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Studies

Orientalistická fotografia:
ideológia verzus technológia
M ONIKA B AGALOVÁ
The aim of the study is to bring about a reflexive dialogue between different approaches to orientalist
photography, focusing on the relationship of photography with orientalism and its different forms
in historical and theoretical contexts. The author examine an inhomogeneous picture of the colonial
period on exemple of official photographs and private photographic collections that originated at
same time. Based on this, the study analyzes the term of colonial photography and points to the need
to re-interpret existing materials as well as search for new methodological concepts and practices.
Keywords: colonial, photography, orientalism, visual anthropology, South Asia
Orientalistická fotografia je známy termín z histórie kolonializmu, vedy a fotografie. Z historického hľadiska
je zaradená do konca 19. a začiatku 20. storočia, teda
krátko po tom, ako sa objavila prvá zmienka o fotografii. Z geografického hľadiska sa dotýka všetkých kolonizovaných krajín, ktoré boli v rovnakom historickom
období pod nadvládou západných mocností. Avšak
vplyv a dopad orientalistickej fotografie nie je časovo
ani geograficky vymedzený. Praktiky orientalizmu nahradili kritiky orientalizmu, fotografovanie zase teórie
a analýzy. Cieľom štúdie je priniesť reflexívny dialóg
medzi rôznymi prístupmi k orientalistickej fotografii,
zamerať sa na vzťah fotografie s orientalizmom a jeho
odlišné podoby v historických a teoretických súvislostiach.

Fotografia v Oriente, orientalizmus
vo fotografii

V druhej polovici 20. storočia sa začal znásobovať počet
akademických štúdií s kritickými analýzami fotografických reprezentácií vytvorených v koloniálnom prostredí. Analýza orientalistickej fotografie bola ovplyvnená kritikou orientalizmu, ktorú odštartovalo dielo
Orientalizmus (Orientalism, 1978) od Edwarda Saida,
taktiež paradigmou moci a poznania, s ktorou prišiel
Michel Foucault a rozpracoval ju v diele Dozerať a trestať: Zrod väzenia (Discipline and Punish: The Birth of
the Prison, 1975). V rovnakom čase vyšli prvé kritické
vizuálne štúdie: John Berger: Spôsoby videnia (Ways of
seeing, 1972), Roland Barthes: Svetlá komora: vysvetlivka k fotografii (Camera Lucida: Reflections on Photography, 1981), ktoré nalomili doterajšiu pravdivosť
a objektivitu fotografickej techniky. Spoločnosť sa už
prestala spoliehať na vedu a štátne orgány, naopak, na-

