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Geoffrey Batchen: OBRAZ A DISEMINACE  
Za novou historii pro fotografii

Nejnovější dílo světově uznávaného teoretika a především historika fotografie Geoffreyho Batchena 
vychází vůbec v prvním světovém vydání v Nakladatelství AMU. Batchen je stoupencem revizionis-
tického proudu v uvažování o dějinách fotografie a pomáhá porozumět tomuto médiu v každodenním 
dobovém kontextu jeho fungování. Fotografie jako bytostně hraniční fenomén osciluje mezi pomíjivým 
a trvalým, dynamickým a statickým, zjevným a skrytým, vědou a magií, pravdou a fikcí, dokumentem 
a monumentem, informací a věcí. Autora zajímají právě tyto hraniční momenty.

V linii myšlení navazující na Jacquese Derridu, Rolanda Barthese 
či Michela Foucaulta si Batchen klade za cíl rozšířit dosavadní 
chápání historiografie fotografie a soustředí se na proměnu 
užívání tohoto média v různých historických kontextech s důra-
zem na tzv. vernakulární fotografie, tedy fotografie, se kterými 
se setkáváme v každodenní praxi (momentky, fotografie z dovo-
lené atd.). Takováto nová „historie pro fotografii“ pak může lépe 
mluvit k naší žité zkušenosti, která je determinována záplavou 
nehmotných obrazů v internetovém prostoru. 

Ačkoli autor mnohdy pracuje s poměrně složitými koncepty, 
dokáže je čtenářům přiblížit přístupnou a srozumitelnou for-
mou. Své myšlenky vždy dokládá řadou příkladů a sond 
do historie fotografie. Díky esejistickému stylu tak kniha může 
zaujmout i širší veřejnost se zájmem o dějiny a současné posta-
vení fotografie. 

Geoffrey Batchen, jeden z nejvlivnějších myslitelů o fotogra-
fii posledních desetiletí, působil na řadě univerzit po celém 
světě, v současnosti bádá a vyučuje na Victoria University of 
Wellington na Novém Zélandu. Kromě pedagogické činnosti 

a publikování je rovněž aktivním kurátorem – připravil řadu výstav v Austrálii, Velké Británii, Japonsku, Nizo-
zemsku, na Islandu a v dalších zemích. V Česku od tohoto autora zatím vyšlo několik kratších studií a často 
je na něj odkazováno v textech věnovaným nejen teorii a historii fotografie, ale v širším smyslu vizuálním stu-
diím či novým médiím. V dubnu 2016 navštívil Geoffrey Batchen Prahu a knihu Obraz a diseminace představil 
formou přednášky na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. 

Více informací o této publikaci i dalších edičních počinech Nakladatelství AMU  
(včetně e-shopu) najdete na adrese: www.namu.cz
Chcete-li knihu redakčně zpracovat, zažádejte si o recenzní výtisk.
Eva Zavřelová / eva.zavrelova@amu.cz
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Zuzana Augustová, Jan Jiřík, Daniela Jobertová (eds.):
Horizonty evropského dramatu: 

Současný divadelní text mezi dramatickými a postdramatickými tendencemi

Kniha je výstupem dvouletého projektu, jehož cílem je nabídnout komparativní pohled na současné 
tendence evropské dramatiky. Výsledný text knihy se formoval během několika uzavřených kolokvií 
a dvoudenního mezinárodního sympozia Současný divadelní text mezi dramatickými a postdramatic-
kými tendencemi, které hostila Divadelní fakulta AMU v roce 2015.

První část knihy sestává z vhledů českých odborníků do jednotli-
vých divadelních kultur. Čtenář tak může sám nacházet parale-
ly a rozdíly mezi vývojem dramatiky v Německu a Rakousku 
(Zuzana Augustová), Velké Británii (Martina Schlegelová), 
České republice (Vít Pokorný), Polsku (Jan Jiřík), Rusku (Mar-
cela Magdová) a Itálii (Kateřina Bohadlová). 

Druhou část knihy tvoří studie vycházející z příspěvků zahranič-
ních účastníků výše zmíněného sympozia. „Tyto příspěvky se sa-
mozřejmě žánrově i rozsahem liší, všechny však jistým způsobem 
vypovídají o specifičnosti ,národního‘ přístupu k vlastní dramatické
a divadelní tradici: od esejisticky rozevlátého zamyšlení o fabuli
z pera italského dramatika a badatele Davida Carnevaliho přes 
zevrubný příspěvek vídeňské teatroložky Terezy Kovacs věno-
vaný srovnání poetiky Elfriede Jelinek a Ewalda Palmetshofera, 
přehledový a přehledný nástin nedávného vývoje polského divadla 
od redaktora polského odborného časopisu Dialog Piotra Olkusze, 
kompaktní vhled do českého kontextu určený zejména zahranič-
ním účastníkům diskuse od Lenky Jungmannové až po kartezi-

ánsky důslednou teoreticko-analytickou studii francouzského divadelního teoretika Patrice Pavise, 
kladoucí otázky po propojenosti textu a scény s využitím příkladu současného francouzského dra-
matika a režiséra Joëla Pommerata,“ vysvětluje spolueditorka knihy Daniela Jobertová.

Monografie vychází jako druhý ediční počin v edici Black_Box, kterou připravují členové a spolupracovníci 
Katedry teorie a kritiky DAMU a která se zabývá podobami současného divadla. V roce 2014 již v této 
edici vyšla monografie V hlavní roli text. Podoby a proměny scénického čtení, na které se podílel stejný 
autorský kolektiv. 

Projekt Současný divadelní text mezi dramatickým a postdramatickým divadlem: Formy a žánry sou-
časných divadelních textů ve vztahu k národním divadelním kulturám byl podpořen z prostředků 
Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, kterou poskytlo 
MŠMT v letech 2014 a 2015.


