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Slovo kinematografie dnes používáme jako termín odkazující k fenoménům spjatým
s filmovým průmyslem a uměním. Pro skutečnost, že dávno před vynálezem filmu se řada
uměleckých výtvorů pokoušela tím či oním způsobem vzbuzovat iluzi „obrazu v pohybu“,
odborná terminologie nenabízí zcela uspokojivý „zastřešující“ výraz. Příležitostně užívané
termíny jako „pre-cinema“ či „proto-kinematografie“ jsou z morfologického hlediska
poněkud neobratné, a především implikují zavádějící předpoklad, že „obrazy v pohybu“, které
byly vytvořeny před počátkem filmové éry, představují jen její méně významnou prehistorii či
přípravnou fázi. Máme za to, že etymologie slova kinematografie coby „kresby pohybu“,
která koneckonců ničím nesignalizuje, že ji máme vztahovat výhradně k projekcím
z filmového pásu, nás opravňuje uvažovat o kinematografických fenoménech v širším slova
smyslu i v epochách předcházejících věku filmového média.
Mediální archeologie zabývající se „předfilmovou“ érou obrací svůj zájem především
k rozličným přístrojům a zařízením, jejichž prostřednictvím byla vzbuzována více či méně
dokonalá iluze pohyblivého obrazu. Rádi bychom zde na dvou příkladech z barokní Prahy
upozornili na skutečnost, že v raném novověku nesloužily k vyvolávání dojmu obrazu
v pohybu pouze ty či ony mechanické aparáty, ale že v 17. a 18. století vznikaly rovněž celé
architektury, které byly svým půdorysným a prostorovým uspořádáním v souhře s obrazovou
výzdobou cíleně uzpůsobené tak, aby v návštěvníkovi vyvolaly kinematografický zážitek.
S jistou metaforickou licencí tak budeme hovořit o dvou barokních „kinosálech“. Ukážeme si,
že onen divácký zážitek mohl být v jednom případě vzbuzován dojmem pohyblivého obrazu,
vyvolaného mihotavým světlem; v druhém případě pak byl tento zážitek podmíněn přijetím
„apelu“ na diváka, aby se zmocnil komplexu obrazů v daném architektonickém prostoru
mobilním vizuálním vjemem, který není fixován na jediné stanoviště, takže recipient svým
pohybem skrze proměňující se perspektivu vnáší „významový pohyb“ i do prezentované
obrazové skladby.
Zároveň se těmito případovými analýzami pokusíme doložit, že možnou cestou
k interpretačním úvahám o kinematografických fenoménech v „předfilmové“ éře je
interdisciplinární postup, uplatňující podle potřeby metody různých oborů, jako je třeba
historická antropologie, výtvarná ikonografie či dějiny literatury.
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Autorem prvního význačného pokusu o utřídění různých druhů uměleckých děl, který vznikl
na české půdě a jenž za jeden z podstatných klasifikačních příznaků pokládá okolnost, zda
ony umělecké výtvory, na něž zaměřujeme svou pozornost, „zůstávají v klidu a neměnné,
nebo se nějak mění“, byl Bernard Bolzano (1781–1848), filosof, matematik a logik působící
jako profesor filosofie náboženství na pražské univerzitě a po suspendování v roce 1820 jako
soukromý učenec. Pronikavost Bolzanova myšlení a nadčasová inspirativnost jeho spisů byly
doceněny teprve ve 20. století.
Klasifikací umění se zabývá v rukopise O dělení umění, který vznikl zřejmě na počátku
čtyřicátých let 19. století a byl publikován teprve v roce 2004. V rámci umění vnímaných
zrakem tu Bolzano na jednu stranu staví umění vytvářející „neměnné“ výtvory, jako jsou
malované obrazy, sochy, stavby, bytová zařízení, zahrady a parky, a na stranu druhou
předměty, „které se před zraky přihlížejícího proměňují“.1 Sem řadí například proměny
lidského těla v mimice, gestikulaci a taneční i gymnastické choreografii, dále umělecky
ztvárněné živly, tedy vodotrysky a ohňostroje, a konečně malby, které se mění před očima
diváka, jako například „kineorámata, fantasmagorie, anamorfózy, diorámata, autorámata“.