stolila im zrkadlo. Nastalo obdobie kritiky spoločenských i vedeckých štruktúr, ktoré formovalo vtedajšiu
spoločnosť, vedecké písanie, poznanie o sebe i o svete.
Každé historické obdobie sa dá charakterizovať určitou
náladou, skopickým režimom, ktorý prevláda v spoločnosti. Pojem skopický režim prvýkrát predstavil Christian Metz v diele The imaginary signifier (1982), neskôr
sa mu venovali viacerí akademici ako Martin Jay, W. J.
T. Mitchell, Maurice Marleuau - Ponty, Jacques Lacan
a ďalší. Existuje mnoho odlišných interpretácií daného
termínu, avšak výsledná sumarizácia je, že skopický režim predstavuje špecifický spôsob videnia danej kultúry, spoločnosti v určitom konkrétnom období. Na
druhej strane je to aj mechanizmus, ktorým je možné
vidieť. Spojenie medzi odlišnými interpretáciami je tvorené faktom, že skopický režim vždy predstavuje objekt
iba z jedného špecifického hľadiska, vytvára jeden dominantný pohľad na svet, ktorý znemožňuje vidieť
mimo neho (napr. ľudia žijúci v totalitných režimoch).
Ukážkovým príkladom skopického režimu je orientalistická fotografia. Orientalistická fotografia prešla niekoľkými skopickými režimami, ktoré menili identitu
orientalistickej fotografie: pri fotografovaní v koloniálnych krajinách a pri interpretáciách koloniálnych materiálov.
Postkoloniálne obdobie bolo charakteristické kritikou koloniálneho režimu, ktorá spočívala v odhalení
politického a mocenského pozadia koloniálneho archívu. Kritické práce zaoberajúce sa orientalistickou fotografiou sa predovšetkým inšpirovali teóriou mocipoznania a odhalením neobjektívnej stránky fotografie.
Medzi takéto najznámejšie práce patria: Marek Alloula:
The Colonial Harem (1986), David Tomas: An Ethnography of the eye: Authority, observation and photo-
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graphy in the context of British anthropology (1987),
Allen Sekula: The body and the archive. In the context of
meaning: critical histories of photography (1989), John
Tagg: The burden of representation: essays on photographies and histories (1988), J. W. Mitchell: Iconology.
Image, text, ideology (1986), Pinney, Christopher Camera Indica. The social life in Indian photographs (1997)
a mnoho ďalších. V uvedených dielach je odhalené, ako
fotografovanie v koloniálnom kontexte primárne slúžilo k identifikácii a klasifikácii celých kastových a kmeňových skupín, ktoré predovšetkým viedlo ku kontrole
a k potvrdeniu koloniálnej moci. Diela sa sústreďujú na
fotografie, ktoré sú vytvorené v kolóniách, od fotografov, ktorí boli v pozícii autority. Vychádzali z predpokladu, že dokumentárne a etnografické fotografie sa
považovali za dôležitý nástroj šírenia myšlienok o nadradenosti Západu, ktorý sa vyznačoval prudkou objektivizáciou a zastieraním subjektivity jednotlivcov.
„Fotografia ako taká nemá žiadnu identitu. Jej postavenie ako technológie sa líši mocenskými vzťahmi,
ktoré sú do nej vkladané. Jej povaha ako praxe závisí na
inštitúciách a prostriedkoch, ktoré ju definujú. Jej história nemá jednotu. Je to prenikanie cez pole inštitucionálnych medzier. Toto pole musíme študovať a nielen fotografovať“ (Tagg 1988: 63).
John Tagg v diele The Burden of representation odkrýva rovnocenný vzťah medzi technológiou a ideológiou, z ktorého vzájomne profitovali obe strany. Na jednej strane koloniálny aparát využíval novú technológiu
za účelom dozoru nad kolonizovaným obyvateľstvom,
na druhej strane fotografia vďačila za svoju silu inštitúciám štátneho aparátu, ktoré do nej vkladali významnú
identitu. Ako Tagg uvádza, bolo to práve „rendezvous“
medzi novou formou štátu a novou technológiou, ktoré
umožnilo obom stranám podoprieť si svoju moc (Tagg
1988: 35). Populárne bolo kriticky analyzovať fotografie
z koloniálnych oblastí ako znamenie nerovného pohľadu medzi kolonizátorom a kolonizovaným. Príkladom je nahota objektu, ktorá by sa mala čítať ako znak
necivilizovaného, istého „divošstva“ v kontraste s civilizovaným, oblečeným Západom (Edwards 2001: 22).
Marek Alloula v práci The Colonial Harem odhaľuje
ideológiu kolonializmu a potlačenú sexuálnu fantáziu,
ktorá ju sprevádzala v „erotizujúcich“ reprezentáciách
alžírskych žien, v podobe pohľadníc zo začiatku 20. storočia. Alloulavým kritickým cieľom je odhaliť povahu
a zmysel koloniálneho pohľadu a rozvrátiť stereotyp,
ktorý je pevne spojený s telom ženy. Jeho postkoloniálny model pohľadu predpokladá binárnu opozíciu
medzi európskym kolonizátorom ako producentom
a spotrebiteľom „erotizujúcich“ obrazov žien a koloni-

