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Abstrakt (česky)

Tato práce si klade za cíl představit vizuální kulturu jako religionisticky zajímavou
metodu, která umožňuje zkoumat náboženské aspekty obrazů, jejich vliv na společnost a
způsob, jakým jsou využívány. Práce shrne dosavadní diskuse o vizuální kultuře a jejím
vztahu k dějinám umění a také stručně představí vztah umění a náboženství a jaký vztah
mají dějiny umění k náboženským obrazům. Dále popíše vybraná témata ze studia vizuální
kultury, které jsou pro religionistiku zajímavé, konkrétně teorie o pohledu, důležitost
kontextu obrazu a způsob, jakým je obraz schopen v divákovi vyvolat spontánní reakce.

Abstract (in English):
This thesis wants to introduce the visual culture as an interesting method for religious studies to
research religious aspects of images, their relation to the society and the ways of using them. The
text summarizes previous discussion about visual culture and the relation between visual culture
and art history. It also briefly introduces the relation between art and religion and describes the
relation between art history and religious images. Then it presents chosen topics from visual
culture, which are interesting for religious studies, in particular the theory of the gaze, importance
of the context of images and the ways in which images can invoke a spontaneous response in the
viewer.
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1 Úvod
Tématem mé práce je vizuální kultura a její vztah k náboženství. Vizuální kultura je pojem,
který byl poprvé použit na přelomu 60. a 70. let 20. století a měl označit širší záběr
v přístupu ke studiu obrazů, než nabízely klasické dějiny umění. Vizuální kultura v tomto
případě označovala veškerá vizuální zobrazení, se kterými může člověk přijít do styku bez
ohledu na jejich uměleckou, estetickou či jinou hodnotu. Takovéto rozšíření předmětu
studia vyžadovalo také úplně nové metodické postupy umožňující toto obrovské množství
materiálu zpracovat. Během 50 let od prvního použití tohoto pojmu se vizuální kultura
osamostatnila od dějin umění a snažila se získat svou právoplatnou pozici v akademické
obci, definovat lépe předmět svého studia a metody, které používá.
Cílem mé práce je ukázat, jak může vizuální kultura pomoci religionistice ve
zkoumání obrazů, jako fenoménu, který nám může pomoci pochopit lépe konkrétní
společnost a její pohled na svět a který může zprostředkovat určitou náboženskou
zkušenost. V první části shrnu dosavadní akademickou diskusi o vizuální kultuře a její
vymezení se vůči dějinám umění, ze kterých vzešla. Krátce také zmíním kritiku vizuální
kultury, a jakými směry by se mělo studium vizuální kultury dále ubírat. Na tuto rešerši
bude navazovat pasáž o dějinách křesťanského umění, ve které chci demonstrovat odstup,
který si mezi sebou umění a náboženství postupně vytvořily. Mým předpokladem je, že
vizuální kultura dokáže tento odstup překonat. Jakým způsobem by to mělo být, na to se
pokusím odpovědět v hlavní části své práce.
V hlavní části se tedy budu věnovat konkrétním přístupům vizuální kultury
k obrazům, které můžou být religionisticky zajímavé. Hlavním tématem bude popis teorie
o pohledu jako biologicky, společensky a kulturně podmíněném jevu a o procesu dívání se
jako komunikačním kanálu, díky kterému poznáváme okolní svět a konstruujeme si určitý
obraz reality. Dále pak budu poukazovat na faktory, kterými je náš pohled ovlivněn dnes,
jako je například fotografie, nebo všudypřítomné reprodukce obrazů a jakým způsobem to
může pomoci k pochopení náboženského pohledu na obrazy. Posledním tématem pak bude
rozebrání kontextu obrazu jako podstatného faktoru ovlivňujícího význam díla a způsob,
jakým se na něj díváme.
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Co se týče materiálu, budu vycházet hlavně z knih zabývajících se vizuálními
studiemi, nebo vizuální kulturou obecně. Dále ze studií zabývajících se vztahem
současného umění a náboženství a esejí, které se nějakým způsobem snaží změnit pohled
na studium obrazů. Nejdůležitějším zdrojem pro mě budou knihy historika náboženství
Davida Morgana, který se soustavně jako jeden z mála zabývá náboženskou vizuální
kulturou a to jak po praktické, tak po teoretické stránce. Dalším důležitým autorem je
kunsthistorik James Elkins, který se zabývá kritickým pohledem na vizuální kulturu a na
její spolupráci s dalšími obory. Vizuální kultura není sice čistě americkou záležitostí,
objevuje se i v kontextu evropské akademie, ovšem její význam je zde jiný. Vzhledem
k tomu, že veškeré práce, které o vztahu vizuální kultury a náboženství vznikají, se
vztahují k anglo-americkému pojetí, budu se ve své práci držet striktně tohoto
akademického rámce.
Má práce si sice klade za cíl představit vizuální kulturu jako metodu použitelnou ke
studiu jakéhokoli náboženství, ale v rámci své práce se budu věnovat pouze vztahu
křesťanství a vizuální kultury. Hlavní důvodem je, že křesťanství má velmi rozvinutou
vizuální kulturu, která ale není akademicky skoro vůbec reflektována. Dějiny umění, jak už
jsem zmínila výše, se od náboženství distancují a teologie nenabízí žádné religionisticky
zajímavé přístupy. Další výhodou je, že křesťanské umění je obecně známé a je tedy
pravděpodobné, že se v jeho kontextu bude čtenář lépe orientovat. Praktickou výhodou je
také to, že autoři, ze kterých vycházím, se povětšinou také zabývají křesťanskými obrazy.
Vzhledem k tomu, že většina textů použitých v této práci není přeložena do češtiny,
může se občas zdát použití některých termínů jako krkolomné, nebo nezvyklé, neboť
v češtině tyto termíny většinou nejsou ještě ustálené. Tento problém se bude týkat jak
samotného pojmu vizuální kultura, jehož definici se budu věnovat níže, tak zásadních
pojmů jako je pohled, dívání se, nebo obrazy. Pohled a dívání se pokusím vysvětlit
v samostatné kapitole. Obrazy budu používat v nejširším slova smyslu jako jakékoli
dvojrozměrné vizuální zobrazení tedy malby, grafiky, fotografie, ilustrace, kresby, nebo
cokoli dalšího. Pod pojmem umění pak, pokud kontext nenapovídá jinak, není myšleno jen
vysoké umění, ale jakékoli umění, bez ohledu na jeho estetickou hodnotu. Další pojmy,
jejichž použití nemusí být v češtině obvyklé, se případně pokusím vysvětlit v poznámkách
pod čarou.
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2 Vztah Vizuální kultury a Dějin Umění
2.1 Dějiny umění v druhé polovině 20. století
20. století přineslo velké množství změn, ať už ve společenském, politickém či kulturním
životě. Největším hybatelem změn byl technický pokrok, vznik nových demokratických
států a pak také obě dvě světové války. Akademická obec byla nucena tyto změny
reflektovat a v mnoha oborech došlo během druhé poloviny 20. století k velké kritice
jednotlivých teorií, metod a případně i ke kritice celého oboru. Vzniklo mnoho nových
oborů, zabývajících se hlavně novými trendy ve společnosti. Přestože dějiny umění byly
této proměně přítomny, kritická diskuse dlouhou dobu nepřicházela. Je těžké určit, zda to
bylo tím, že dějiny umění se postupně dostávaly na okraj intelektuálního světa, s žádným
nebo minimálním kontaktem s ostatními disciplínami, nebo zda to bylo způsobeno právě
obrovským nástupem nových médií, se kterými se dějiny umění neuměly vyrovnat a tak se
soustředily na neustálé omílání osvědčených postupů, tedy formální analýzy a ikonografie,
jak je formulovali velikáni dějin umění např. Wölflin nebo Panofský.1
Nová generace autorů si začala uvědomovat, že takovýto přístup již není dostačující
a nezvládá reagovat na výzvy, které jsou kunsthistorikům předkládány obzvláště
samotnými umělci. Postupně se začalo rozvíjet několik alternativních přístupů ať už přímo
k předmětu studia, tedy k obrazům, nebo k samotnému studiu. Jedna z prvních otázek
kritiků klasického přístupu byla problematika objektivity a subjektivity. Dějiny umění byly
pod vlivem osvícenství vždy pevně zakotveny v pozitivistickém empirismu, jak
konstatoval už roku 1969 Leo Steinberg. 2 Tato snaha o objektivní vědu pak bránila
jakémukoli dalšímu rozvoji nebo reakci na současné dění. Představa obrazu jako díla, které
vytváří univerzální a neměnné hodnoty se velmi rychle rozplývala pod vlivem
poststrukturalismu a poznání, že pravděpodobně žádná objektivní pravda, ke které by se
interpret mohl odvolávat, neexistuje. 3 Ze začátku byla kritika uvnitř oboru hlavně o

1

L. Kesner, „Teorie, vizuální zobrazení a dějiny umění“, v L. Kesner (ed.), Vizuální Teorie: Současné
Angloamerické myšlení, 2. rozš. vyd., Jinočany: H&H, 2005, s. 11-70.
2
Kesner, „Teorie, vizuální zobrazení a dějiny umění“, s. 11-70.
3
J. Dillenberger, “Visual Arts and Religion : Modern and Contemporary Contours”, Journal of the American
Academy of Religion, 56.2 (June 1, 1988): 199–212.
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přesunu zájmu od významu obrazu k sociálním dějinám umění, tedy ke vnímání obrazu
jako produktu konkrétní sociální situace.
Největší vliv měly teoretické přístupy, které se původně v akademickém prostředí
objevily u příbuzných oborů, jako jsou teorie filmu a fotografie, literární kritika, lingvistika
či antropologie. Tyto obory byly otevřenější než dějiny umění k novým myšlenkovým
proudům týkajícím se sémiotiky nebo dekonstrukce, ale také marxismu nebo
psychoanalýzy. Teprve tyto nové přístupy daly kritikům tehdejší podoby dějin umění
možnost naplno artikulovat své argumenty. Střet nového pojetí interpretace jako
relativního procesu, kde není předem dán výsledek, kterého se má dosáhnout, ale kde se
výsledek tvoří právě interpretací a klasického pozitivistického přístupu zastoupeného
například Ernstem Gombrichem se táhl akademickým světem od sedmdesátých let, a
přestože už dnes ztratil na síle, není názor akademiků na tento problém jednotný.4
Další důležitý obrat nastal v návaznosti na tázání se po objektivitě a hledání
univerzálních hodnot. Ikonografie jako jeden z kunsthistorických způsobů jak interpretovat
umělecké dílo si klade za cíl nalézt původní význam díla, který se v představách většiny
badatelů shoduje s intencí autora. To je samozřejmě zajímavé, je ale otázkou, zda je to
dostačující pro interpretaci obrazu samotného. Důležité pro tuto oblast byly myšlenky
psychoanalýzy o nevědomí, kdy se najednou dalo uvažovat o tom, zda záměr, který autor
obrazu sám určí, je ten pravý, nebo zda do obrazu vkládá nějaký význam nevědomě a je
pak tedy na interpretovi, aby ho pochopil. S tím se také otevírá obecná otázka po pravém
významu díla, a zda vůbec nějaký existuje.
Velmi důležitá pak byla debata o předmětu studia, tedy o umění. Vzhledem
k obrovskému rozmachu nejrůznějších zobrazení od 19. století, ať už šlo o ilustrace knih,
učebnic, reklamní letáky, fotografie či jiné, musely se dějiny umění vyrovnávat čím dál víc
s rozlišováním hranice mezi uměním a ne-uměním. Zároveň se ukázalo, že dějiny umění
vždy reflektovaly vždy pouze západní kulturu a bylo pro ně tedy velmi náročné přijmout
do kánonu i primitivní umění například afrických kultur, nebo i umění z Asie. Dalším
problémem pak byl vývoj západního umění, kdy se od abstraktního umění přešlo k umění,
které záměrně tento pojem relativizovalo. V této době také vznikla institucionální definice,

4

Kesner, „Teorie, vizuální zobrazení a dějiny umění“, s. 11-70.