Slovem fantasmagorie nazval Francouz Paul de Philipstal, často vystupující pod uměleckým
jménem Philidor, své projekce v osmdesátých a devadesátých letech 19. století, na nichž
pomocí laterny magiky vyvolával „zjevy duchů a stíny slavných osobností“. Jeho současník
Etienne-Gaspard Robert, vystupující pod uměleckým jménem Robertson, pomocí laterny
nasazené na pojízdnou konstrukci vzbuzoval iluzi pohybujícího se obrazu a přízračnost svých
„zjevení“ ještě stupňoval promítáním na průsvitnou látku či dým. Dojem proměny a pohybu
byl docilován i dalšími prostředky, nejčastěji překládáním projekčních sklíček, nesoucích
části dějově rozvíjeného obrazového výjevu. Doklady o Robertsonových pražských
vystoupeních se dochovaly již z desátých let 19. století.2
Dalšími názvy Bolzano odkazuje k různým typům panoramat, rozměrných perspektivních
maleb, přístupných divákům v speciálních budovách zpravidla kruhového půdorysu, jež
usilovala o vyvolání globálního dojmu „skutečnosti“ – ať už jí bylo návštěvníkům známé
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prostředí města, vystaveného tu překvapivě „přiblíženému“ pohledu, či ji reprezentovaly
místně nebo časově vzdálené, divákovi běžně nedostupné scenérie. Móda panoramat na české
půdě propukla roku 1791 v souvislosti s pražskou korunovací císaře Leopolda II. českým
králem a přetrvala celé 19. století, z jehož sklonku se v Praze jako příznačná ukázka tohoto
fenoménu dochovalo Maroldovo panorama Bitvy u Lipan.
Globální simulaci reality panoramata dotvářela rozmanitými prostředky; podle toho, který
z nich byl dominantní, pak mohla být aktuálně přiřazována k určitému typu, označovanému
tím či oním názvem. Tato pojmenování ovšem nebyla trvaleji fixována, proměňovala se
leckdy jen podle libovůle provozovatelů dotyčných atrakcí. Nedokážeme proto definitivně
rozhodnout, co přesně měl Bolzano na mysli svými „panoramatickými“ termíny. V prvních
desetiletích 19. století jsou každopádně v Praze doložena například panoramata, v nichž se
obrazový děj před očima diváků doslova odvíjel z obřích válců, a simuloval tak třeba pohyb
říčního břehu sledovaného z lodní paluby; dále panoramata, v nichž byl děj prezentován
střídou obrazů, z nichž například první znázorňoval město před požárem a následující během
a po požáru; plynutí času mnohdy simulovala iluminace obrazu s proměňující se intenzitou,
představující fáze denního světla; namalované výjevy byly také běžně „rozpohybovány“
doplňkovými kulisami a mechanickými figurínami.3
Bolzanova klasifikace pochází z doby, kdy jak projekce „oživených“ fantasmagorií, tak
„rozpohybovaná“ panoramata byly již etablovanou, běžně provozovanou a „žánrově“ bohatě
rozrůzněnou atrakcí. Projekce laterny magiky ani panoramatické spektákly ovšem nebyly
vynálezem osvícenské epochy. Řídké, ale nesporné doklady o projekcích laterny magiky
v Praze a Čechách pocházejí již z časů baroka. V protokolu z počátku 18. století je tak
například zmiňován jistý Antonín Václav ze Šternbachu, rodák z Innsbrucku, který studoval
na pražské právnické fakultě. Mladý zámožný šlechtic byl vyšetřován pro svůj skandální žert:
pozval prý k sobě domů barona z Birkholzu, usadil návštěvníka v zatemnělém pokoji na židli,
která se začala zdánlivě sama pohybovat – a náhle se před šokovaným Birkholzem z temnoty
vynořilo zjevení jeho zesnulého otce.4 Z úředního přípisu je zřejmé, že soukromá projekce
rozmarného aristokrata se vyšetřovatelům jevila jako poněkud rouhavá kratochvíle. Projekce
laterny magiky byly přitom pod řádným církevním dohledem používány i jako pomůcka při
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náboženském vzdělávání či duchovních cvičeních, zejména v rámci jezuitského řádu a
některých exkluzivních náboženských bratrstev.