zovanou ženou ako obeťou sexuálneho sliedičstva. Alloula sa nebráni ostrej kritike pri opise pohľadníc:
„Čítanie, ktoré navrhujem by bolo zbytočné, ak by
existovali fotografické stopy pohľadu kolonizovaného
na kolonizátora. V ich neprítomnosti, to znamená absenciu konfrontácie opozičných pohľadov, pokúsim sa,
hoci ďaleko zaostávajúc za históriou, vrátiť túto nesmiernu pohľadnicu odosielateľovi“ (Alloula 1986: 5).
Medzi najkritizovanejšie orientalistické zobrazenia
patria fotografie z jedného najväčšieho vládneho projektu, ktorý sa realizoval medzi rokmi 1868-1875. Výsledkom bola obrovská zbierka (obsahujúca 8 zväzkov
so 468 fotografickými ilustráciami) s názvom The
people of India, zostavená John Forbesom Watsonom
a Johnom Williamom Kayeom. Cieľom zbierky bolo
zmapovať a kategorizovať najväčší počet rôznych kmeňových skupín a kást. Pinney vo svojej analýze fotografií poukazuje hlavne na dôležitosť politických kontextov, ktoré formovali vtedajšie fotografie a nastolili
príslušnú uniformitu. Na žiadnej z fotografií The people
of India sa nestretávame s tvárou portrétovaného. Jednotlivci sa využívali ako „prototyp“ celého kmeňa či
kasty (Pinney 1997: 44). Rozkol medzi individuálnym
a kolektívnym zachytávaním sa využíval aj pri vymeriavaní antropometrických dát vo frenológii1, kde fotografia slúžila ako základný dokumentačný nástroj. Ako príklad v postkoloniálnych analýzach sa často uvádza
štúdia od Williama Elliota Marshalla, s názvom A phrenologist amongst the Todas (1873). Marshall bol britský
podplukovník a amatérsky etnograf, ktorý sa rozhodol
študovať pastiersky kmeň Todov, izolovane žijúci v kopcoch južnej Indie, s cieľom odhaliť fyziognomický doklad o ich „primitívnej povahe“. Jeho záverečný výskum
pozostával z dvoch štúdií, ktoré sú ilustrované štrnástimi uhlíkovými výtlačkami zo sklenených negatívov.
Autori negatívov boli Samuel Bourne a Charles Shepherd, ktorí patrili do skupiny významných koloniálnych fotografov v Britskej Indii. Kým v európskom
kontexte bola frenológia metódou pre diagnostiku individuálnych dispozícií, Marshall sa snažil vyzistiť
kolektívnu diagnózu celého kmeňa. Jeho hlavným argumentom bolo, že lebka Toda odhaľuje všeobecnú
pravdu o Todoch ako o celku. Podľa Marshalla dané zistenie poukazuje na to, že Angličania sú výsledné plemeno z niekoľkých odlišných rás, ktoré netvorí jeden
typ, tým pádom existuje nekonečné množstvo odlišností. Avšak, v spoločenstve akým sú Todovia, endogamia zaisťuje, že sú všetci príslušníci rovnakého typu
a panuje tu extrémna jednoduchosť a uniformita (Marshall 1873: 12).

1 Podrobné štúdium tvaru a veľkosti lebky ako predpokladaného znaku charakteru a mentálnych schopností.
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Orientalistická fotografia?

Vďaka predchádzajúcim kritickým štúdiám vieme definovať, čo je orientalistická fotografia, kedy, kde, prečo
a za akých okolností vznikala. V súčasnosti, u mnohých
vedcov, začala vznikať naliehavá požiadavka prehodnotenia doterajšieho prístupu k analýze koloniálneho materiálu a hľadania nových perspektív na nazeranie na
orientalistickú fotografiu.
Niekoľko vedcov, ako napríklad Ali Behdad, Zeynep
Celik, Mary Roberts, Michelle L. Woodward, argumentuje, že trend použitia Saidovej analýzy bol rozšírený
príliš široko, odrážal len jeden konzistentný hlas orientalizmu, ktorý zakrýval nuansy a nekonzistencie medzi
rôznymi reprezentáciami a fotografmi. Orientalizmus
v súlade s Foucaultovým dedičstvom vždy podriadil obraz moci, zdôraznil spojenie medzi koloniálnym záujmom a kultúrnou praxou. Avšak len niekoľko rokov po
jeho uverejnení, rôzni vedci, ako napríklad Ajaz Ahmad
a James Clifford, spochybnili používanie teórie Michela
Foucaulta v spojení s orientalizmom (Pinney 2013: 33).
Termín orientalistický sa bežne používa na opísanie
fotografií z koloniálneho prostredia v priebehu 19. storočia. Zo začiatku sa slovo orientalistický používalo ako
odvolávanie sa na termín Orient, v súčasnosti odkazuje
na zaujatý systém reprezentácie, ktorý vytvára patronátny a hierarchický rozdiel medzi Orientom a Západom. Táto zmena významu nastala v dôsledku vplyvu
Saidovho diela Orientalism, v ktorom poukázal na to,
že Európa prostredníctvom literárnych diel a spoločenských vied vyrába imaginárny Orient. Fotografie z koloniálneho obdobia boli starostlivo vybrané z veľkého
množstva možností a stali sa živými vizuálnymi dokumentmi, ktoré dokázali imaginárnu realitu (Woodward
2003). Orientalizmus ponúka rozhodujúcu perspektívu
na pochopenie významu fotografických reprezentácií.
Tieto obrazy by ale nemali byť chápané iba ako odraz
európskych rasových predsudkov voči Orientálcom,
lebo by zjednodušene potvrdzovali európsku imperialistickú dominanciu nad regiónom. Kritika sa dotýka aj
tvrdenia, že orientalistická fotografia prináša binárnu
vizuálnu štruktúru medzi Západniarmi ako aktívnymi
činiteľmi a Orientálcami ako pasívnymi objektmi reprezentácie. Behdad argumentuje, že teória orientalizmu
sa nezaoberá motiváciou jednotlivých umelcov, ani atribútmi umeleckých predmetov, namiesto toho skúma
symetrické a asymetrické vzťahy medzi diskrétnymi objektmi, konkrétnymi jednotlivcami a praktikami (Behdad – Gartlan 2013: 13).
Fotografovanie z konca 19. storočia pôsobí jednotným štýlom, ľahko rozpoznateľným pohľadom. Stalo sa
takmer klišé, opisovať mnoho z týchto obrazov ako