10

že umění je to, co visí na stěnách galerie. Takováto definice samozřejmě nemohla obstát a
vzbuzovala potřebu širšího studia toho, co vlastně umění v současném světě je.
Celý tento spor měl vliv nejen na dějiny umění, ale dala vzniknout také novému
pojmu vizuální kultura, která začala být určitou alternativou k dějinám umění, díky svému
obrovskému rozsahu. Právě to, zda jsou dějiny umění schopny pojmout obrovské množství
obrazů vznikajících v současnosti a nějakým způsobem je interpretovat, nebo zda to má být
předmětem jiného studia, například vizuálních studií, je otázka, se kterou se dějiny umění
potýkají dnes. Vizuální kultura se definovala na základech kunsthistorické diskuse, kterou
jsem nastínila výše, a do jisté míry reflektuje otázky, které během ní byly položeny. Dále
se ale vyvíjela samostatně a otázkou mé práce je, zda je vizuální kultura lepším nástrojem
pro uchopení náboženského umění než klasický přístup dějin umění.

2.2 Vizuální kultura
2.2.1

Historie

Pojem vizuální kultura poprvé použil Michael Baxandall ve studii o italském malířství 15.
století z roku 1972. Baxandall použil tohoto termínu, neboť ve své práci nepoužíval
klasickou kunsthistorickou metodu, ale zaměřoval se na rekonstrukci kulturně specifické
vizuální zkušenosti a praxe vidění v daném kontextu.5 Jako další pojem vizuální kultura
použila Svetlana Alpersová, která ve své práci The Art of Describing použila vědecké
ilustrace, mapy a další ne-umělecká zobrazení k vytvoření uceleného pohledu na
holandskou vizuální kulturu 17. století.6 Přestože obě tyto knihy byly uměleckohistorické,
pojem se velmi rychle rozšířil do příbuzných oborů. V roce 1990 se pak začal objevovat
jako samostatná disciplína. Na univerzitách začaly vznikat první katedry vizuálních studií.7
Vzhledem k tomu, že v té době stále ještě nebylo ukotveno názvosloví, je někdy studium
vizuální kultury označováno jen jako vizuální kultura, někdy jako vizuální studia,
nejčastěji pak jako studium vizuální kultury. Ze stejného důvodu nejasné terminologie se
někdy vyučuje vizuální kultura jako samostatný obor, někde jsou to jen přednášky v rámci
5

Kesner, „Teorie, vizuální zobrazení a dějiny umění“, s. 11-70.
M. Rampley, „Pojem vizuální studia“, v M. Filipová, a M. Rampley, (eds.), Možnosti Vizuálních Studií:
Obrazy, Texty, Interpretace, Brno: Barrister & Principal : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta,
Seminář dějin umění, 2007, s. 21-48.
7
Jako první byl program Visual and Cultural Studies představen na univerzitě v Rochesteru v USA v roce
1989.
6
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dějin umění či studia nových médií, někdy je vyučována v rámci uměleckých fakult, někdy
v rámci filosofických nebo technických fakult.8 V posledních několika letech vznikají pak
centra vizuálních studií i v českém akademickém prostředí.
Vzhledem k nejednotnosti interpretace toho, co vlastně vizuální kultura je, působí
tento pojem v podání každé instituce trochu jinak. Nejvíce je to ovlivněno právě tím, na
jaké fakultě a jakou formou je vizuální kultura vyučována a s jakými jinými obory či
disciplínami přichází do styku.
Dalším faktorem, který přispívá k nejednotnému vnímání vizuální kultury, je
geografické rozdělení. Zatímco anglo-americká vizuální kultura se zabývá hlavně tématy,
jako jsou vliv společenských a politických autorit na vizuální kulturu, reprodukce děl,
pozice diváka, masové zobrazování či globalizace kultury, německá alternativa
Bildwissentschaft se zabývá antropologií obrazu a dalšími filosoficko-teoretickými
otázkami, francouzská větev se pak věnuje hlavně teorii a tíhne k abstraktnímu přístupu.9
2.2.2

Definice vizuální kultury

Definice vizuální kultury skýtá mnoho úskalí. Jakákoli jednotná definice je tak široká, že
se stává prakticky nepoužitelnou. Druhým problémem je, že není přesně stanoveno, zda je
vizuální kultura samostatný obor, disciplína či pouhá metoda nebo jen soubor vizuálních
artefaktů.
Uvedla bych zde dvě definice jako příklad toho, jak rozmanité můžou definice
vizuální kultury být. Jako první je definice od George Roedera:
„Vizuální kultura je vše co jde vidět.(…) Co jde vidět, pak záleží na tom, co je
k vidění a jak se na to koukáme.“10
Tato definice je sice velmi rozsáhlá a nijak blíže nespecifikuje předmět studia, či
způsob jak s vizuální kulturou dále pracovat, vystihuje ale základní myšlenku vizuální
kultury, tedy důležitost procesu vidění, který je závislý na tom kdo, na co a jak se dívá.
Problémem takovýchto definic ale zůstává, že neurčují, jak máme vizuální kulturu chápat
ani jakým způsobem se dá studovat.
8

Výběr univerzit, které se zabývají vizuálními studiemi, uvedl James Elkins v: J. Elkins, Visual Studies: A
Skeptical Introduction, New York: Routledge, 2003.
9
Rampley, „Pojem vizuální studia“, s. 21-48.
10
G. Roeder, „Filling in the Picture: Visual Culture”, Reviews in American History 26.1 (1998): 275-93, str.
275.
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Druhá definice je z antologie Studia Vizuální Kultury:
Vizuální kultura: praxe sdílená v rámci společenství, společnosti či skupiny, jejímž
prostřednictvím vznikají významy na základě vizuálních, textových a sluchových
znázornění a na základě toho, jak se způsob dívání podílí na rozvíjení symboliky a
komunikaci.11
Tato kniha chce pokrýt všechny možné směry, kterými se vizuální kultura může
vydat, proto i definice svým propojením s dalšími aspekty smyslového vnímání se snaží
pokrýt co nejširší záběr studia a chápe tedy dívání jako komplexní proces, který
neobsahuje jen vizuální praxi.12 Z mého pohledu je ale takovéto rozšíření nepoužitelné,
nebo aspoň nepřispívá nijak k užšímu vymezení předmětu studia, přestože zbytek definice
mi připadá velmi zajímavý. Důraz je zde na vizuální kulturu jako společenský a kulturní
fenomén, což jsou témata, která jsou čtenářsky atraktivní a populární mezi mnoha
akademiky.
Jak už jsem ale zmínila, vzhledem k tomu, že vizuální kultura není chápána
v akademickém prostředí jednotně, stává se, že mnoho autorů tento pojem používá bez
toho, aby ho nějak blíže definovali, či vytváří definice, které odpovídají aktuálnímu
potřebě autora. Hlavní problém tkví v tom, že definice, které se takto vytvoří, nemusí být
obecně platné pro použití v jiném kontextu.
Jednu z nejucelenějších definic, včetně určité představy, jak by mělo vypadat
studium vizuální kultury, pak nabízí David Morgan, který se zabývá přímo náboženskou
vizuální kulturou. Jeho přístup je velmi poctivý a krom pohledu na náboženskou vizuální
kulturu, nabízí také kvalitní základ pro studium vizuální kultury obecně.
Jeho hlavní argument je, že způsob, jakým se díváme, přispívá ke konstrukci reality.
Tato konstrukce probíhá jak na intelektuální, tak emoční či percepční rovině.13 Obrazy pak
můžou přispívat k vystavění, udržení, anebo i k přeměně světa, ve kterém lidé žijí. 14
Studium vizuální kultury by pak mělo analyzovat a interpretovat obrazy a způsoby dívání
se a pochopit, jakým způsobem skrz ně lidé utváří svět a udržují ho v řádu.
11

M. Sturken a L. Cartwright, Studia Vizuální Kultury, přel. L. Vidmar a M. Kreuzzieger, Praha: Portál,
2009, s. 7.
12
Sturken a Cartwright, Studia Vizuální Kultury, s.101.
13
D. Morgan, Sacred Gaze: Religious Visual Culture in Theory and Practice, Berkeley: University of
California Press, 2005, s. 27.
14
Morgan, The Sacred Gaze, s. 33.
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Přestože se Morgan snaží, aby jeho teorie byla obecně platná, on sám se vůči
některým oblastem vizuální kultury vymezuje. Nezajímá ho oblast vysokého umění,
přestože ve svých pracích občas popisuje i díla, která jsou obecně brána jako umělecky
hodnotná.15 Jeho hlavní oblastí zájmu ale nejsou obrazy, ale kulturní funkce vizuality, tedy
způsob, jak vizuální kultura lidem umožňuje myslet a hlavně vidět komunikativně.16
Morgan je také příkladem těch akademiků, kteří tvrdí, že vizuální kultura není
samostatný obor. Studium vizuální kultury chápe jako nový způsob, jak vnímat obrazy a
jejich funkci a jak toto studium mohou zájemci z jiných oborů využít při svém vlastním
studiu. Proto se ve své knize Sacred Gaze zaměřuje také na to, jak se dá obrazový materiál
používat jako zdroj informací stejně jako primární texty.
Tuto a další dvě možnosti, jak vizuální kulturu vnímat představuje James Elkins ve
své publikaci Visual Studies: Sceptical Introduction. Za prvé je možné ji vnímat jako úplně
novou disciplínu se zakládajícími texty, předmětem studia a interpretačními metodami.
Tuto možnost podporuje například Mieke Balová, která jako další kritérium jmenuje
specifické otázky, které si nově vzniklý obor klade. Problematicky pak vidí samotný
předmět studia, který je nutno nově vytvořit ne jen definovat, nejdůležitější se pro ni stává
chápání vizuálních objektů v rámci kulturních konceptů.17 Jak ale budu zmiňovat níže, je
právě takovéto vnímání vizuální kultury problematické, neboť se do určité míry kryje
s novým pojetím dějin umění.
Dalším možnost, kterou Elkins zmiňuje je, že vizuální kultura je interdisciplinární,
ale nezajímavým způsobem. Vizuální kultura si v tomto pojetí vypůjčuje různé prvky,
metody či celé teorie z jiných oborů a skládá je dohromady pod společným pojmem
vizuální kultura. Ovšem takováto koláž pak nepřináší nic nového, resp. nic co by nemohlo
přinést studium v rámci jiného oboru, protože jde jen o nové uspořádání existujících
interpretačních metod.
Poslední variantou pak je, že vizuální kultura je interdisciplinární a to zajímavým
způsobem. V tomto případě sice vizuální kultura nemá svůj vlastní předmět studia, sdílí ho
15

Například porovnávání náboženských a nenáboženských obrazů Albrechta Dürera v: D. Morgan, The
Embodied Eye: Religious Visual Culture and the Social Life of Feeling, Berkeley: University of California
Press, 2012.
16
Morgan, The Embodied Eye, s. 31.
17
M. Filipová, „Úvod“, v M. Filipová a M. Rampley, (eds.), Možnosti Vizuálních Studií: Obrazy, Texty,
Interpretace, Brno: Barrister & Principal : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Seminář dějin umění,
2007, s. 5-20.
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s jinými disciplínami, ale způsob, jakým ho interpretuje, ten předmět vytváří. Schopnost
vizuální kultury nesvazovat se do oborových škatulek a používat rozličné způsoby ke
studiu předmětů s vizuální charakteristikou vyzdvihuje ve svém úvodu k Možnostem
vizuálních studií Marta Filipová. Vizuální studia pak vnímá přímo jako interdisciplínu,
která se teprve musí vyčlenit z jiných vědních oborů.18
2.2.3