Masově rozšířeným fenoménem naproti tomu byla v barokní epoše betlémová a pašijová
„panoramata“, která namnoze sestávala z kulisy krajinného horizontu a figur v životní
velikosti, často schopných pohybovat hlavou či údy, jejichž iluzivní „realističnost“ ještě
podporovala důmyslná iluminace. Drtivá většina takto inscenovaných biblických výjevů
ovšem nepřečkala vládu Josefa II., který přikázal odstranit z kostelních interiérů vše, co mu
zavánělo dětinskou hříčkou nebo pověrou.
Jako svého druhu předchůdce kruhových panoramat bychom pak mohli označit nástropní
fresky s nebeskými výjevy na kupolích nesčetných barokních chrámů. V éře pozdního
osvícenství byla tato „panoramata“ takříkajíc snesena z chrámových kupolí na zem, kde již
diváka nedrtila závratným průhledem do nebeské říše, ale umožňovala mu pohodlný výhled
na sice povětšinou exotické, ale „skutečné“ a v principu „dosažitelné“ končiny z tohoto světa.
Dojem názorné „skutečnosti“ zobrazených scén pak byl paradoxně posilován právě těmi
prostředky sugerujícími „živý pohyb“, jež byly vlastní již výše zmíněným, osvícenským
duchem ke zkáze odsouzeným barokním betlémům či pašijovým scénám.
Je zřejmé, že pražské barokní „kinosály“ budeme hledat mezi sakrální architekturou. Jak
výstižně formuloval historik František Šmahel, „od biskupské katedrály po vesnický kostelík
byl středověký chrám místem soustředěného, předem naprogramovaného působení na mysl i
city věřících.“ Totéž platí bezpochyby i pro éru ranného novověku, kdy kostely byly rovněž
„plny zvuku, rituální gestikulace i světelných efektů. Vše nasvědčuje, že […] publikum
vnímalo sakrální výtvarná díla audiovizuálně, [podtrhl F. Š.] na způsob pozdějších
kramářských písní anebo zcela moderních produkcí typu son et lumière.“5
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Prvním pražským sakrálním prostorem, v němž si na základě dochovaných pozůstatků
výzdoby můžeme představit takto „naprogramované“ vizuální působení, je kostel sv. Jana
Nepomuckého, jenž příslušel k někdejšímu klášteru sester voršilek na Hradčanech.
Promyšlenou významovou strukturu jeho nástropní freskové výzdoby vzniklé po roce 1727
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charakterizoval ve své monumentální monografii věnované jejímu autorovi, malíři českého
baroka Václavu Vavřinci Reinerovi, kunsthistorik Pavel Preiss jako projev „rafinovaného
sémantického myšlení a vyjadřování“ a výsledek neporovnatelně důmyslného konceptu, jímž
je divák vtahován do podivuhodného „kaleidoskopického kolotání“ – nepokusil se však
konkretizovat celkový záměr tohoto konceptu.6
Preiss navrhl hledat možného původce nedochovaného ideového konceptu fresky mezi
kapitulními kanovníky, z nichž jmenovitě uvádí Jiřího Jana Libertina, kterého s hradčanskými
voršilkami pojily přátelské vazby. Ve své knize Jména příběhu jsem na tento Preissův poukaz
navázal upozorněním na paralely mezi textovými „obrazy“ z Libertinova nepomucenského
kázání z roku 1729 a jednotlivými tématy Reinerových fresek, i na pravděpodobný vztah
ústředního motivu výmalby, pětice hvězd – které podle nepomucenské legendy svým jasem
ozdobily tělo mrtvého mučedníka, svrženého do Vltavy, a s nimiž je světec na nespočetných
sochách vyobrazován –, k staršímu kázání Libertinova „kolegy“, pražského kanovníka
Kristiana Augustina Pfaltze, jenž v něm „jasnou hvězdou“ nazval jiného českého patrona, sv.
