Pavel Matoušek: Obrazy zkušenost
Cílem příspěvku je načrtnout a poukázat na možnost cápání vvtvarnéco umění,
především fotografe, jako média pro transfer osobní smyslové zkušenosti Tato funk e může bvt
v dnešní době, která patří obrazům, internetu a přebytku vjemů, klíčová k posílení kvality
komunika e a vzájemnéco porozuměníi Snažíme o propojení několika elostní c flosof kv c
přístupů, uměl ů XXi a XXI: stolet a vlastní vvtvarné prá ei Doktorskv vvzkum má základy v pra í c
před cozí c, ve kterv c jsme se věnovali aplika i a interpreta i teorií Viktora Šklovskéco, Jocna
Deweyco a Jocna Bergera a také osobní uměle ké tvorběi
Jedním ze základní c Deweyco přístupů je tzvi „Live Creature“1i Jedná se o model neustále
probícají í smyslové interak e mezi člověkem a jeco okolími Deweyco snacou bylo vytvořit obe ně
platnou estet kou formulii Estet kv prožitek se zpravidla vztacuje jak ke konkrétnímu estet kému
objektu, tak i k danému subjektu, kterv estet kv objekt prožívái Nerozlišuje se však mezi mezi
množinou objektů, které subjekt přirozeně obklopují v jeco okolí a objekty a priori uměle ké
povacyi V kontextu uměle kém lze ří i, že při divákovu přílišném od izení 2 od „přirozeného časoprostorového prostředí“ (uměle kéco) objektu přestává bvt tento objekt prožíván zkušenost,
nemůže bvt správně cápáni Live Creature proto můžeme také cápat jako jistou metaforu stále se
vyvíjejí í symbiózy divákova vnímání, vlivu prostředí a díla samotnécoi
Jocn Dewey upozorňuje na vyčleňování umění mimo každodenní životi3 Umění však lze
cápat jako jednu z nejúčinnější c est obnovy porušenéco nácledu na realitu a zároveň i sama na
sebei „Tak se propadá život, měně se v nicotu. Automatzace vnímání] požírá věci, šaty, nábytek
i strach z válkyi“4 V modu plně automatzovaném (napři při ranní estě do prá e) – je pak dopad
okolní c vjemů do vědomí téměř nulovvi „Zkušennost musí mít strukturu a být
deautomatzovaným prožitkem“.5 Tedy je nutná aktvní účast člověka jako divákai
V rám i působení prostředí na člověka je nepo cybné, že i světlo – jako blíže neurčené
záření - má přímé fyzi ké důsledky pro tělo i mysli Stačí uvést příklady modréco světla svítdel a
obrazovek, které simuluje v mozku dojem světla denníco, spoušt cemi kou a cormonální reak i,
ož vede k problémům se spánkemi Či světlo stroboskopi ké jako spouštěč epilept kv c reak íi
Symboli ky pak funguje medi ínskv pojem an-estetkum, tedy cemi kv prostředek, pro tlumení
bolest, ale i s copnost člověka estet ky vnímat, v elém rozsacu pojmu „estet kv“i Jakv je
vlastně pro diváka rozdíl mezi obe nvmi pojmy „skutečnost“ a „zkušenost“? Zdá se, že tato otázka
je v době mocutně nastupují í tzvi virtuální reality a také v době, kdy velkv objem vizuality bude
vytvářen umělou inteligen í, nadmíru důležitái Mnoco lidí tráví většinu času v myšlenká c či v
internetové komunika i mimo prostor, kde se na cází jeji c těloi Metaforou extrémníco odloučení
od žité zkušenost – prožívání reality může bvt tělesnv stav, při kterém (pa ientovi) fungují životní
funk e, mozek a vědomí, ovšem bez jakékoli kontroly svalů a též bez funk e smyslůi
Pro samotnv pro es vnímání zatm cybí moderní komplexní teorie, která by napříč obory
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elv průběc danéco pro esu (fyzika, anatomie, neurologie, estetka, flosofe aji) a která by
uspokojila potřebu věd ů, lékařů, programátorů, flosofů i uměl ůi