Vztah vizuální kultury a dějin umění

Vizuální kultura a dějiny umění k sobě mají velmi blízko, už jen kvůli stejnému nebo
podobnému předmětu studia. Přesto se ale snaží vůči sobě nějakým způsobem vymezit,
což je samozřejmě komplikované kvůli nejasnosti definice vizuální kultury či vizuálních
studií a stále ještě probíhající diskusí v kunsthistorickém prostředí o způsobu pojetí nových
fenoménů, které se objevují ve studiu umění.
Vzájemná kritika se liší podle toho, kdo kritiku pronáší, komu je určena a také jaký
záměr autor sleduje. Obecně se dá říci, že historici umění mají tendenci kritizovat vizuální
kulturu jako samostatnou disciplínu a spíše ji chápat jako součást jejich vlastního oboru.
Zastánci vizuální kultury naopak zdůrazňují rozdílnost obou disciplín a neschopnost dějin
umění vyrovnat se s novými podněty vizuality.
Vzhledem k tomu, že termín vizuální kultura byl poprvé použit v kunsthistorických
textech, mají dějiny umění tendenci si tento pojem přivlastňovat a rozlišovat mezi vizuální
kulturou, jako pojmem patřící dějinám umění a mezi vizuálními studiemi, které se zabývají
předměty mimo zájem dějin umění. Tento přístup podporuje to, že mnoho akademiků
nahradilo slovo umělecký ve svých pracích pojmem vizuální. Někteří autorů také používají
pojem vizuální kultura k popisu avantgardního a moderního případně postmoderního
umění, 19 tedy tam, kde jim klasické metody dějin umění přestávají stačit. Z toho také
vyplývá názor, že dle jejich názoru vizuální kultura je fenomén současnosti.20
Na tento argument pak navazuje kritika dějin umění z pozice vizuální kultury jako
zastaralé disciplíny, která není schopna reagovat na otázky, které současná společnost
utváří. Jejich odtrženost od reality je podtržena neustálým omíláním těch samých metod a
18

Filipová, „Úvod“, s. 5-20.
Ve vztahu k náboženství takto chápe vizuální kulturu například John Dillenberger. J. Dillenberger, “Visual
Arts and Religion : Modern and Contemporary Contours”, 199–212.
20
Morgan, The Sacred Gaze, s. 33.
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zkoumáním ustáleného uměleckého kánonu, který prakticky není nijak rozšiřován. Jedním
z hlavních témat, kterým se zabývá jak vizuální kultura v kontaktu s dějinami umění, tak
samotné dějiny umění je pak otázka vysokého a nízkého umění. Často se pak předpokládá,
že dějiny umění se zabývají vysokým uměním a vizuální kultura nízkým. Zatímco vizuální
kultuře je pak vyčítána bezstarostnost v oblasti hodnot, dějinám umění je vyčítáno přílišné
lpění na estetických a univerzálních hodnotách díla.
Z pohledu dějin umění je vizuální kultuře dále vyčítán hlavně zjednodušující a do
jisté míry populistický přístup ke studiu vizuálních objektů. To se promítá do volby
předmětů studia, i do volby metod, které povětšinou nejdou zdaleka tak do hloubky, jak by
mohly. Tato určitá povrchnost vizuálních studií je jedním z největších problémů, se kterým
se musí badatelé v této oblasti vyrovnat.
Velmi zajímavou kritiku obou disciplín pak přináší James Elkins, jak už jsem psala
výše, tento autor obecně reflektuje nárok vizuální kultury jako samostatného oboru. Velmi
dobře poznamenává, že rozdíly mezi vizuální kulturou a moderním pojetím dějin umění
nejsou tak velké. Hlavní témata, kterými se vizuální kultura zabývá, jsou nějakým
způsobem probírána i v dějinách umění. Jedná se hlavně o zasazování obrazů do jejich
politického a sociálního kontextu a konstruování reality, ke kterému dochází právě skrze
proces dívání se. Hlavní důvod vzájemné kritiky obou oborů pak vidí ne
v metodologickém přístupu, ale v boji odehrávajícím se čistě na univerzitní půdě, tedy
strachu obou oborů ze zrušení, a tím pádem strachu akademiků ze ztráty místa. Takovýto
přístup je samozřejmě dosti radikální, není ale neopodstatněný.
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3 Vztah umění a náboženství
Umění a náboženství byly dlouhou dobu neodmyslitelně spjaty. Od počátku kultury
vznikaly předměty, které měly náboženskou hodnotu, a přitom z našeho pohledu jsou i
umělecky cenné. Není samozřejmě možné říct, že by předměty vznikající bez
náboženského záměru nebyly umělecky hodnotné, ale dá se tvrdit, že všechny, nebo aspoň
většina náboženských předmětů měla uměleckou hodnotu. Propojení umění a náboženství
fungovalo prakticky ve všech kulturách. V křesťanském západním světě ale nastaly změny,
které vedly ke zpřetrhání těchto vazeb a také k tomu, že umění a náboženství se zdají být
dvěma oddělenými kategoriemi, a to jak na úrovni teorie, tedy hlavně dějin umění, které o
tomto vztahu nepíší, tak z pohledu umělců a církví, které spolu spolupracují jen
minimálně. Přestože tento odstup se projevuje na vztahu akademického světa k jakémukoli
náboženskému umění, pro potřeby mé práce se budu věnovat převážně umění
křesťanskému. Jednak proto, že dějiny umění vznikly ve stále ještě křesťanské společnosti
a tedy se vymezují hlavně vůči tomuto umění, jednak je křesťanské umění kunsthistoriky
soustavně ignorováno.
Pro křesťanství bylo umění podstatné od počátků, neboť přestože je náboženstvím
knihy, vztah textu a obrazu se stal v dalším vývoji velmi důležitým. Ve stejné době, kdy se
začaly objevovat texty, začaly se objevovat i obrazy znázorňující výjevy ze života Krista,
nebo jen symboly nově vznikající víry. Naplno se pak rané křesťanské umění rozvinulo,
když se křesťanství stalo oficiálním náboženstvím římské říše a propojilo se s řeckořímskou kulturou. Obrazy plnily podstatnou roli v komunikaci s věřícími, kteří často
neuměli číst, a vyobrazení příběhů z Bible bylo nejjednodušší cestou, jak jim víru přiblížit.
Obrazy měly také vyvolávat emoce, vedoucí k většímu náboženskému prožitku a
usměrňovat projevy zbožnosti.21
Náboženské motivy obrazů byly chápány jako potencionálně mocné a musely tedy
být nějak omezeny. V Islámu například je zakázáno zpodobování jakýchkoli figurálních
motivů, neboť jde o nápodobu Božího díla. V křesťanství nastal v osmém století podobný
spor, zda Bůh může nebo nemůže být zobrazován. Základním problémem byla otázka, zda

21

R. Arya, „The Neglected Place of Religion in Contemporary Western Art”, Fieldwork in Religion, 6.1
(2011), 27-46.
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není místo Boha uctíván jen jeho obraz. Zatímco ikonoklastický spor z 8. století se týkal
východní větve křesťanství, v západní se tento spor objevil znovu v době Reformace, kdy
protestanti také ničili obrazy v rámci očištění církve a návratu ke kořenům. V případě
východní církve se ikonoklastické hnutí neprosadilo a například v Americe si protestanti
vyvinuli velmi osobitou a bohatou vizuální kulturu.22
Zásadní etapou v křesťanském umění byla renesance. Do té doby umění sloužilo
křesťanství, vznikalo za určitým konkrétním důvodem. Tvůrce díla byl spíše řemeslník než
umělec a estetická hodnota díla byla spíše přidanou hodnotou než podstatou. Během
renesance se ale pohled na umění proměnil a zájem se ze samotného díla přesunul na
autora a jeho kreativní schopnosti. Umělec přestal být prostředníkem ve službách církve,
který pouze plní zadaný úkol co nejlépe, ale stal se autonomním zdrojem kreativity. Získal
také svobodu ve zpracování náboženských motivů. Dílo jako takové bylo čím dál více
zkoumáno z hlediska technického provedení a estetiky. Souviselo to také se
znovuobjevením antických filosofů, které s sebou přineslo pro umění zásadní perspektivu a
zkoumání proporcí lidského těla. Obraz najednou mohl být vnímán i jiným způsobem než
podle motivu, který zobrazuje. Zatímco ve středověku nebylo podstatné, zda tato Madona
je krásnější než jiná, dokud bylo stále rozpoznatelné, že jde o zobrazení Madony,
v renesanci začala mít po technické stránce obzvláště vydařená díla přidanou uměleckou
hodnotu, čímž se stávala cennější a lepší než díla umělecky podřadná. Velmi záhy se pak
objevil termín vysoké umění, který se stal alternativou k sakrálnímu umění. Zdůrazňoval
samostatnost umělce a jeho vlastní invenci ve ztvárnění díla a také estetickou hodnotu před
náboženským významem.
Náboženské motivy z obrazů sice nemizely a během 17. století vznikalo velké
množství oltářních obrazů. Katolická mystika vznikající v rámci protireformace pracovala
s obrazy při meditacích jako odpověď na strohost reformace. Zároveň s tím začalo vznikat
velké množství obrazů mimo církev a ty postupně začaly být ceněny více než obrazy
sakrální. Dalšími impulsy pro nový pohled na obrazy se staly například naturalismus, nebo
vědecké poznatky o našem světě. Obrazy se stávaly vyobrazením skutečného světa, a právě
co nejpřesnější ztvárnění skutečnosti mělo podpořit náboženský význam obrazu.
22