Vojtěcha.7 [obr. 1] Obšírné úvahy o nebeských tělesech Pfaltz ve svém svatovojtěšském
kázání opírá mimo jiné o několik citátů z knihy Athanasia Kirchera Extatická pouť z roku
1656.8 Autobiografického hrdinu tohoto „kosmologického“ příběhu, interpretovaného dnes
často jako „první sci-fi román“, provádí anděl Cosmiel vesmírem a představuje mu pohyb
nebeských těles v dokonalé harmonii sfér.
Polyhistor Athanasius Kircher (1602–1680), který se publikací vyobrazení a zevrubného
popisu laterny magiky zásadním způsobem zasloužil o její rozšíření po celé Evropě, bývá ve
studiích o „prehistorii filmu“ často uváděn jako „bezděčný věrozvěst“ moderních vizuálních
médií. Ve Jménech příběhu shledávám důvody, pro něž považuji za nanejvýš pravděpodobné,
že Reiner se při práci opíral o Kircherovy výklady věnované zákonům perspektivy a optiky;
tyto nálezy zde nebudu opakovat. Nově bych tu rád upozornil na kázání dalšího z pražských
kanovníků, Josepha Wenceslava Lanckische, pronesené na pražských oslavách svatořečení ve
stejný den, kdy zaznělo kázání Libertinovo. Lanckisch v něm Nepomukovy hvězdy ztotožnil s
pěticí tehdy známých Saturnových měsíců – i tady je dobře možný vliv díla Athanasia
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Kirchera, který Saturn zkoumal a dopisoval si i s objevitelem jeho čtyř měsíců Giovannim
Domenicem Cassinim.9
Úvahy o kosmologickém smyslu Nepomukových hvězd ale byly živé nejenom v prostředí
metropolitní kapituly. V synopsi jedné z dochovaných latinských jezuitských školních her
věnovaných pražskému světci a provedených při oslavách jeho svatořečení roku 1729 byla
pětice Nepomukových hvězd ztotožněna s pěticí tehdy známých planet – Merkurem, Venuší,
Marsem, Jupiterem a Saturnem –, jež se rozhodnou ozářit mučedníkovy ostatky slavnostními
ohni. Podle editorek hry jde o „neobvyklý koncept, pro nějž zatím nenacházíme žádnou
paralelu“.10 Mám za to, že jeho zjevnou výtvarnou paralelou je právě Reinerova hradčanská
freska, konkrétně její ústřední výjev, pětice dynamicky rozpohybovaných andělů na centrální
kupoli chrámu, kteří si v dlaních pohrávají s nepomucenskými hvězdami a hravě ladnými
pohyby z nich metají bělostné proudy světla či zlatavé blesky. [obr. 2, 3] „Hvězdami“
v rukou andělů je tedy dle mého soudu právě zmíněná pětice planet, rotujících kolem
slunečního středu, symbolizovaného lucernou kupole, propouštějící do chrámu denní světlo.