„orientalistické“ (Behdad, 2013: 12). Znaky orientalistickej fotografie sú v niektorých prípadoch konzistentné. Orientalistické klišé zahŕňalo uniformitu, strohosť,
potlačenie individuality objektu, používanie rekvizít
a kulís, zobrazovanie nahoty (obr. č. 1), exotické tanečnice (obr. č. 2), skupinové fotografie kmeňov (obr. č. 3),
krajiny a zobrazenia historických pamiatok (obr. č. 4),
elegantné portréty panovníkov a elitných rodín (obr.
č. 5). Orientalistické prvky využívali západní aj miestni
fotografi, i keď pôvod a totožnosť fotografa pri orientalistických fotografiách nebola taká dôležitá ako ich účel
a umiestnenie. Nie je však presné ani užitočné označiť
všetky fotografie z koloniálneho obdobia za orientalistické. Vizuálne reprezentácie z 19. storočia neboli monolitické, líšili sa v závislosti od účelu a použitia fotografie. Pri bližšom preskúmaní je zrejmé, že existujú aj
výrazné rozdiely vo vizuálnych konvenciách a štýloch.
Opísanie daných variácií a pochopenie ich historického
kontextu ukazuje, ako sú reprezentatívne postupy formované medzikultúrnymi interakciami, sociálnym
kontextom, politikou a osobnými a skupinovými identitami.
Na základe predchádzajúcich materiálov a vedeckých
štúdií sa vytvoril homogénny obraz o koloniálnom období. V dominantnom vedeckom poznaní absentoval
iný obraz koloniálneho obdobia, ktorý nachádzame
v súkromných fotografických archívoch. Príkladom sú
menej známe fotografie zo súkromných zbierok cestovateľov, v ktorých je zachytený život a reálie koloniálneho obdobia, v inom svetle ako v klasickom orientalistickom klišé. Väčšina známych zbierok je od autorov
pochádzajúcich zo západnej Európy. Fotografické
zbierky od autorov zo strednej alebo východnej Európy
sú raritou. Medzi takúto zbierku fotografií patrí fotografická zbierka manželov Lubošinských. Viera a Marek
Lubošinskí pochádzajúci z Ruska sa neskôr presťahovali
do Československa, kde sa Marek stal riaditeľom hotela
Thermia Palace v Piešťanoch. Vďaka svojmu zamestnaniu sa stretávajú s navábom z Bhopálu, od ktorého
v roku 1938 prijímajú pracovnú ponuku a pozvanie na
jeho kniežací dvor v Indii. Počas sedemročného pobytu
v posledných rokoch britskej nadvlády sa Marek venoval práci v paláci, zatiaľ čo Viera (obr. č. 6) si zaznamenávala každodenné udalosti a svoje pocity z nového
prostredia. Tieto záznamy nielen že nadobudli písanú
podobu, ktorá bola neskôr i knižne vydaná2, ale boli
i vizuálne zdokumentované.Hoci nie je úplne zrejmé,
kto je autorom všetkých fotografií, je veľká pravdepodobnosť, že fotografovala hlavne Viera, ktorá mala viac
voľného času. V zbierke sa nachádzajú dokumentárne

2 Dielo s názvom Indický denník od Viery Lubošinskej bol vydaný v roku 2006 Balneologickým múzeom v Piešťanoch.
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Obr. č. 1: Domorodé ženy z publikácie The people of India,
autor: Tosco Peppé.