David Morgan věnoval fenoménu protestantské vizuální kultury v Anerice celou knihu: D. Morgan,
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Zajímavým příkladem je v tomhle ohledu studie Davida Morgana o proměně vizuální
podoby Nejsvětějšího srdce Páně. Původní zobrazení z konce 17. století zobrazovala srdce
jen jako znak, zjednodušený symbol srdce. Ovšem od 18. Století se vyobrazení začal čím
dál více blížit reálné podobě srdce jako lidského orgánu. David Morgan tuto vizuální
proměnu propojuje se změnou v interpretaci uctívání Nejsvětějšího Srdce Páně, ale právě
také s poznatky o vnitřních orgánech člověka.23
Nejvýrazněji se na vztahu náboženství a umění podepsala sekularizace a
sekularizační teorie vznikající v 19. století. Sekularizace podporovala oddělení státu a
církve, což vedlo ke ztrátě vlivu náboženství na společnost a odsunutí do osobní oblasti.
Sekularizační teorie pak hovořily o náboženství jako o vývojovém stupni lidstva, který je
nutno překonat na cestě k moderní společnosti. Tento přístup dohromady s pozitivismem
ovládl akademickou obec a ovlivnil tedy i dějiny umění. Jakékoli odkazy na náboženství
nebyly v rámci interpretace umění nijak reflektovány. Byl to pouze jeden z možných
motivů.24
V kontextu umění myšlenku o překonání náboženství podpořil i vznik nových
uměleckých směrů, které se zabývaly hlavně formální, estetickou nebo sociální hodnotou
díla. 25 Nejzajímavější díla, která v té době vznikala, se distancovala od náboženství a
náboženských motivů a hledala zdroj inspirace pro svou práci jinde. Některé směry
vznikající na přelomu století pak náboženství kritizovaly, či vyloženě zatracovaly. Někteří
autoři se ke své víře otevřeně hlásili, případně to o nich bylo obecně známo. Ovšem pokud
takovýto autor uvažoval o svém díle v intencích náboženství, byl tento pohled většinou
v interpretaci potlačen.26 Jako jediná alternativa, se ukázalo mluvit o spiritualitě daného
umělce, ta se pak ale týkala čistě jeho osobního názoru a jako taková byla v jeho práci
interpretována.
Na začátku 20. století se sice objevovali umělci, kteří se otevřeně zajímali o
náboženství a jeho vztah k umění, ovšem jejich díla byla moderní a abstraktní. Historici
umění neměli důvod v nich náboženské motivy hledat, neboť pro ně byly zajímavé i bez
něj, a křesťanství je zase nedokázalo přijmout za své, neboť naprosto neodpovídala
23
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dosavadnímu převážně figurálnímu náboženskému umění. 27 Přestože někteří moderní
autoři tvořili i na zakázku církve, takto vzniklá díla nebyla nikdy rovnocenná jejich
ostatním obrazům.
Problém odstupu náboženství a umění nebyl jen problémem umělecké tvorby od 19.
století dál, ale stejné metody a teoretické základy byly používány i pro zkoumání
uměleckých děl zpětně.
Od 70. let 20. století začala vznikat nejrůznější akademická uskupení, která se
snažila aspoň zmírnit odstup umění a náboženství. Podněty vycházely hlavně ze strany
teologů, nejznámějším příkladem je Paul Tillich, ale také ze strany historiků umění, kteří
buď byli sami aktivní v nějaké církvi, nebo byli umělci a jejich díla měla náboženský
podtext, o kterém chtěli mluvit, ale metody dějin umění jim v tom nevyhovovaly.
Teologové často poukazovali na banálnost a vágnost současného křesťanského umění,
obzvláště v porovnání s díly z minulosti. Tento zjevný rozdíl se ze začátku mohl zdát jako
potvrzující teorii o úpadku náboženství, během druhé poloviny dvacátého století se ale
ukázalo, že náboženství neztrácí na síle, naopak získává na společenském a politickém
významu. 28
Ukázalo se ale, že propast vytvořená mezi uměním a náboženstvím je příliš velká a
hlavně, že ani není k čemu se vracet, neboť na akademické úrovni tu tento rozdíl byl
odjakživa. Práce, které na tohle téma začaly vznikat, měly jen velmi chudý teoretický
základ a také omezené množství témat. Základní problém je neustálé dělení obrazů na
náboženské a profánní. To, co bývá označováno jako křesťanské umění, velmi často
nespadá do kánonu dějin umění.29 Na druhou stranu o současném umění málokdo uvažuje
v kontextu náboženství. Problémem je, že většina kritiků umění předpokládá, že obraz,
který bude mít náboženskou hodnotu, může vytvořit jen někdo, kdo se sám o náboženství
zajímá, nebo ho praktikuje. Jedním z předpokladů mé práce je, že náboženský význam
může mít jakýkoli obraz, přestože některý ho bude mít třeba jen pro jednoho diváka. Jak už
jsem zmiňovala, postava autora a jeho názor na náboženství není pro vizuální kulturu
27
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podstatná. Současné křesťanské umění plné realismu a figurálních motivů může vyhovovat
určitému typu věřících, ovšem jiní budou pociťovat náboženskou zkušenost při pohledu na
díla současných abstraktních autorů. U kýčovité Panenky Marie také nebudeme vyžadovat,
aby byla vyrobena zbožným křesťanem, důvod, proč ji lidé chápou a využívají jako
náboženský artefakt, leží někde jinde. James Elkins se zabýval obrazy Marka Rothka
v Houstonské kapli (fig.1). Rothkovy obrazy jsou prakticky jen velké černé plochy,
umístěné v jediné místnosti. Kaple je nazvána kaplí všech vyznání a je zde umístěna Bible,
Korán i Tóra. Reakce návštěvníků na tuto neobvyklou svatyni se velmi liší. Zatímco na
některé toto prostředí vůbec nepůsobí, některé vyloženě děsí a reakce dalších by se daly
nazvat náboženskou zkušeností. Samozřejmě, tento příklad je specifický, neboť místo je
přeci jen kaplí, i když velmi neortodoxní. K Rothkovým obrazům budu ve své práci
odkazovat, pokud budu chtít ukázat, že i současné umění může mít na člověka stejný vliv
jako kýčovité umění současného křesťanství, anebo velká díla křesťanského umění
minulosti.

Obrázek 1: Mark Rothko, kaple v Houstonu

21

James Elkins vytváří 5 typů, jak se náboženství v umění projevuje. Přestože jeho teze
je určená hlavně pro současné umění, pokrývá do jisté míry veškeré vztahování se umění
k náboženství. Jednak jde o konvenční náboženské umění, pak o umění kritické
k náboženství, umění podporující nějakou novou formu víry, umění, které odhaluje
náboženství a konečně umění, které pracuje s náboženstvím nevědomě.

4 Možnosti vizuální kultury
Možnosti, které vizuální kultura religionistice nabízí, vycházejí z její definice, kterou jsem
uvedla v předchozí části své práce. Vizuální kultura značně rozšiřuje možnosti, jak
s obrazy pracovat, přestože, jak jsem již zmínila, je toto pole možná až příliš široké.
V tomto směru souhlasím s Elkinsem, který tvrdí, že množství materiálu vede
k povrchnosti některých prací o vizuální kultuře. Elkins ve svém eseji Sbohem Vizuální
Kulturo, uveřejněném 4 roky po jeho Visual Studies: Sceptical Introduction, provádí
jakousi revizi toho, zda Vizuální studia byla schopna nějakým způsobem vyřešit problémy,
které ve své knize zformuloval. Většina prací, které na vizuálních studiích vznikají, se přes
veškeré teoretické základy dotýkají hlavně populárního umění a výtvarného umění. On
sám největší možnosti vizuálních studií vidí právě ve schopnosti postihnout jakoukoli
formu vizuality včetně té neumělecké. Vizuální studia by měla být místem setkávání
odborníků z nejrůznějších oborů, kteří chtějí jít za běžné hranice obrazů, které při své práci
používají. To se ale zatím příliš často neděje.30 Elkins se vymezuje v tomto směru hlavně
vůči nezájmu vizuálních studií o spolupráci s technickými, resp. obory, které sice vizuální
zobrazení používají, ale jen jako nástroj ne jako předmět studia. Neznamená to, že by ale
spolupráci s humanitními obory úplně zavrhoval. Naopak v recenzi ke knize Davida
Morgana píše, že právě Morganův interdisciplinární a multikulturní přístup k problematice
vztahu mezi vizualitou a náboženstvím je to, jak by vizuální studia měla vypadat. Jde tedy
hlavně o apel na pečlivější a důslednější přístup k vizuální kultuře, kterého lze dosáhnout
například tím, že omezíme její předmět studia.

30
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Kloním se tedy k variantě vnímat studium vizuální kultury interdisciplinárně, resp.
vnímat vizuální kulturu jednak jako termín vymezující předmět studia a zároveň způsob
zkoumání. 31 Jak jsem v předchozí kapitole načrtla, obrazy a náboženství byly vždy
propojeny, ovšem na akademické půdě panuje velká nejistota jak o tomto fenoménu
mluvit. Náboženská vizuální kultura umožňuje obsáhnout v jednom pojmu obrovské
množství nejrůznějších zobrazení, která jsou s náboženstvím spojena mnohem více, než
náboženské umění. Zároveň díky svému vymezení vůči dějinám umění nabízí nové
přístupy ke zkoumání obrazů. Chtěla bych teď krátce shrnout, co může studium vizuální
kultury religionistice nabídnout a následně rozebrat ty body, které jsou zásadní pro
pochopení přínosu vizuální kultury pro náboženství.
Jako základní předpoklad pro veškeré studium náboženské vizuální kultury a nejen jí
se dá vzít to, co odlišuje vizuální kulturu od dějin umění, tedy setření jakýchkoli rozdílů
mezi uměním a ne-uměním, stejně jako mezi vysokým a nízkým uměním. Jednak se tím
samozřejmě zvětšuje množství obrazového materiálu, který může akademik zkoumat,
jednak se otvírají nové možnosti interakcí mezi díly. Úplné zrušení těchto hranic
neznamená, že by umělecky hodnotné obrazy neměly být zkoumány, ovšem je potřeba
jejich hodnotu hledat v jiných aspektech, než je jejich estetická funkce. Pokud se o
rozdílech mezi vysokým a nízkým uměním v rámci studia vizuální kultury mluví, je to
z pohledu toho, co tuto hranici vytváří, zda motivy, rozdělení společnosti, využívání
obrazů nebo pouze estetické hledisko. 32 Náboženské motivy například od 19. století
spadají právě do kategorie nižšího umění bez ohledu na jejich potencionální estetickou
hodnotu. 33 Tento fenomén může být předmětem samostatného studia. Pokud ale tato
otázka není pro autora píšícího o vizuální kultuře podstatná, nemusí na ní brát zřetel. O
současné diskusi nad definicí umění, se krátce zmíním v kapitole o Obrazu v kontextu.
Jak už jsem psala výše, mnoho akademiků chápe vizuální kulturu jako současný
fenomén, týkající se jen nových způsobů zobrazování, ať jde o nové technologie, nebo
abstraktní obrazy, případně masové produkce nejrůznějších vizuálních reprezentací. Tento
názor sice značně omezuje oblast studia vizuální kultury, na druhou stranu ale vyjadřuje
schopnost vizuální kultury reflektovat ty jevy, které klasické dějiny umění buď opomíjejí,
31
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anebo je nedokážou zpracovat dostatečně. Vizuální kultura dokáže propojit různá média,
jako jsou například fotografie, film a klasická malba a vnímat je jako různé formy
vizuality. To umožňuje akademikům mnohem lépe pracovat s prolínáním těchto forem,
vzájemným ovlivňováním a také s aplikací teorií ze studia jednoho jevu do jiného. Vlivu
fotografie na naše vnímání obrazu se budu věnovat v samostatné kapitole.
Podobným fenoménem vizuální kultury je zaměření se na obrazy používané
v každodenní praxi. 34 V případě náboženství jde právě o masovou produkci kýčovitých
obrázků, nebo nejrůznější reprodukce slavných děl, které naplňují domovy věřících
mnohem více, než jakékoli umělecky hodnotnější obrazy.
Dalším novým pojmem, který vizuální kultura přináší je vizuální praxe. Obrazy
nelze vnímat odděleně od jejich diváků, vždy jde o, význam, který mají pro konkrétního
člověka, případně společnost. Způsob, jak se s obrazem zachází, nebo zacházelo, je
nedělitelnou součástí identity obrazu, ve většině případů také tuto identitu přímo vytváří.
V knize On the Strange Place of Religion in the Contemporary Art uvádí Elkins příklad
umělce, který na velkoformátové fotografii zobrazil ukřižování Elvise. Jeho dílo přestože
mělo náboženský motiv, nebylo samo o sobě náboženské. Křesťanství pro něj bylo pouze
kulturním kontextem a sloužilo k určité kritice společnosti. Přestože by se mohlo zdát, že
to, co činí obraz nenáboženským je využití prvků populární kultury, tedy Elvise, není tomu
tak. Erika Doss ve své knize Elvis Culture: Faith, Fans, Image uvádí příklady, kdy se
obrazy Elvise stávají součástí nejrůznějších oltářů a obraz Elvise pak plní stejný účel jako
obraz Ježíše.35To, co tedy dělá obraz náboženský, je význam, jaký je mu přisuzován a k
němuž máme nejlepší přístup skrz vizuální praxi.
Teorie o dívání se či podmíněném pohledu filosofů jako Sartre, Lacan nebo
Foucault, které vizuální kultura převzala, přinesly nové pohledy na dívání se jako
fyziologický proces, který je ale zákonitě ovlivněn sociálním, kulturním, náboženským
nebo jakýmkoli jiným zázemím diváka. Vzhledem k tomu, že z pohledu náboženství mi
teorie o pohledu přijdou nejdůležitější, budu se jim v další kapitole podrobně věnovat.
Základní myšlenkou je v uvažování o dívání se jako o oboustranném vztahu mezi
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předmětem pohledu a pozorujícím. Právě tento vztah nám umožňuje mluvit o
náboženském rozměru obrazů mnohem lépe než dosavadní přístupy.
Obrazy by se v očích akademiků měly dle vizuální kultury stát rovnoprávnými
s jinými prameny, například textovými. Obrazy samy o sobě jsou dostatečnými důkazy o
způsobech dívání se a o dívání se samotném, nemluvě o vztahu vizuálních reprezentací
k dalším lidským činnostem. Pokud uznáme, že vizuální kultura nějakým způsobem
ustanovuje náboženství, musíme ji pak brát jako specifický předmět samostatného studia.
K tomuto tématu se lehce vrátím v kapitole o fotografii.