Za tematickou osu Reinerova celkového konceptu freskové výmalby hradčanského chrámu
pak pokládám model vesmíru Tychona Brahe, který Athanasius Kircher spolu s dalšími
názornými schématy publikoval rovněž v Extatické pouti; v modelu dánského astronoma
okolo Země krouží Měsíc a Slunce, kolem nějž obíhá pětice planet. [obr. 4] Klenbu kruchty
nad vstupem do chrámu totiž pokrývají noční, „lunární“ výjevy Nepomukova utrpení ve
vězeňské kobce a svržení jeho těla do Vltavy; klenbu presbytáře na opačném konci chrámu,
v jeho liturgickém centru nad oltářem, pak zdobí alegorie čtyř kontinentů, adorujících
společně s alegorickou postavou Čech, představovanou ženou s heraldickým lvem, andělský
pár s relikvií sv. Jana Nepomuckého, jehož sláva se již rozšířila po celé Zemi. [obr. 5, 6]
Trojice nástropních výmaleb hradčanského kostela sv. Jana Nepomuckého tedy pospolu
vytváří jakési barokní „planetárium“, promyšleně koncipovaný panoramatický model
vesmírného univerza. [obr. 7] Aby barokní divák tomuto konceptu adekvátně porozuměl,
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musel se nechat „pohnout“ k pouti vedoucí od „potemnělého“, lunárního vchodu do chrámu, a
projít slunečním jasem ozářenou chrámovou lodí až k sakrálnímu centru svatyně, Zemi
poctěné zrozením svatého mučedníka. Impuls k takovéto pouti bezpochyby mohl zaznít v řadě
dobových kázání; účastník „audiovizuální“ liturgie, který kazatelský apel vyslyšel,
„rozpohyboval“ svým vnímáním znázorněného nebeského děje z rozličných stanovišť a úhlů
pohledu jeho celkový ideový koncept, jímž byl v pohledu barokního člověka zásadní přínos
českého mučedníka zpovědního tajemství pro souladnou harmonii pohybu nebeských těles.
O tom, že takto „kinematografické“ vnímání kostelní výmalby bylo Reinerovým záměrem,
svědčí i fakt, že zjevnou inspirací hradčanské fresky bylo nejslavnější dílo římského malíře
iluzivních architektur a autora vlivného pojednání o malířské perspektivě Andrey Pozza
(1642–1709), nástropní výmalba římského kostela sv. Ignáce na Martově poli, kde se paprsek
vyzařovaný Svatou Trojicí láme o „zapálené“ srdce sv. Ignáce z Loyoly na čtyři světelné
proudy, jež dopadají na alegorie kontinentů, adorující jezuitského světce. Z různých míst
římského kostela se divákovi tohoto svatého děje nabízí pohled na perspektivně zkreslené zdi,
které mu víceméně „hrozí“ překocením či zřícením; teprve když doputuje k místu označeném
kamenem v kostelní podlaze, jenž symbolizuje Kristovu pevnou oporu, iluzivní architektura
se mu vyjeví jako stabilní stavba „pronikající“ do nebeských sfér. [obr. 8] Reiner postupy
Pozzova iluzionismu hradčanskou freskou pasivně neimituje, ale docela podobně jako římský
malíř počítá s pohybem vnímavého diváka.
Vzdálený ohlas postupů barokního malířství, kalkulujících s recipientovým pohybem, ostatně
můžeme zaslechnout i ve výše citovaném pojednání Bernarda Bolzana, jenž jako zvláštní
podkategorii proměnlivých obrazů zmiňuje „určitým způsobem zalomené“ malby, které
divákovi nabízejí „odlišné předměty, podle toho, jaké stanoviště si zvolí“.