Obr. č. 2: Pózujúce tanečnice s muzikantmi, autor: Samuel
Bourne.

Obr. č. 3: Príslušníci kmeňa Naga, autor: Raja Deen Dayal.
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fotografie z výletných ciest po Indii, fotografie významných pamiatok, architektúry, prírodnej scenérie, ktoré
pripomínajú dnešné turistické zábery.
Orientalistické fotografie elitných rodín a panovníkov sú známe svojou uniformitou a strojenou dokonalosťou v priestoroch foto-štúdia. Lubošinským sa podarilo, vďaka bezprostrednej prítomnosti na dvore
navába, náhodne zachytiť stretnutie ľudí i očakávaných
návštev a rodinných príslušníkov navába, z ktorých takmer všetky fotografie pôsobia ako tzv. momentky, náhodné fotografie bez štylizácie. Už na prvý pohľad
portréty z archívu Lubošinských znázorňujú väčšiu citlivosť, kde na nás fotografovaní ľudia pôsobia ako členovia rodiny, dôverne známi a nie ako argumentovaní
„iní“ z orientalistického diskurzu. Portrétovaní sú väčšinou zachytení v ich prirodzenej póze, bez dávky veľkého štylizovania a prevládajúcej túžby poukázať na
niečo iné, odlišné, ako na väčšine fotografiách z koloniálneho archívu.
Pocit blízkosti s objektom sa prejavuje hlavne pri náhodných fotografiách detí a žien (obr. č. 7), ktoré Lubošinská zachytávala v tých najbežnejších momentoch bez
vyrušenia. Uvoľnené momentky dokumentujúce život
panovníčok, zachytávajúce ich každodenné činnosti
i neresti, ako fotografie dcér navába s cigaretou (obr.
č. 8), patria medzi neobvyklé znázornenie žien v koloniálnom období.
Pokrok technológie a vynájdenie prvého snapshot
fotoaparátu (brownie box) v roku 1900 posúva fotografie od strnulosti k prirodzenejším pózam. Plnoautomatické nastavenia fotoaparátu umožnili rýchle
a jednoduché fotografovanie momentiek aj pre neprofesionálnych fotografov, ktoré dovtedy nebolo možné.
Prvá fotografická technika, ktorá sa dovtedy používala,
umožňovala fotografovanie len počas dlhej uzávierky,
kedy sa fotografované osoby nemohli hýbať, len staticky
držať pózu niekoľko minút. Tento aspekt do značnej
miery ovplyvňuje strohosť vo fotografiách, ktorá sa interpretuje ako prílišná štylizácia objektov, kategorizácia,
odstup a nadradenosť kolonizátorov. Strnulosť v pózach, v dôsledku dlhej uzávierky, bola prirodzená vlastnosť v začiatočných fázach fotografie, ktorá sa nachádzala na všetkých fotografiách bez kultúrneho rozdielu
a mocenského zámeru.
V archíve Lubošinských sa nachádzajú aj fotografie,
na ktorých môžeme nájsť podobnosť s prevládajúcim
orientalistickým pohľadom. Lubošinskí počas svojich
ciest fotografovali náhodne okoloidúcich ľudí, príslušníkov rôznych kmeňov a kást (obr. č. 9). Dané fotografie
prirodzene nepôsobia tak intímnym dojmom ako fotografie rodiny navába, s ktorou si boli blízki. Je tu určitá
podobnosť s etnografickými fotografiami slúžiacimi na
oficiálne účely, ako napríklad portréty po trup s pria-
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mym alebo profilovým pohľadom alebo postavy odfotené s „typickými“ pracovnými nástrojmi. V zbierke sa
nachádzajú aj postavy s vyzlečeným telom, avšak necítiť
z nich potrebu upriamenia pozornosti na „nahé koloniálne telo“.
Napriek tomu v archíve Lubošinských nachádzame
portréty s väčšou subtílnosťou vo výraze, častými
úsmevmi, ktoré na väčšine orientalistických fotografiách chýbajú. Lubošinským sa podarilo zachytiť portrétované osoby s veľkou dávkou dôvernosti a otvorenosti voči nim, pôsobia uvoľneným dojmom a pokojom,
vďaka čomu z fotografií cítiť príjemnú atmosféru.

