). Významný celek představuje 

sbírka koloniálního umění. Etnografické soubory vědecky cenné byly 
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shromážděny především v tropické oblasti (jádrem je kolekce E. St. Vráze z konce 

19. stol.), z oblasti Gran Chaca (sbírka A. V. Friče z počátku 20. stol.), z oblasti 

Chile a Bolívie (kolekce od etnik Aymara a Mapuche V. Šolce ze 70. a 80. let 20. 

stol.) a sbírka z oblasti Chile (kolekce od etnika Mapuche M. Stuchlíka ze 70. let 

20. stol.). Austrálie a Oceánie: základ australských sbírek tvoří soubory získané ve 

2. pol. 19. stol., v každém případě před 1. světovou válkou. Jsou v nich 

etnografika z Queenslandu, Nového Jižního Walesu a Viktorie. Jediný větší 

soubor z 60. let vznikl díky výzkumnému pobytu S. Novotného v Arnhemské 

zemi. Z melanéských sbírek je třeba připomenout předměty z Nové Guineje 

(zejména Vrázovy sběry z pohoří Hattam) a z dalších ostrovů - Nového Irska, 

Nové Kaledonie, Šalamounových ostrovů. V polynéské sbírce tvoří zajímavý 

celek kolekce získaná malířem B. Lindauerem mezi Maory na Novém Zélandu.); 

Sbírka Západočeského muzea v Plzni: 1471 evidenčních předmětů v orientální 

sbírce (užité umění z 9. -21. století). 

Další exotické artefakty jsou součástí smíšených sbírek zámeckých depozitářů a 

sbírek soukromých. Celý text je volnou citací ze stránek CES (Ministerstvo 

kultury ČR, 2012). 

 