4
V „předfilmové“ epoše patřilo k obvyklým „animačním“ technikám nasměrování světelného
paprsku na malovaný či tesaný portrét, který „ožíval“ v jeho mihotavé září. V baletu
Pygmalion Jeana Philippa Rameaua z roku 1748 tak například v mihotavém světle Amorovy
pochodně „ožívá“ sochařův „kamenný“ výtvor.11
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Tanec mihotavého světla probouzející k (zdánlivému) životu mrtvou tvář přitom nebyl jen
divadelním gestem určeným elitnímu publiku, ale vcelku běžnou zkušeností raně novověkého
člověka. Bdění na nočních modlitbách u těla zesnulého člena rodiny obklopeného svíčkami
bylo ještě v 19. století docela obvyklým rituálem, během nějž nebožtíkovi blízcí bezpochyby
nezřídka podléhali dojmu, který v jednom čtyřverší své rukopisné básně pregnantně vyjádřila
dnes pozapomenutá spisovatelka, publikující nejčastěji pod jménem Popelka Biliánová
(1862–1941): „A mrtvá leží bez hnutí, / však v tváři co to škubnutí? / To svíce vzplála jen, / tu
mrtvou věčný tíží sen.“12
V mihotavém světle svíček či lampiček v raně novověkých domácnostech zřejmě podobným
způsobem nezřídka „ožívaly“ i svaté obrazy. V tomto kontextu je podle mého soudu třeba
nově interpretovat proslulé čtyřverší z Erbenovy básně Svatební košile: „Pohnul se obraz na
stěně – / i vzkřikla panna zděšeně; / lampa, co temně hořela, / prskla a zhasla docela.“ Mám
za to, že „pohnutí“ mariánského obrazu (slovo obraz ostatně ve staré češtině mohlo označovat
i vyřezávanou sošku) bychom si neměli představovat jako zakymácení rámečku zavěšeného
na hřebíku, ale spíše jako „změnu výrazu“ svatého obličeje, po němž „přeběhlo světlo“
blikotavé lampy.
Tanec světelného paprsku v rysech obličeje vynořujících se z temnot obecně vzato vyvolává u
diváka ambivalentní pocity tím, jak znejasňuje hranice mezi živou tváří a neživým portrétem
či maskou. Mihotavé přítmí třepotajícího se plamene tak jitřilo a dodnes jitří lidskou fantazii.
S reflexí této podivuhodné ambivalence podněcující diváckou imaginaci se často setkáváme i
v romantické próze. V Nočních vigiliích německého spisovatele Ernsta Augusta Friedricha
Klingemanna, publikovaných roku 1804 pod pseudonymem Bonaventura, tak do přízračného
muzea věnovaného výtvarnému umění „táhnou četní znalci a diletanti s hořícími
pochodněmi, aby si ti mrtví [tj. sochy] uvnitř připadali v pohyblivém světle co nejživější.“13
Ve své geniální próze Pouť krkonošská zase Karel Hynek Mácha popisuje napůl zřícenou
budovu gotického kláštera, kterou zdobí „postavy lidské, zvířat, stromů atd., však tak
drobounce z kamene tesané, že povýšenějších nelzelo v světle měsičném rozeznati; všecky
postavy tyto zdály se v třepetajícím se papršlku žíti a se pohybovati“.14
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Za prostor vyloženě uzpůsobený pro zakoušení takto „mihotavých“ a „přechodných“ dojmů
„oživených obrazů“ pokládám kryptu hradčanské Lorety, odkrytou po několika staletích
zapomnění skupinou historiků v roce 2011. Do stísněného podzemního prostoru bylo
v barokní době uloženo pouze několik rakví významných donátorů poutního místa, masivní
žulový příkrov chránící vstup do krypty byl tedy ze svého „lůžka“ pozdvihován jen zcela
výjimečně; podle nejmladší datace na jedné z rakví se tak naposledy stalo roku 1779. Stěny
krypty jsou pokryté zcela mimořádnou freskovou výzdobou neznámého malíře, která podle
kunsthistorického průzkumu vznikla v šedesátých letech 17. století.15 [obr. 9]