Nový pohľad

Dokázaná prítomnosť iného pohľadu z koloniálneho
obdobia nám poskytuje šancu k re-interpretácii doterajších materiálov, ako aj hľadanie nových metodologických konceptov a postupov. Nové prístupy k archívnym materiálom by sa mali zamerať na zváženie afinity
medzi diskurzívnym a vizuálnym utváraním orientalizmu. Orientalizmus by sa mal chápať nielen ako ideologický diskurz moci alebo neutrálny umelecko-historický pojem, ale skôr ako sieť estetických, ekonomických
a politických vzťahov, ktoré prechádzajú cez národné
a historické hranice. Behdad argumentuje, že fotografie
Orientu sa stávajú zmysluplnými a čitateľnými len vtedy,
ak sú zvážené z hľadiska geopolitických rozdielov, ekonomických záujmov a kultúrnych predpokladov o kolonizovaných krajinách (Behdad – Gartlan 2013: 13).
Pinney navrhuje, aby sa binárna voľba, ktorá zvyčajne charakterizuje diskusiu o orientalizme, nahradila
inou analytickou stratégiou, ktorá vychádza z pojmov
transkulturácie, purifikácie a autonómie/indiferencie
(Pinney 2013: 37). Pojem transkulturácie označuje kontaktné zóny, charakterizované vzájomnou prítomnosťou a interakciou medzi nimi. Mary Louise Pratt v diele
Imperial Eyes opisuje kontaktnú zónu ako synonymum
k pojmu koloniálna hranica. Pratt argumentuje, že zatiaľ
čo pojem koloniálna hranica je založený na európskej
expanzívnej perspektíve (hranica je hranica iba s ohľadom na Európu), kontaktná zóna posúva ťažisko a bod
pohľadu. Vyvoláva priestor a čas. Tam, kde predtým
boli subjekty oddelené geograficky a historicky, sú teraz
prítomné spoločne. Termín kontakt vystihuje interaktívny, improvizačný rozmer imperiálnych stretnutí,
ktoré boli ľahko odignorované alebo potlačené správami o dobývaní, nadvláde, povedanými z pohľadu kolonizátora. Kontaktná perspektíva kladie dôraz na to,
ako si subjekty vytvárajú vzájomný vzťah, zaoberá sa
vzťahmi medzi kolonizátormi a kolonizovanými. Nie
však z hľadiska oddelenosti, ale v podmienkach spoločnej prítomnosti, interakcie, vzájomne spájajúcich pochopení, praktík a často v rámci radikálne asymetrických mocenských vzťahov (Pratt 2008: 8).

Obr. č. 4: Brána v Husainabad, Lucknow, 1865, autor: Samuel
Bourne.

Obr. č. 5: Portrét bráhmanskej rodiny, autor: Raja Deen Dayal.

Obr. č. 6: Viera Lubošinská na výlete, archív Lubošinských.
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Obr. č. 7: Neznáma žena s dieťaťom, archív Lubošinských.

Obr. č. 8: Princezná Rábia, archív Lubošinských.