5 Teorie o pohledu
5.1 Pohled
Pro vnímání umění, a samozřejmě i obecně celého okolního světa, potřebujeme vidět.
Dlouhou dobu byly jakékoli optické vjemy spojené s intelektem a představivostí a byly
chápány jako protiklad k hmatatelnému světu, který byl obecně vnímán jako horší, nižší.
Takovýto přístup ale umožňoval vynechat diváka, jako příliš subjektivního a mluvit o
dívání se na umění jako o do jisté míry hermeticky uzavřené události. 36 Tento náhled na
umění ale nebyl udržitelný, a jak už jsem popsala v předchozích kapitolách, s kritikou
dějin umění přišla i kritika tohoto náhledu na dívání se. S postupně se probouzejícím se
zájmem o diváka, jako toho, který vytváří význam obrazu, se začal prosazovat čím dál více
termín gaze, do češtiny překládaný jako pohled. Podmíněný pohled je pojem používaný
Jacquem Lacanem v jeho psychoanalytické teorii o jedinci. Jedinec touží po tom stát se
celistvým právě skrz pohled druhého, k této celistvosti ale nikdy nemůže dojít, neboť tato
touha vychází ze špatného sebepochopení v rané „zrcadlové“fázi vývoje ega. 37 Podle
Lacana pohled nepatří tomu, kdo se dívá, ale objektu, na který se divák dívá. Objekt tedy
nutí diváka k pohledu a vzbuzuje v něm touhu se dívat, zároveň v něm ale vyvolává pocit
nejistoty, zda on je ten, komu je pohled určen. Tato nedosažitelnost a nejistota, kterou
v nás obraz vyvolává, tak způsobuje, že se i obraz může stát předmětem sexuální touhy.38
36
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Lacanovy myšlenky měly velký vliv na teorii filmu, která rozpracovala koncept ztotožnění,
ke kterému u diváka často při sledování filmů dochází, ať už jde o ztotožnění s hlavní
postavou, nebo s pohledem kamery.
Ve vizuálních teoriích odkazuje termín pohled k procesu dívání se jako
komunikačnímu kanálu ve společnosti. Pohled můžeme také chápat jako synonymum pro
zorné pole, nebo způsoby dívání se. 39 S odkazem na původní Lacanův pohled v sobě
obsahuje jak zvědavost a potěšení z toho, že se na něco díváme, tak možnou manipulaci a
moc. Pohled tedy může být příjemný i nepříjemný, dychtivý nebo naopak bude mít divák
touhu se mu vyhnout, stejně tak jako může být nedobrovolný. Pohled je vždy založen na
vztahu mezi tím, kdo se dívá a tím, kdo je viděn a je tvořen souhrnem předpokladů,
možných významů, předchozích zážitků a vztahů mezi nimi. Z toho vyplývá, že pohled je
vždy oboustranným procesem, vytvářejícím jedinečný vztah mezi subjektem a objektem.
Pokud se tedy díváme, jsme vždy zároveň viděni, jinak řečeno lidé, ale i předměty, na
které se díváme, nám vrací náš pohled.40
Právě tím, že jde o interakci mezi objektem a subjektem, není pohled pořád stejný,
ale neustále se proměňuje. Existují nejrůznější způsoby dívání se, které nám pomáhají
konstruovat okolní svět a vztahy v něm. Díváme se letmo, plaše, civíme, koukáme, zíráme,
prohlížíme si věci pod drobnohledem. Ve většině jazyků existuje mnoho slov popisujících
různé podoby zraku, stejně jako nejrůznější metafory spojené se zrakem. Vidění ale není
založeno jen na biologické aktivitě oka, je podmíněno také kulturně, čímž vytváří
komplexní způsob vnímání světa, které je podmíněno „tělem“. 41 Toto „tělo“může být
biologické/somatické, může jít ale také o „tělo“nějakého společenství. Pokud chceme
vidět, musíme vždy mít „tělo“, respektive oči, skrz které tento proces uskutečníme. Člověk
nikdy nemá jen jedno „tělo“, ale vždy je součástí několika „těl“, rodiny, města, národa,
spolků. Pohled je tvořen prolnutím několik různých pohledů, nikdy se nelze dívat jen
jedním konkrétním pohledem.
Každé „tělo“má svá omezení a hranice, ať už biologické, jako jsou různé oční vady
a nedokonalost lidského oka, nebo kulturní, pokud nejsme zvyklí nějakou věc vídat, buď si
39
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jí nevšimneme, nebo jí naopak budeme naprosto fascinováni a bude náš pohled přitahovat
na úkor jiných. Nikdy nebudeme vnímat svět ve všech detailech, naše tělo nám vždy něco
zatají. Dívání se tedy není plně vědomý proces. Jak už jsem zmiňovala u Jacquese Lacana,
pohled nikdy plně nepatří tomu, kdo se dívá. Pohled je vždy ovlivněn nejrůznějšími
předpoklady a vizuální praxí skupiny, které je členem a jejímaž očima se dívá. Nevytváří
se tím ale žádný jednotný pohled, který by byl stejný pro každého člena té skupiny. Jedinci
spolu pouze sdílejí předpoklady pro pohled na svět a způsoby dívání se, ovšem konkrétní
pohled už záleží na jedinci. To co tedy vidíme i to co nevidíme, není ovlivněno jen tím, co
bychom chtěli vidět, ale také tím, co nám naše „tělo“dovolí vidět.
Zrak a s ním spojené dívání se je pro naši společnost natolik zásadní, že i jeho
absence je jeho součástí. I nevidomý člověk se dívá a jeho pohled může být většině lidí
velmi nepříjemný. Jeho neschopnost vidět bude kompenzována nejrůznějšími pomůckami,
které mu mají chybějící vizuální kontakt se světem zprostředkovat. 42 Vidění je nedílnou
součástí chápání světa a nelze se ho vzdát. Člověk se nemůže přestat dívat, odvrácení
pohledu, či zavření očí je jen jiným způsobem dívání se. Stejně tak touha stát se úplně
neviditelným, či nevidět je nesplnitelná, neboť vždy je někdo, kdo pozoruje. Malé děti si
často při hře na schovávanou zakrývají oči, neboť v jejich představách je nevidět a nebýt
viděn ten samý proces. Velmi rychle se naučí, že jde o dva rozdílné akty, a že to zda nejsou
vidět, záleží hlavně na pozici pozorovatele. Účelem hry se pak vlastně stává snaha obelstít
pozorovatele a stát se neviditelným z jeho pohledu. Představa, že absence zraku člověka
osvobodí od neustálého pohledu druhých, se vyskytuje například v Oidipovi. Oidipus,
když zjistil míru svého zločinu, vypíchl si obě oči, aby neviděl, co způsobil, a aby neviděl
pohledy druhých, kterým ublížil, nakonec před jejich pohledy úplně utekl z města.
Jedinec je ale schopen ovlivňovat jak a co vidí, jeho oko je trénované. Vidět lépe
anebo naopak vidět jinak, pokřiveně, mu umožňují taky přístroje, ať už jde o rentgen,
mikroskop, brýle nebo pokřivená tabulka okenního skla. Oko ovlivněné asketickým
cvičením uvidí jinak, než oko ovlivněné drogou. Disciplinovanosti oka využívají
nejrůznější optické klamy, založené na tom, že musíme naše oko přizpůsobit, abychom
klam prokoukli. Jak už jsem psala výše, oči mají své limity a právě proto nelze dosáhnout
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žádného objektivního pohledu, neboť každý pohled bude ovlivněn jednak sdílenými
kulturními a společenskými předpoklady, jednak jedincem a jeho osobním pohledem.
Přesto se moderní společnost snažila této objektivity dosáhnout, více se o tom budu
zmiňovat v další kapitole o fotografii.
Jak jsem zmiňovala, pohled je tvořen vztahem mezi obrazem a divákem, tedy
„tělem“, které se na obraz dívá. Postavy na obraze nám můžou pohled upřeně vracet, nebo
se mu můžou vyhýbat. Obraz v nás může vzbuzovat zvědavost, či touhu právě díky tomu,
že se nedívá přímo na nás, ale někam mimo to, co můžeme vidět. Divák tedy vstupuje
nejen do vztahu s obrazem jako předmětem ale přímo do vztahu s „těly“43, které jsou na
obraze zachyceny. Můžeme mít dojem, že nás postavy přímo zvou ke vstupu do obrazu,
nebo nás jejich pohled může obrazem provázet. Existují i obrazy, jejichž pohled diváka
pronásleduje, kamkoli se po místnosti pohne. Vzhledem k tomu, že vztah mezi divákem a
„těly“na obraze je podstatný pro fungování náboženských obrazů, rozepíšu ho v další
kapitole.
Obraz v nás také může vyvolat dojem, že se díváme očima, nebo „tělem“toho, kdo
obraz namaloval, tedy že jsme přímo přítomni scéně, která se na obraze odehrává. Divák
pak tedy není jen nezúčastněným pozorovatelem, ale přímým účastníkem.

5.2 Posvátný pohled44
Dívání se je v mnoha náboženstvích posvátný proces. Podle toho také bývá omezován,
zakazován, nebo aspoň usměrňován. Obrazy můžou být vnímány nejen jako obraz boha,
ale přímo jako bůh.45 S ohledem na to s ním musí být zacházeno, to obnáší nejen jeho
uctívání, nebo adorování, ale také jejich ničení. Historie křesťanství, islámu i judaismu je
plná příběhů o ničení model cizích božstev. V judaismu je obvyklé, že s každým novým
obnovením Abrahámovské smlouvy a návratu k původní víře, byly zničeny idoly jiných
božstev. Tento akt byl jednak symbolickým aktem ustanovujícím nový řád, jednak tím
došlo ke zničení potencionální konkurence, resp. důkazu o existenci jiného božstva. Židé si
43
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uvědomovali sílu obrazu a nešlo tedy jen o zakrytí, nebo odstranění cizích idolů, ale o
jejich důkladné zničení. Na jedné straně tedy stojí víra v Boha Izraele, který je natolik
mocný, že ho nelze spatřit a na druhé straně touha po tom vidět božstvo aspoň v podobě
modly, neboť je to jasný důkaz jeho existence, který Bůh Izraele nemůže poskytnout.
Vidět se tedy stává jedním z médií víry.

46

Náboženské obrazy mají tedy

zprostředkovat kontakt s posvátnem buď přímo skrz to, co je na nich vyobrazeno, ať už je
to událost, nebo osoba, nebo způsobem, jakým se s nimi zachází.