Kapucínským mnichům a snad i nemnoha vybraným hostům, kteří se mohli účastnit
pohřebního obřadu, se při sestupu do krypty za svitu svící či pochodní naskytl sugestivní
pohled na zlověstné figury kostlivců a boha času Chronose, které „ožívaly“ pohybem
mihotavých světélek nesených účastníky pohřebního rituálu, a vyvolávaly tak v návštěvnících
krypty neporovnatelný zážitek barokní „kinematografie“. [obr. 10, 11, 12] Působil na ně
bezpochyby neméně silným dojem, jaký o století později v divácích vyvolávaly Robertsonovy
„duchařské“ projekce. [obr. 13]
Mám za to, že například „portrét“ sedícího skeletu s kosou zřetelně svědčí o tom, že neznámý
malíř s účinkem divácké iluminace počítal: horní linka očnic má tvar nakrabaceného obočí a
lícní kosti ani dolní čelist nejsou zvýrazněny, takže lebka nese potenciální rysy šklebící se
lidské tváře, které mohly mihotavým dopadem světla vystoupit v „živé“ grimase. [obr. 14]
Návštěvník krypty samozřejmě na jejích stěnách nepřehlédl ani četná symbolická vyobrazení
pochodní, svíček a lampiček, které právě „prskly a zhasly docela“, a upínal se tím úzkostlivěji
k blikotání vlastního plamínku. [obr. 15]
Finálním záměrem tvůrců krypty ovšem nebylo její návštěvníky zdeptat makabrózním
spektáklem, ale dovést je skrze tanec stínů smrti k nadějeplnému výhledu na výjev
pokrývající východní, tedy z liturgického hlediska „cílovou“ stěnu sálu. Neznámý mistr zde
namaloval scénu Vzkříšení Lazara; objev této fresky, která vznikla ještě ze Rembrandtova
života a opírá se nepochybně o jednu z verzí slavného Rembrandtova leptu, vyvolal mezi
evropskými kunsthistoriky značný ohlas. [obr. 16, 17] Světla v rukou návštěvníků krypty,
která doposud probouzela k přízračnému „životu“ jen kostlivčí loutky, tak ve finále
napomáhala „přivést k životu“ ještě poněkud věčným spánkem omámenou, ale Ježíšovým
příkazem již z moci smrti vysvobozenou Lazarovu tvář. Malíř loretánských fresek ovšem
dokázal dojem Rembrandtova génia, schopného kresbou tváře sugestivně vyjádřit
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„přechodové“ rozpoložení navrátilce z onoho světa, zprostředkovat jen přibližně; na co
Rembrandtův kopista svým uměním nestačil, to přenechal imaginaci svých budoucích diváků,
již povzbudí „oživující“ účinek mihotavých světelných paprsků.

5
Po stopách našich dávných předků jsme na sebe nechali působit prostředí dvou pražských
„kinosálů“ z barokní epochy, které jejich tvůrci uzpůsobili tak, aby svým návštěvníkům
zprostředkovaly dojem obrazů v pohybu. Ukázali jsme si, že kinematografický zážitek, který
si s moderní sebestředností nárokujeme pro filmového diváka, dokázal sugestivním způsobem
produkovat a recipiovat již člověk raného novověku.
Obě architektury jsou vzdušnou čarou vzdálené nějakých tři sta metrů a vznik jejich malířské
výzdoby dělí jen zhruba šest desetiletí. Svými rozměry, „repertoárem“ a „cílovou diváckou
skupinou“ mají ovšem od sebe daleko asi jako dnešní klubové kino a pompézní projekční sál
typu IMAX. Divák obou barokních „kinosálů“ byl důmyslnými konceptuálními postupy
naváděn k prožitku a sdílení příběhu o cestě vedoucí od temnot malomyslnosti – symbolicky
představovaných mučedníkovým martyriem či tancem triumfující Smrti – k světlé naději
smyslu. Kinematografický umělec dnes tento smysl zajisté nemusí tak jako barokní člověk
shledávat v spáse své duše – může jej ale s nemenším zápalem nacházet v katarzi, již by měl
být schopen docilovat svými audiovizuálními výtvory.
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