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Barbora Debefová: Apelace, imerse a interakce ve vztazích umění a masmediálního 

obrazu

Autorka věnuje pozornost důležité problematice, kterou představuje analýza 

formálních strategií současného masového obrazu, konkrétně vizuální reklamy. 

Studium reklamy je sice velmi rozšířené, nicméně vesměs se pozornost věnuje 

obsahovým aspektům, víceméně textu, který je chápán jako vodítko pro ilustrativní 

obrazovou složku. Tvorba i působení reklamní reprezentace se však mnohdy zakládá 

na něčem jiném. Producenti reklamní reprezentace pracují (někdy téměř 

nereflektovaně) s rejstříkem šířeji sdílených obrazových klišé, která jsou historicky a 

kulturně podmíněna, jsou obecně „srozumitelná“, nicméně vesměs ani tvůrci ani 

příjemci přesně nevědí, kde se vzala, na čem se jejich působivost zakládá. Jde o jisté 

obrazové nevědomí, které je běžně využíváno a zneužíváno. Je to cosi podobného, 

jako kdyby se masově využívaly útržky povědomých textů, zlomky povědomých 

archetypů (což se ostatně děje), aniž by se širší veřejnost zabývala tím, jaký je jejich 

původ, skutečný význam. Obrazové reklamní strategie operují s „povědomými“ 

tvarovými konglomeracemi, kompozicemi, formulemi. Jejich účinnost při přenášení 

sdělení, ale ještě více při přenášení vlivu se odvíjí od dlouhého historického testování 

v oblasti výtvarného umění a jiných typů obrazů. Autorka se rozhodla na několika 

dílčích, ale důležitých příkladech stopovat historii těchto „formulí“ a zaměřila se 

hlavně na ten jejich typ, který lze označit za „teatrální“ reprezentaci, kterou Michael 

Fried klade do opozice k reprezentaci „absorptivní“. Pojmy by se daly využít i jiné, ale 

Friedovy hluboké a zevrubné formalistické analýzy, navazující na ty nejlepší zdroje, 

jsou dostatečně silnou oporou. Kořeny „teatrálních formulí“ v dnešním reklamním 

obraze hledá autorka velmi vhodně hlavně ve dvou oblastech, v katolickém baroku a 

v rodícím se masmediálním obraze 19. století (mimoto logicky zabrousila i do 

manýrismu jakožto přímého předpokladu „dynamického“ baroku a též se poněkud 

zkratkovitě a bez užšího vymezení zaměřila na posuny obrazivosti v nových médiích, 

což je kapitola, která by si zasloužila pojmout jinak nebo snad i vynechat). Kořeny 

zmíněných „teatrálních formulí“ by se daly hledat též třeba v helénismu a římské 



antice, v určitých strategiích gotického obrazu atd. Výběr katolického baroku a určité 

výseče raně moderního masmediálního obrazu (který se částečně kryje s obrazem 

populárním) je však velmi vhodný a ilustrativní. V rámci „teatrálních formulí“ se 

autorka zaměřila na strategie apelace, imerse a interakce. Tyto strategie mají 

důležité vzájemné vazby, i když pojmy původně pocházejí z různých kontextů –

z mediálních studií, teatrologie a z teorie nových médií. Nejsou to jediné strategie, 

které by bylo možné připomenout při rozboru vztahu mezi sledovaným typem obrazu 

a jeho divákem (v úvahu by se daly vzít ještě naratologické teorie, antropologie 

obrazu atd.). Co je průnikem těchto strategií? Zřejmě jejich vazba k tradiční kategorii 

iluze (popř. divadelní iluze), jež mohla sloužit zábavě a přesvědčování (tak byla 

zkoumána v teoriích výtvarného umění, rétoriky, divadla). Zaměření na dané 

kategorie a jejich nové včlenění do tzv. teatrálních postupů má tedy svoji logiku, 

stejně jako sledování jejich historie a původních aplikací v baroku a raně moderní 

vizuální show. Autorka stále krouží kolem propojených problémů, jejichž jádro 

představuje problematika tzv. teatrality a iluze. Na řadě příkladů se pokouší 

komparační metodou ověřit svoji tezi o přenášení tradičních postupů (formulí) do 

dnešního masového reklamního obrazu. Tato snaha má podstatný cíl: autorka 

přichází s návrhem metody, jak rozrušit dnešní převažující obrazové nevědomí, 

k čemuž je zapotřebí nejen důkladné znalosti dějin obrazové kultury (zde má autorka 

ještě slabiny), ale také schopnost formální analýzy obrazových prvků. Autorčina 

práce je jen pokus v dané oblasti, po kterém bude zapotřebí udělat ještě řadu 

velkých kroků. Minimálně pro autorku samotnou však tato práce byla iniciačním 

počinem na poli „vizuální gramotnosti“ a její krok do původně velkého neznáma 

(neboť schopnost analyzovat obraz je i u studentů humanitních oborů vzhledem 

k povaze výuky ještě mnohem menší než schopnost analyzovat text) je třeba ocenit a 

podpořit.
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