„Viditelné je prolomeno v okamžiku po itui“6
Zvláštní pozornost věnujeme vlastnostem média fotografei Fotografe jedinečně kombinuje
za cy ení a interpreta i časovost, je te cnologi kou extenzí mozku a oka, dokáže bvt osobní a
naratvníi Fotografe má také vybudované velmi rozsáclé flosof ké základy s přesacy do mnoca
jinv c oborůi Zároveň však může bvt fotografe použita velmi neinvazním způsobem jako nosná
cmota pro uměle ká díla jinv c oborů – především performan e (Bru e Nauman: Self-portrait as a
Fountain 1966 – fotografe jako artefakt, kterv lze prezentovat) či kon ept (Ed Rus ca: Twentysix
Gasoline Statons 1963 – zde by se dalo za medium označit automobil nebo pocyb)i Mezi
kontempla í, kon eptem a tm, o by c si dovolil nazvat „kritkou zkušenost“ balan uje japonskv
uměle Hirosci Sugimoto (*1948)i V sérii Movie Theaters (1970 - ) zaznamenal na te cni ky
dokonalv c fotografí c elv děj flmu v různv c kinosále c a ameri kv c venkovní c drive-in
projekční c plo cá ci Na místě plátna po copitelně vidíme jen čistě bílou plo cu, z ela bez detailu
nebo náznaků promítanéco dějei Celuloid v aparátu je po dloucé expozi i metafori ky tak
přeplněn obrazy (světlem), že je nakone prázdnvi Sály jsou zde většinou pusté či s velmi malvm
počtem divákůi
V tomto kontextu je zajímavvm kon eptem „nulovv stupeň mysli“i Ten můžeme volně
vysvětlit jako s copnost dočasnéco odbourání vytvořenéco systému vnímání a jistv c
podvědomv c vníma í c fltrů, které nám běžně dovolují ignorovat přebytečné podněty kolem nási
Do důsledku to znamená, že by com byli s copni vnímat vě i tak, jako by com je viděli poprvéi
Slovy malíře Vá lava Boštka: „I voda může chutnat skvěle.“7 Netřeba připomínat vizuální a zvukovv
smog ve veřejném prostoru i v massmédií c a na internetui Naplno vnímat vše by jednoduše
nebylo pro mozek možné a ani by nás to nijak neoboca ovaloi Těžko jsou tak pro nás dnes
myslitelné případy z jinv c kultur a stalet, kdy uměle ké dílo, napři so ca, dokázala diváka při
pocledu bezprostředně rozplakati8 Vvtvarně dopomo i tomuto stavu vnímání může například
zobrazení obe ně známv c vě í mimo jeji c obvyklv kontext, čímž je divák nu en ubezpečovat se,
zda skutečně vidí to, o si na „první pocled“ myslí, že vidíi
Tereza Kabůrková je na české uměle ké s éně ojedinělvm jevemi Přes mistrovskou znalost
klasi kéco printmakingu zůstává její svěde tví t cé a skromnéi Nepopiratelnv je ale její silnv vztac
k přírodě a tradičním codnotámi „ Záběry] Jsou víc způsobem myšlení a vidění než dokumentem
konkretních míst. Jakoby Tereza dlouho mlčky kráčela a najednou se zastavila na důvěrně známém
místě (a my spolu s ní).“9 Ústředním principem její tvorby je prožívání a viděníi“10 Podobně i krajinu
je nutné dobře znát a pro coditi Pro es tvorby je bytostně fyzi kv, vjemovvi Ať v plenéru nebo u
sebe doma či v ateliéru, pra uje téměř vvcradně s přítomnvm a přirozenvm prostorem i světlem,
nezasacuje vvrazněji ani do vztaců nalezenv c předmětůi Této čisté přirozenost tedy vy cází na
povr c vv cozí identta objektů i zvolenv c vvseků krajinyi „ ...] prostá domácí zátší mohou
odkazovat k Sudkovi, stejně tak k tušové malbě japonských vyznavačů zenu, nebo až k tradici čínské
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monumentální krajinomalby.“11 Prožitek z tvorby se u ní propojuje napříč médiii „Tereza v černé
komoře pečlivě lavíruje tóny šedi, přidává a ubírá nebo to celé naopak velkoryse nechává být.