Obr. č. 9: Príslušník neznámeho domorodého kmeňa, archív
Lubošinských.
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Pinney argumentuje, že táto výmena môže prúdiť
v oboch smeroch (od kolonizátora ku kolonizovanému
a naopak). Ako príklad uvádza entuziazmus pre fotografickú techniku u Indov. Pojem očistenia je najľahšie
identifikovateľný v obrazoch a praktikách označovaných ako orientalistické. Ako príklad môžeme vidieť
obrazy, ktoré upevňujú spojenie medzi mocou a vedomosťou. Antropometrické obrazy nahých indických tiel
sú zvyčajne opisované teóriami árijskej invázie, zaradené v etnografických katalógoch ako napríklad The
people of India. Okrem nich sú to aj obrazy fakírov
a ďalších exotických úkazov, ktoré popisujú Indiu ako
priestor náboženstva, bez politického zriadenia a ekonómie. Ako príklad uvádza Maurice Vidal Portmana,
koloniálneho úradníka, ktorý v roku 1896 vydal nariadenie „fotografia pre antropológov“ s požiadavkami:
domorodé telá musia byť úplne nahé, je potrebné vyhnúť sa estetike. Pre etnológiu je to presne to, čo je potrebné. Jemné osvetlenie a piktorialistická fotografia
(inšpirovaná maľbou) sú nežiaduce, pri umiestňovaní
predmetov bolo potrebné všetko jasne vidieť. Namiesto
závesového naskladaného pozadia sa preferovalo nenápadné, tmavé. Ak je zeleň jedinou možnosťou vo
fotografii, mala byť čo najviac zaostrená, rozmazané pozadie sa považovalo už za príliš umelecký prejav a zdôraznenie portrétovanej osoby. Takéto nariadenia súviseli s výstavbou antropologickej disciplíny, ktorá chcela
preukázať svoju vecnosť a vedeckosť. Koncept autonómie má poukázať na prítomnosť miestnych štýlov
zobrazovania. Podľa Pinneyho boli lokálne tradície zobrazovania v tom čase rovnako prítomné ako západný
orientalistický pohľad.
Autor uvádza príklady z jeho terénnych výskumov
v lokálnych vidieckych foto-štúdiách, kde zákazníci naďalej preferovali zobrazovanie celej postavy od portrétov. Uvádza vtip, ktorý sa rozpráva po fotografických
štúdiách, kde zákazníci naliehajú na to, aby sa im odfotografovala celá postava. Ak sa im odfotografuje len
štvrtina alebo polovica postavy, zaplatia za fotografiu
iba štvrtinu, polovicu ceny (Pinney in Behdad – Gartlan
2013: 39). Zeynep Çelik argumentuje, že mnohé orientálne krajiny hľadali aj kultúrnu identitu pod silným
vplyvom západnej paradigmy. Çelik vysvetľuje, že európske paradigmy sa často filtrovali prostredníctvom
korekčného procesu, ktorý ich pretvoril podľa vlastných
vízií a snáh. Napríklad fotografie typov povolaní, ktoré
vyhovujú ich vlastným predstavám, ako súčasť modernizujúcej sa spoločnosti. Ich obrazy zobrazujú subjekty
ako dôstojných členov rôznych súdržných miestnych
komunít, ako dôkaz bohatej histórie. Tento štýl sa odchyľoval od typickej orientalistickej perspektívy tým, že
zdôrazňoval poriadok v kontexte miestnej sociálnej
štruktúry, a zároveň zobrazoval miesta, na ktoré boli turisti zvedaví, ako sú trhy, obchodníci, kúpeľné domy
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a mešity (Çelik 1992: 10-11). Behdad vo svojich dielach
taktiež pracuje s pojmami transkulturácie a kontaktných zón, ale neskôr k ním pristupuje kriticky. Pojem
kontaktnej zóny a myšlienka transkulturácie ako fenoménu kontaktu boli prijaté, aby na jednej strane problematizovali jednosmerný vzťah moci medzi európskymi kolonizátormi a mimoeurópskymi kolonizovanými.
Na druhej strane poukazovali na prítomnosť domácich
umelcov, ich praktík a diel, kde reprezentujú vlastný obraz o sebe.

Záver

Orientalistická fotografia predstavuje istý druh harmónie a napätia medzi ideológiou (orientalizmom) a technickou praxou (fotografovaním). Teórie moci a obrazu
začali súťaž medzi dvoma paradigmami. Predchádzajúce diskurzívne a vizuálne príklady ukázali, že sa nedá

jednoznačne dokázať, kto má v tomto vzťahu navrch.
Teória obrazu je vo veľkej miere prepletená s teóriou
moci, ktorá ju veľakrát zatieňuje, ale vo výsledku je to
vždy fotografický obraz, ktorý udáva prvotné mantinely. Fotografia ako technický postup neustále konfrontuje súbor priestorových a časových obmedzení. Na
druhej strane je orientalistická fotografia vždy historicky a umelecky podmienená, napriek tomu je regulovaná prevládajúcim vizuálnym režimom a diskurzom
spoločnosti. Pri súčasnej interpretácii koloniálneho archívu, by sa pojmy ako orientalizmus a fotografia mali
používať v dialógu konkrétnych momentov, priestorov
a ich kontextov. Nový prístup nenavrhuje dichotómnu
voľbu medzi jednou alebo druhou paradigmou, ale poukazuje na otázku vzájomnej intenzity a napätia medzi
nimi. To je kľúčom k tomu, čo spája orientalizmus s fotografiou.
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