Obrázek 2: Albrecht Dürer, Nanebezetí Krista

Obraz tedy nenabízí jen sám sebe, ale stává se rozhraním, díky kterému divák může
vidět i to, co je neviditelné. A to jak proto, že to nemůže být spatřeno, protože se to děje
mimo obraz, nebo proto, že divák nemá právo to vidět. Jako jednoduchý příklad propojení
obou těchto prvků k vytvoření celkového dojmu, je možno vzít rytinu Albrechta Dürera
46
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Nanebevzetí Krista (obr. 1). Přestože na všech ostatních obrazech z tohoto cyklu je Kristus
vyobrazen přímo, zde z něj jdou vidět pouze chodidla a otisky, které zanechal na zemi.
Kristus tedy na obraze fakticky není, vyvolává ale v divákovi dojem, že zde ještě před
chvílí byl. Nanebevzetí je zde tedy vyjádřena jako přechod z viditelného světa, tedy
z obrazu, kamsi jinam, kam ho už divák nemůže sledovat, protože je stále součástí tohoto
světa. Tím se hlavním motivem obrazu stává zázrak, odchod Ježíše z viditelného světa a
zároveň se obraz stává potvrzením jeho přítomnosti v něm, tedy potvrzením
zmrtvýchvstání.

Obrázek 3: Bogorodica Vladimirskaja

Jak už jsem zmiňovala, proces dívání se má dvě strany jednak vidět a jednak být
viděn a je vázán na „tělo“, skrz které se díváme. Náboženské obrazy nám umožňují jít do
hloubky obrazu nezůstat jen na jeho povrchu. Pokud tedy divák vidí obraz světce, nevidí
jen jeho zobrazení, ale vidí přímo jeho samotného. 47 Protože ale vztah je oboustranný,
světec zároveň vidí diváka. Pohled, který obraz na diváka upírá, vytváří intenzivní vztah
mezi divákem a světcem. Na základě tohoto oboustranného vztahu může věřící k obrazu
pronášet své modlitby, protože ví, že je viděn, ale také slyšen. Vztah ale nemusí být jen
mezi divákem a tím, kdo je na obraze, ale skrz něj se člověk může vztahovat k něčemu
nedosažitelnému. Například obrazy Madony s Ježíškem, jako je Vladimírska ikona (obr. 3)
47
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Kde se Madona dívá přímo na diváka, měly umožnit divákovi přednést své prosby
Madoně, která je následně měla předat svému synovi. Stejně tak obrazy, kde se světci
nedívají přímo na věřícího, ale většinou směrem vzhůru, mají evokovat, jejich přímý
kontakt s bohem, kterému můžou prosby a modlitby věřícího donést. Obraz tedy vytváří
komunikační kanál mezi věřícím a bohem.48
Toto chápání obrazů je navázáno na rituální i vizuální praxí, tedy s tím, jakým
způsobem je na obrazy díváno a jak je s nimi zacházeno. Obrazům jsou podávány oběti,
zapalovány svíčky, je jim prokazována úcta, nebo je s nimi zacházeno specifickým
způsobem, ať už jde o jejich vystavování, opečovávání, nebo nošení v procesích. Také
bývají často využívány k meditaci, usměrnění myšlenek věřícího. Dívání se tedy není
možné chápat jako samostatný akt, který dává obrazům význam, ale je nutné jej chápat ve
vztahu k dalším činnostem náboženského života, jako je meditace, čtení, konání rituálů,
snění, jedení, stejně tak jako jejich propojení s dalšími smysly.49
Pokud tedy mluvíme o posvátném pohledu, musíme rozlišovat dva aspekty.
V případě Madony s dítětem, může obraz v divákovi vyvolat náboženskou zkušenost
„pouhým“pohledem. Přestože, jak jsem se snažila popsat v kapitole o pohledu, tento
pohled nikdy není objektivní ani plně vědomý a záleží na předpokladech, se kterými
k obrazu přistupujeme. Díky tomu ale můžeme mluvit o tom, že některé obrazy v nás
mohou vyvolat náboženskou zkušenost více než jiné. O reakcích, které v nás obraz může
vyvolávat, se zmíním v samostatné kapitole. Zároveň ale většina obrazů v náboženství
nabývá svého významu podle toho, v jakém kontextu je obraz využíván. Tímto tématem se
budu zabývat v poslední kapitole své práce.

6 Obraz jako medium pravdy
6.1 Fotografie
Klasická věda touží po objektivním přístupu k poznání světa, který, jak se ukazuje
v poslední době, není možný. Vynález fotografie byl v tomto směru velký zlom, neboť
vytvořil představu objektivního ztvárnění světa, který je kolem nás. Fotografie byla a
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v podstatě a z části stále ještě je považována za objektivní médium, které nám odhaluje
pravdu o světě. Ovšem i fotografie má svá omezení, nedokáže zachytit všechno, ovlivňují
ji podmínky při jejím pořízení, technické možnosti fotoaparátu ale také fotograf, který
rozhoduje, co bude vyfoceno. I automatické fotoaparáty, nebo bezpečnostní kamery
musely být někým nastaveny. Představa objektivity fotografie založená na tom, že ji tvoří
stroj, je tedy jen iluze. Fotografie nám vždy představuje jen část pravdy, přestože je v jejím
zachycení technicky lepší, než cokoli dosud.
Zásadní vliv má fotografie na naše vnímání obrazů. Jak konstatuje Barthes:
„Fotografie svou tyranií likviduje jiné obrazy: nikde již nejsou rytiny anebo figurativní
malby…“ 50 Přestože to zní trochu jako povzdech nad technickým pokrokem, nelze si
nevšimnout, že od vzniku fotografie se to výtvarné umění, které věrně zpodobovalo realitu,
vytratilo z kánonu dějin umění. Stejně tak se často cituje Delarocheho výrok, že malířství
je již mrtvé. 51 Klasická malba s figurativními náměty zůstala pouze v oblasti umění
nízkého, až kýčovitého. Zatímco fotografie byla vnímána jako přímá kopie reálného světa,
klasické obrazy se z pohledu společnosti realitě vzdalovaly.
Fotografie se stala jasnou spojnicí mezi tím, co bylo, tedy tím, co nebo kdo je na
fotografii a tím, co je teď, tedy tím, kdo se na fotografii dívá. Fotografie dotáhla
k dokonalosti schopnost obrazů uchovat vzpomínku na věci, které už divák nemůže jinak
vidět. Tato funkce obrazu byla známá už od doby faraónů, kteří se snažili zachovat své tělo
a tvář i po smrti. Zatímco u klasické malby bylo příliš aspektů, které mohly pravdivost
obrazu vyvrátit, fotografie se stala nezvratným důkazem o podobě a existenci člověka
v době vzniku fotografie. 52 Svým způsobem jak podotýká Barthes, se fotografie stala
neustálou připomínkou smrtelnosti, tím že vše neustále fotografujeme, se snažíme přelstít
smrt. Fenomén fotografie jako jasného důkazu dané události poslední dobou nabývá
enormních rozměrů. Myšlenka, že co není na fotografii, to jako by se nestalo, se stává
součástí našeho každodenního života.
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Jednou z otázek, kterými se studium fotografie zaobírá, je právě pravda, kterou
mají fotografie zprostředkovávat. Tato debata nabyla na síle, kvůli rostoucímu vlivu médií
a zneužívání fotografií v nich. Text podpořený dobře zvolenou fotografií má vždy daleko
větší dopad než samotný text, nebo text doplněný nahodilou fotografií. Tím, jak destruující
sílu může fotografie mít, popisuje například Susan Sontagová, která se ve své knize O
fotografii zabývá právě vlivem reálnosti a velkého množství fotografií na společnost,
včetně toho, jak se dá fotografie využít k ovládání společnosti. Přestože fotografie pomalu
ztrácí na své průkaznosti a přestává být nutně reprezentací pravdy, má nad divákem stále
velkou moc.53

Obrázek 4: Gossart, Svatý Lukáš kreslí Madonu

Je dobré si uvědomit, že mnoho náboženských obrazů bylo používáno stejně, nebo
velmi podobně, jako jsou fotografie používány dnes. Obrazy představovaly realitu tak, jak
skutečně vypadala. Účelem obrazů tedy bylo vyobrazit skutečnou událost a ukázat tím, že
takto se ta událost doopravdy stala. Stejně jako dnes bylo často s obrazem manipulováno
ve prospěch záměru toho, kdo si obraz objednal. Z tohoto pohledu ikony, slouží velmi
53
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podobně jako fotografie. První ikonu Madony s dítětem nakreslil Lukáš, který je sám viděl.
Hodnota obrazu tedy spočívala v tom, že zobrazovala vzdálenou realitu. Všechny další
ikony měly být kopiemi tohoto prvního obrazu, aby v nich byla aspoň částečně tato
hodnota zachována. Aby o Lukášově autorství a tom, že doopravdy Madonu viděl, nebylo
pochyb, vzniklo množství obrazů znázorňující Lukáše jako malíře, před kterým je Madona
s dítětem jako model. Tento příběh se ale dostal do sporu s textem, neboť v Bibli je řečeno,
že Lukáš nikdy Ježíše nepotkal a jeho evangelium je založeno jen na výpovědích druhých.
Vzhledem k tomu, že ikona i s jejím příběhem se stala pevnou součástí kultury, ve
východní církvi byla důležitým bodem v ikonoklastickém sporu, nešlo jen tak prohlásit, že
Lukáš není autorem ikony. Ke zmírnění tohoto rozporu, začaly tedy vznikat obrazy, kde
Lukáš maluje Madonu, ale buď se nedívá přímo na ni, nebo mu ruku vede anděl nebo je
Marie vyobrazená na obláčku (obr. 4). Z těchto znaků jde poznat, že Lukáš nemusel Marii
přímo vidět, ale že mohlo jít o zjevení. Obrazu se tedy nijak neubírá na síle a pravdivosti
informace, kterou věřícím zprostředkovává, protože Lukáš Madonu viděl a rozpor mezi
textem a obrazem zmizel. Manipulace s obrazem je tedy podobná, jako v současnosti
manipulace s fotografií. Je to jedno z možných témat, kterými se studium náboženské
vizuální kultury může ubírat, tedy studium toho, jak se obrazy ovlivňují navzájem a jak
slouží k manipulaci s informacemi a divákem.

6.2 Reprodukce
Specifickým fenoménem, který s fotografií souvisí, je reprodukce. Proces reprodukce se
díky vynálezu fotografie stal mnohem jednodušší. Kopírování obrazů či textů, je známo už
od Egypta, kdy se ve velkém začaly kopírovat pohřební svitky určené původně jen pro
urozené. V předchozím příkladu o svatolukášské Madoně jsem zmiňovala, že ikony byly
vždy kopírovány podle jednoho originálu. Ve středověku bylo zvykem kopírovat obrazy,
pokud měly prokazatelný úspěch, nebo vyvolávaly ty správné emoce. Některé
Andachtsbilder takto vzniklo několik desítek kopií, které samozřejmě byly více či méně
zdařilé.54 Stejně tak se stávalo, že autor zpracoval jedno téma víckrát, případně jeho obrazy
byly pod jeho dohledem kopírovány jeho žáky.
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Obrazem fotografické, resp. později mechanické reprodukce se reprodukovatelnost
obrazů dostává do další fáze. Walter Benjamin, který se zabýval reprodukovatelností
obrazů, tvrdí, že každé dílo má svoji auru, která mu propůjčuje jedinečnou hodnotu. „I ta
nejdokonalejší reprodukce uměleckého díla postrádá jeden prvek: přítomnost originálu
v čase a prostoru, jeho jedinečnou existenci na místě, kde se právě nalézá.“Všechny
předchozí případy byly vlastně originály, protože byly vyrobeny konkrétním člověkem
v konkrétní okamžik. Kvůli mechanické reprodukci se do popředí dostávala pravost, tedy
to co nelze přenést pouhou reprodukcí, neboť originál si zachovává svou hodnotu navzdory
množství kopií.
Reprodukce je v umění využívána hlavně k tomu, že umožňuje přístup
k jedinečným obrazům široké škále veřejnosti. Divák nemusí vidět originál, aby obraz
důvěrně znal, přesto většinou touží po tom originál spatřit. 55 Množství reprodukcí, které
diváka zahlcuje, vede k utlumení síly a spontánnosti divákovy reakce při spatření
originálu. Pokud obraz již důvěrně známe, nemáme potřebu ho již více zkoumat, neboť
jediné, co nám originál může dát navíc, je jeho pravost. Je to důkaz, že ostatní jsou
doopravdy pouhé reprodukce. Reprodukce s sebou také nese často pocit zklamání, neboť
naše představa o originále vytvořená na základě reprodukcí se může od originálu velmi
lišit.
Reprodukce sice není pro náboženství novým tématem, přesto se její masové
rozšíření na náboženství podepisuje, obzvláště v rovině každodenní náboženské vizuální
praxe. Tedy v obrazech, které se objevují v domácnostech, obchodech, případně školách,
nebo v komunitních centrech. Obrovské množství kopií jednoho z nejslavnějších portrétů
Krista od Warnera Sallmana (obr. 5), který můžeme potkat prakticky v jakékoli křesťanské
komunitě, dodává obrazu úplně nový rozměr a hodnotu. Obraz sám totiž navozuje pocit
důvěrné známosti. Sallmanův obraz, přestože se nijak zásadně neliší od jiných obrazů
Krista té doby, vyvolává dojem blízkosti a pravdivosti, která je způsobená také tím, že se
s ní věřící dennodenně setkávají.56 Reprodukce obrazu tedy jeho sílu nezmenšují, stejně
jako u středověkých obrazů je to pouze důkaz toho, že obraz funguje tak jak má. Hodnota
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obrazu tedy nesouvisí s jeho jedinečností, ale s kulturní a společenskou hodnotou, která je
přenositelná jakoukoli kopií.57