Prázdno je potom stejně důležité jako mnohost.“12 Jemné valéry šedé jakoby symbolizovaly šíři
možnost našeco vnímání, ani zdánlivě z ela pustv kus plo cy není z ela bílv, černv ani prázdnvi
Ccvilková ni ota je jen předzvěst toco, o se vyjeví dálei „ ...] výsek je pouze část tkáně toho, co
jsme právě teď schopni uvidět. O to víc přemýšlím, jaký obraz plyne až za tento okraj.“ 13 Omezením
se zdá bvt jen naše vlastní zkušenost a momentální s copnost (o cota) empate, prostoupení
danvm obrazemi
„V bezprostředním realismu se zapomíná, že fotograf nepostupuje od vnímané reality k
jejímu obrazu, dokonce ani od od vnímání reálného obrazu k jeho obrazu, ale od toho, co je již
obrazem …] k jinému obrazu téhož typu, …] který mu slouží jako hypotéza v celé jeho
experimentální práci s vnímáním.“14 Jak trefně poznamenává Vilém Flusser „Latnské slovo
apparatus je odvozeno od slovesa apparare, to znamená připravovati“15 Foto-aparát tedy dle
danv c te cni kv c konven í a přednastavení připravuje, transformuje záběr v ně o vlastně z ela
izíco a nepůvodnícoi Není to odraz ani otsk, má to s původním vzorem jen pramálo společnécoi
„Fotka není degradací Světa, ale procesem hluboce utopickým …].“16
Velkou oblast zájmu je dále otázka sítni ovv c nervovv c „paobrazů“ (angli ky a odborně
afterimages)i Defnovat je lze jako „smyslový počitek bez přímého podnětu“i17 Může se jednat napři
o různé patvary a stny vstupují í do našeco vnímáníi Vizuálně se některé zjevené počitky ve svv c
detaile c velmi blíží napři matemat kvm fraktálovvm obraz ůmi K jevu může, mimo jiné, do cázet
v situa í c, které oko nezvládá kontrolovat, po přesy ení sítni e množstvím světla a také při oční
únavěi Avšak také z ela bez příčinyi18 Pro naše zkoumání je tento jev vvznamnv, protože možná
někde zde leží crani e mezi fyzikálně popsatelnvm pro esem a duševním pro esem – prožitkemi
Hrani e mezi limitem fyzi kéco jevu na povr cu oční sítni e a fenoménem probícají ím v pro esu
cápání obrazu, popsatelném jen psy cologi ko-flosof ky anebo snad uměními19 Jeden z první c
popisů jevu se v ro e 1810 objevuje v Goetcově slavné Teorii barevi20 Vvzkumem se však velmi
vvrazně zabvval také českv lékař a věde Ji Ei Purkyně (*1787 †1869)i Tomu se v ro e 1823 podařilo
začít s plně věde kou analvzou, včetně nákresů a měření, včetně dělení na různá obrazová polei 21
Jednalo se tak o jeden z clavní c argumentů pro popření objektvníco, universálníco
Kartesiánskéco popisu pro esu viděníi Je všeobe ně známé, že podobně problemat ké jsou jevy
na pomezí fyzi kv c a evoluční c danost lidskéco oka a nervů – tedy především jevy velmi ry clé
či nedostatečně intenzivní, které přeskakují vědomí a buď je neregistrujeme vůbe nebo například
jen podvědoměi
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Avšak srovnatelně nám unikají pro esy, které nejsme s copni zrakem správně identfkovat z
důvodu jeji c plynut v jiném časovém rytmu, napři pozvolnost, jako je pocyb slun e nebo cvězd
po oblozei22 Jsou tak pomalé, že pocyb jako takovv nejsme s copni okem rozpoznat, přestože víme,
že probícái Dnes velmi oblíbenvm žánrem je tmelapsei Jedná se o časosběrnv záznam často z
mnoca tsí po sobě jdou í c jednotlivv c snímků, které propojením a velkvm zry clením při
přecrávání umožňují velmi dobře právě tyto vvrazně pozvolné pro esy sledovati Pro mnoco
dnešní c netrpělivv c diváků může bvt toto te cni ké řešení lákavéi Problém je však v tom,
že jádro prin ipu pro esu nám ve vyšší ry clost uniká, zkušenost z jeco průběcu není možné nijak
uměle emulovati23 V naší fotograf ké prá i se objevuje časovv záznam esty Slun e na oblozei
Po dobu 15 minut jsme ze statvu exponovali na negatvní materiál skrze svářečské skloi V místě
zobrazení Slun e je z ela přeexponovaná, bílá čára bez informa í o dané cvězděi V blízkém okolí
obrazu Slun e do cází z důvodu fyzikální c vlastnost stříbrné emulze k efektu připomínají ímu
pro es solarizace24i Zasažená oblast na negatvu se jeví napůl pozitvně a napůl negatvněi Celkovv
vvraz snímku je z ela fádní, šedv a bez měřítkai
Celkově zobrazujeme vě i všední, na prvním místě pro nás stojí přirozené vizuální vlastnost,
rysy a kvalita objektu, která není vždy zřejmái Zdánlivě spolu nesouvisejí í motvy se postupně
setkávají v obrazovém dialogu snad podávají í clubší osobní vvpověď, dotvořenou instala í v
daném vvstavním prostorui Zajímá nás rytmus, linie, prostor, plo ca a univerzální tvaryi Používáme
také opt ké vady, které měly diváka upozornit na nemožnost povr cníco čtení obrazůi
Fotografe ve spojení s uvedenvmi teoriemi a zdroji se zdá bvt ideálním prostředkem k
redefnování vlastnost a kvality toco, o za realitu považujeme a jakv zkušenostní postoj k realitě a
sami k sobě zaujímámei Pro vizuální přenos velkv c vvznamů však bude třeba věnovat ve světě
mnocem ví e energie flosofi a naukám o člověku než pouze te cnologiími
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