Obrázek 5: Warner Sallman, Hlava Krista

6.3 Reakce na obrazy
Pokud chce religionista pracovat s obrazovým materiálem, musí si uvědomit, jak
obrovskou moc obrazy mají. Jak jsem se snažila nastínit výše, současný pohled na obrazy
je změněn kvůli fotografii a reprodukcím. Zatímco pro dnešní společnost mají klasické
obrazy mnohem menší hodnotu, co se týče předávání pravdivosti informace, v minulosti
byly obrazy stejně pravdivé jako fotografie pro nás dnes. Pokud něco bylo zobrazeno, bylo
to reálné. Tento původní, do jisté míry primitivní pohled na obrazy je potřeba znovu
rekonstruovat. Vyplývají z toho dvě věci, jednak je potřeba obrazy vnímat stejně jako
fotografii a zrušit nebo zmírnit rozpor mezi zobrazením a reálným světem, jednak se naučit
obrazy vnímat stejně jako vnímáme fotografii. To znamená nechat na sebe obrazy působit
a spontánně na ně reagovat.58
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Schopnost obrazů vyvolat v divákovi nějakou reakci je obecně známá, ovšem
v západním světě byly s příchodem osvícenství jakékoli reakce na obrazy potlačeny.
V současnosti už většina diváků není schopna na obraz spontánně nebo emocionálně
reagovat. David Freedberg to popisuje jako „obcházení kolem horké kaše.“ 59 Způsob
vyjadřování o umění používaný nejen v akademických kruzích, znemožňuje dosáhnout
podstaty věci. Díla, která v lidech reakce vyvolávají, jsou pak kunsthistoriky často
přehlížena. Účelem některých instalací z 60. let bylo šokovat společnost a tím v ní vyvolat
aspoň nějakou reakci, často toho bylo dosaženo skrz sex, nahotu nebo násilí. Zdá se ale, že
soudobá společnost už je natolik otrlá, že v ní reakci už ani takováto témata nevyvolávají.
Fotografie na rozdíl od obrazů dokáže reakce ještě vyvolat. Pohled na fotografii z dovolené
dokáže vyvolat vzpomínky nejen na konkrétní okamžik vzniku fotografie, dokáže
znovuzpřítomnit celý prožitek k ní vázaný. Stejně tak fotky příbuzných dokážou vyvolat
znovu pocit jejich blízkosti.60 Moc fotografie jde nejlépe vidět na zakázaných tématech.
Dětem je zakazováno dívat se na fotografie nahých lidí, většina lidí odvrací zrak, pokud
vidí fotografie z poprav či války, protože takovéto snímky jsou příliš reálné. Ovšem pokud
se dítě dívá na obraz nahé ženy v galerii, není to stejné. Zatímco u fotografie se obáváme o
nežádoucí reakci dítěte, případně ohrožení jeho morálního vývoje, u obrazu je jakákoli
možnost pohoršení nad nahým tělem potlačena a je vyzdvihována jen jeho estetická
hodnota.
Náboženské obrazy ovšem byly zamýšleny tak, aby v lidech probouzeli reakce.
Obrazy ukřižovaného Ježíše Krista, stejně jako atributy světců odkazující, k jejich mučení
kvůli jejich víře, měly ve věřících vyvolávat lítost a soucit, považované za nejčistší projevy
zbožnosti.61 Realistickým zobrazením Kristových ran měl divák trpět společně s Kristem.62
Tyto obrazy jsou založené na vyvolání empatické reakce a propojení viděného s dotykem,
obraz vyvolává dojem, že se utrpení věřícího stává reálným. Podobným způsobem fungují
obrazy plačících Marií, jejich slzy měly vyvolat slzy. Pokud uvážíme, jakým způsobem
bylo na obrazy nahlíženo tedy, že obraz zprostředkovává kontakt přímo s tím, kdo je
zobrazen, je pochopitelné, že lidé na obrazy reagovali velmi emocionálně. Devocionální
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obrazy často byly používány ve dvojicích, jako je například obraz od Dierica Boutse (obr.
6). Na jedné straně je Ježíš, kterému stéká po obličeji krev a svým pohledem upřeně
sleduje diváka před sebou. Na druhé straně je Marie, která má sklopený zrak a pláče.
Zatímco tedy upřený pohled Ježíše vyvolával soucit, Mariina část pak automaticky
vyvolala zbožnou reakci.

Obrázek 6: Dieric Bouts, Kristus a Maria Dolorosa

Příběh sv. Františka vypráví, jak k němu ukřižovaný Kristus promluvil a sv.
František od té doby neustále plakal. Sv. Kateřina ochrnula po spatření mozaiky Navicella
v Římě. Pohled na obraz byl natolik intenzivní, že ve svých divácích dokázal vyvolat
takovéto extrémní reakce. Obrazy, tedy na ně působily stejně, jako na nás dnes fotografie.
Dokázaly zpřítomnit okamžik, kterého jsme nebyli svědky a zprostředkovat nám emoce
s tím okamžikem spojené. Zatímco středověk je plný příběhů věřících, kteří nad obrazy
plakali, omdlévali, měli vidění, nebo jen pocítili boží blízkost, od dob renesance se
takovéto bouřlivé reakce vytrácejí. Jedinou výjimkou je katolická mystika například
v podání Ignáce z Loyoly, nebo už zmiňované Nejsvětější srdce Páně.
Otázkou zůstává, zda tyto emocionální projevy zbožnosti vymizely, protože se
proměnila celá podoba víry, nebo proto, že byly potlačeny moderní společností, či se jen
přesunuly do jiné oblasti. Kniha Davida Morgana Visual Piety, dokazuje, že obrazy jsou
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v křesťanství hojně využívané i dnes a že mají stejný účel, tedy vyvolat zbožnost věřících a
usměrnit jejich modlitby. Ovšem většina obrazů, které jsou takto využívány, je podobná,
jako Hlava Krista. Jde tedy o realistická zpodobení, která jsou označována jako
sentimentální až kýčovitá a, což je zajímavé, svou podobou jsou velmi blízké fotografii. 63

Obrázek 7: Milosrdný Kristus

A právě zde se nachází jeden z problémů vztahu současného umění a náboženství.
Schopnost vyvolat reakce se stala doménou obrázků, které už nezpodobňují ani utrpení, ale
laskavou tvář Ježíše, vyvolávající sentimentální náklonnost. Na první pohled je zřejmé, že
obraz Dierica Boutse a Milosrdný Kristus nebudou vyvolávat stejné emoce. Ovšem jak se
James Elkins snažil dokázat to, že na nás obrazy nepůsobí tak silně, je otázkou našeho
odstupu od nich, ne obrazy samotnými. Nejsme schopni se dostat za plochu obrazu tak, jak
to věřící činí s obrazem světce. Na příkladu Marka Rothka a jeho Houstonské kaple jde
vidět, že i takovéto obrazy náboženské reakce vyvolat mohou. Je pak tedy otázkou, kterou
nemůžu v rozsahu této práce zodpovědět, zda je to ovlivněno pouze individuálním
přístupem, nebo jiným typem pohledu, nebo jiným pohledem na samotné náboženství. Zda
tedy reakce vyvolaná Sallmanovou Hlavou Krista a Rothkovými obrazy bude v základu
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stejná, nebo bude založena na úplně jiném pohledu. Základním předpokladem ale je, že za
určitých podmínek v nás může vyvolat reakce, ať už náboženské nebo nenáboženské,
jakýkoli obraz.

7 Obraz v kontextu
Obraz nikdy neexistuje ve vzduchoprázdnu. Na obrazy se vždy díváme podmíněným
pohledem, tedy pohledem, který závisí na médiu, které nám obraz zpracovává, zmínila
jsem rozdíl mezi obrazem a fotografií, a na kontextu v jakém obraz vnímáme. Ten může
být kulturní, historický, institucionální, národní, architektonický, ale kontext také ovlivňují
ostatní diváci, ať už přítomní nebo nepřítomní. 64 Pohled na známé obrazy, třeba Monu
Lisu, značně ovlivňuje fakt, že ji vidělo mnoho lidí před námi a označili ji za výjimečný
obraz. Pokud navíc divák četl nějakou esej o Moně Lise, nebo jen vyjádření o jejím
úsměvu, případně knihu Dana Browna Šifra Mistra Leonarda, bude jeho pohled ovlivněn
názory odborníků, jeho očekáváním, reprodukcemi obrazu, které viděl, nebo se bude chtít
zaměřit na detaily, o kterých v knihách četl. Zároveň Monu Lisu člověk nikdy nemůže
vidět sám, ale vždy jen v záplavě turistů v Louvru. Tedy v konkrétním prostředí jednoho
sálu, kde je Mona Lisa umístěna za bezpečnostním sklem. Nezáleží tedy na tom, zda divák
úsměv Mony Lisy pochopí, nebo ne, jeho pohled bude ovlivněn kontextem, ve kterém
obraz uvidí.
Kontextem obrazu se zaobírají i dějiny umění ve svém moderním pojetí, ať už
v rámci „sociálních“nebo „kontextuálních“dějin umění.65 Jejich přístup se ale od vizuální
kultury liší. Je založen na rekontextualizaci díla, ovšem samotná otázka po tom, čeho
chceme tímto procesem dosáhnout je předmětem diskuse s nejasným závěrem. Dle
Michaella Baxandalla je důležité si jako kunsthistorik vybrat, zda obraz bude předmětem
studia a bude zkoumaný skrze jeho kontext, anebo zda obraz bude prostředek, skrz který
bude zkoumán jeho kontext, většinou tedy společnost. 66 Pokud přistoupíme k obrazu
s dostatečným množstvím znalosti z doby jeho vzniku, můžeme rekonstruovat jeho kontext
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a najít, jak se do vizuálních charakteristik obrazu konkrétně promítá. Přestože tento přístup
přináší mnoho zajímavých poznatků, stále nechává obraz do jisté míry autonomním.
Vizuální kultura oproti tomu chápe kontext v jiném významu. Nejde o kontext
vzniku díla, ale o kontext, v jakém se na něj dívalo a to jak z pohledu jednotlivce, tak
společnosti. Samozřejmě, že zde hrají roli sociální a historické aspekty, důležitějším se ale
stávají aspekty uvedené výše, například tedy jeho umístění, využívání a diváci.
V současnosti se většina uměleckých obrazů, včetně těch náboženských, nachází
v galeriích. Fenomén sbírání obrazů a jejich umisťování do galerií má tradici sahající až do
17. století.67 Vytváření galerií je úzce spjato s určováním hodnoty obrazu. Ta je tvořena
jednak oceněním umělecké hodnoty obrazu, ale také na původu díla, jeho příběhu a dalších
faktorech. Klíčové je, že jakmile se obraz jednou ocitne v galerii, je označen jako hodnotný
a žádaný. 68 Jedna ze současných definic umění je, že umění je to, co se objevuje
v galeriích. Tato institucionální definice je soustavně kritizována, přesto je v západní
společnosti velmi hluboce zakořeněná. Pro diváka je velmi těžké označit za umění něco, co
není už někým jiným za umění označeno. Ovšem obrazy nebyly vždy určeny pro galerie a
vystavování. To znamená, že původní kontext díla byl jiný. Ať už to byla ložnice majitele,
přijímací sál, nebo kaple, původní místo bylo nahrazeno stěnami galerie a jediní diváci
jsou návštěvníci galerie. Z pohledu dějin umění nejde o tak velký rozdíl, neboť dílo by
mělo mít stejný efekt na stěnách Versailles nebo Louvru. Z pohledu vizuální kultury to tak
ale není, neboť každé umístění obrazu, vytváří konkrétní rámec, ve kterém se na dílo
díváme, stejně jako záleží na tom, jakým „tělem“se na obraz díváme. Pohled návštěvníka
galerie je jiný, než pohled věřícího v kostele.
Tento problém se obzvláště projevuje právě u náboženských obrazů, u kterých je
jejich kontext naprosto zásadní. Obrazy mohou svou přítomností vytvářet prostor pro
bohoslužbu, či uctívání. Svou přítomností dokážou oddělit posvátný prostor od
profánního.69 Tento efekt je asi nejzřetelnější ve veřejném prostoru, kde ať už obrazy, nebo
různé sochy poukazují na jinou funkci prostoru. V české krajině je takto velké množství
božích muk, nejrůznějších křížků, nebo z pozdější doby obrazů visících na stromech
v lesích. Tato místa někdy odkazují ke konkrétní události, zázraku, nebo je jejich původní
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význam zapomenut, ovšem vždy oddělují běžný prostor od prostoru posvátného. I
v budovách, jako jsou kostely a které tedy i bez obrazů vytvářejí posvátný prostor,
ustanovují obrazy orientaci, či zaměření, tedy vytvářejí dynamiku prostoru a usměrňují
pozornost věřícího.
Vztah mezi obrazem a jeho okolím je oboustranný. Význam obrazu tedy nezáleží
jen na prostředí, ve kterém se nachází, ale dokáže své prostředí proměnit díky významu,
který je mu dáván jeho diváky. Vlastnost obrazů měnit kvalitu okolního prostoru byla
často využívána například různými přenosnými oltáři, které dokázaly vytvořit místo
vhodné pro modlitbu prakticky kdekoli na cestách. Jako opačný případ jsme zmiňovala
obrazy Elvise Presleyho, které dostávají náboženský rozměr, tím že jsou umístěny namísto
obrazů Krista. Oproti tomu některé obrazy jsou úzce spjaty s místy, kde se nachází a
vytváří nedělitelný celek. Příkladem můžou být poutní místa, která jsou nábožensky
významná, protože se zde nachází konkrétní posvátný předmět, ten se ale zároveň nemůže
nacházet nikde jinde.
Pro to, abychom mohli komplexně zachytit obraz v rámci vizuální kultury,
potřebujeme vědět, kde byl obraz umístěn, jaký význam toto umístění mělo pro společnost,
jaký význam byl obrazu dáván diváky, k jakému účelu sloužil, zda se jeho využití nějak
lišilo od ostatních obrazů využívaných v této společnosti, jakým způsobem byla ovlivněna
možnost obraz vidět a další.
Pokud obraz vidíme pouze jako reprodukci na stránkách knihy, nebo na stěně
galerie, nemáme přístup k celkovému významu obrazu, a tedy obraz nikdy nemůžeme
poznat celý. Přestože se galerie snaží prezentovat pouze umělecké dílo, ke kterému připojí
popisek klasicky s autorem, datem, případně původním umístěním, vytváří konkrétní a
velmi omezený rámec, ve kterém se dílo divákovi zjevuje. Zajímavá je zde paralela
s kostely. Zatímco návštěvník galerie předpokládá, že dílo, které uvidí, bude uměním,
stejně tak návštěvník kostela předpokládá, že zde uvidí náboženské obrazy. Oba tyto
předpoklady s sebou nesou specifický pohled, určité chování, tedy konkrétní způsoby
vizuální praxe. V obou případech jde o určité rituální chování, které je spojené s institucí,
ve které se obraz nachází. Obrazy, které mají potenciál být jak umělecky, tak nábožensky
hodnotné pak většinou získávají svůj význam právě na základě toho, kde se nachází. Pokud
se obraz přesune z jedné instituce do druhé (většinou z kostela do galerie) jeho status se
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změní. Pohled na obraz v galerii nás sice stále spojuje s diváky, kteří se na obraz po stovky
let dívali a modlili se před ním, zároveň nás ale svazuje pohledem tisíců diváků, kteří obraz
viděli v galerii. Tento fakt znemožňuje, nebo minimálně ztěžuje vnímat obrazy v galeriích
jako náboženské.
Stejným způsobem by se dalo rozebrat, jak na význam obrazu působí ostatní diváci,
kteří se na obraz dívají s námi, nebo se dívali na obraz před námi, jak obraz ovlivňuje
kulturní prostředí, například jaký význam bude mít obraz Krista v protestantském nebo
katolickém kostele, jakým způsobem je obraz propojen s textem, ať už přímo nebo
nepřímo. Všechna tato témata nabízí rozsáhlé možnosti religionistického zkoumání obrazů.
Pokud tedy chceme nějaký religionisticky zajímavý obraz zkoumat, je nutné zkoumat
nejen obraz samotný, ale také jeho kontext, ve kterém religionisticky působí.

8 Závěr
Studium náboženské vizuální kultury je pro religionistiku mnohem zajímavější, než pouhé
studium náboženského umění. Vizuální kultura umožňuje pojmout mnohem více materiálu
a vidět ho v nových souvislostech. Umělecká hodnota obrazu přestává být určující a stává
se jen jednou z hodnot, jako jsou sociální, kulturní, náboženská, nebo jakákoli jiná
hodnota, která je obrazu dána jeho diváky. Obraz tedy není uzavřeným jevem s jediným
možným významem, ale proměňuje se v interakci s divákem. Díváním se na obraz vzniká
mezi divákem a obrazem oboustranný vztah. Tento vztah se nemusí odehrávat jen mezi
obrazem a divákem, ale síla obrazu spočívá právě v tom, že může odkazovat i za sebe, tedy
k něčemu, co na obraze explicitně není. Tím, že je obraz schopen vytvořit vztah mezi
divákem a nějakým abstraktním principem, se do studia obrazu dostává bůh, resp. jakýkoli
náboženský rozměr obrazu. Dá se pak tedy mnohem lépe mluvit o náboženské zkušenosti,
kterou obraz vyvolává, nebo o využití obrazu k náboženským účelům.
Pokud chce religionista pracovat s vizuální kulturou, musí si uvědomit, že pohled je
komplexní jev, který se neustále proměňuje a je tedy potřeba pochopit, co formuje náš
současný pohled na obrazy a čím byl, nebo je, formován pohled na obraz, který chceme
zkoumat. Teprve pak obrazy můžou sloužit jako přímý zdroj informací o dané společnosti,
nebo o roli obrazu v ní. Základní faktory, které může religionista zkoumat, jsem ve své
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práci nastínila. Podstatnou roli hraje úplně nový pohled na obrazy. Vizuální kultura je
nechápe jako autonomní objekty, ale jako objekty, které aktivně vstupují do procesu dívání
se a interagují se svým divákem. Dále je podstatná reakce, kterou obraz v divákovi
vyvolává, význam, který je obrazu přikládán jeho diváky a také kontext, ve kterém se
obraz nachází a ve kterém divák obraz vidí.
Vizuální kultura tedy umožňuje jednak zkoumat, jaký vliv má obraz na svého
diváka, jaké emoce v něm může vyvolávat, jednak jakým způsobem je význam obrazu
tvořen jeho diváky a co to vypovídá o společnosti.
Konkrétně pak tedy může religionista díky vizuální kultuře používat obrazy jako
další rovnoprávný zdroj informací o konkrétní společnosti, vedle textových pramenů,
antropologických výzkumů nebo statistických údajů. Dále může zkoumat samotné obrazy,
které jsou religionisticky zajímavé, a to ať už jde o umělecká díla minulosti, současné
umění, nebo kýčovité obrázky každodenně používané věřícími. Náboženská vizuální praxe
je pak také velmi zajímavým tématem, které může zpracovávat jak zacházení
s náboženskými obrazy v dané kultuře, tak vytváření nejrůznějších individuálních či
domácích oltářů, v širším pojetí také způsoby, jakými se na obrazy díváme, tedy zda se jim
díváme přímo do očí, nebo se na ně bojíme podívat.
Studium vizuální kultury ale přináší i jistá úskalí, která jsem se pokusila během své
práce nastínit. Hlavním problémem je vztah s dějinami umění, se kterými sdílí předmět
studia, nebo aspoň jeho část. Zároveň některá témata, která vizuální kultura rozvíjí, vzešla
původně z kritiky dějin umění. Pokud ale zkoumáme obrazy z pohledu religionistiky a ne
z pohledu dějin umění, či vizuálních studií, můžeme pracovat s přístupy obou těchto oborů
a tím vytvářet komplexnější pohled na daný jev. Další častou výtkou bývá povrchnost
studia. Vizuální kultura nabízí mnoho materiálu ke studiu, studie se pak občas stávají
jakousi obrázkovou knížkou, která přináší velké množství materiálu, ale nemá žádný hlubší
badatelský význam. Vzhledem k tomu, že při studiu náboženských obrazů je už materiál
určitým způsobem omezen, může se tomuto problému religionista vyhnout. I přesto je
nutné vymezit si při vždy konkrétní pole zájmu, ať už tématicky, historicky nebo kulturně.
V rámci své práce jsem se věnovala pouze vybraným tématům vizuální kultury,
jednak jsem tuto práci brala jako zmapování možností, které vizuální kultura nabízí, a ne
jako důkladnou analýzu, jednak jsem byla omezena literaturou a zůstávala jsem hlavně u
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témat, která jsou zpracována i ve vztahu k náboženství. Některá témata se ukázala příliš
široká a neprobádaná na to, abych se jim během své práce mohla věnovat. Takovým
tématem, které mi přijde religionisticky velmi zajímavé a které by se určitě mohlo dále
rozvíjet, je vztah náboženství a moderního umění. Bohužel právě toto téma se mi v mé
práci nakonec nepodařilo vůbec postihnout. Přesto doufám, že se mi podařilo vytvořit
základ pro další bádání. Jsem si také vědoma, že spousta myšlenek byla v mé práci
představena velmi povrchně a zasloužila by si větší prostor, například celá kapitola o
Obrazu v kontextu by mohla jít mnohem více do hloubky. Ukázalo se, že komplexitu
celého problému nedokážu v rozsahu práce postihnout. To bych mohla nazvat asi
největším nedostatkem celé své práce, že způsob, jakým se dá obraz komplexně nahlížet,
vlastně představuje velmi nekomplexně.
Přesto doufám, že má práce poskytne aspoň minimální základy pro další práci a že
umožní případným zájemcům nahlédnout do možností, které vizuální kultura a náboženství
nabízí.
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