
První arkáda: 

PŘEŽITÍ 
 

Tématem první arká-
dy je přežití. Tím jsou 
míněny pokusy ,primi-
tivních‘ lidí ovlivnit 
nepříznivé podmínky: 
kde nestačí technické 
prostředky, tam slouží 
k jejich posílení ma-
gie. Má pomoci zajistit 
lovecké štěstí, plod-
nost, zahánět zlé 
duchy a pod. Většina 

přikladů se zaměřuje na svět zeměděl-
ců, který vznikl v 
rámci ,neolitické 
revoluce‘, a který 
po desítitisí-
ciletém trvání v 
současnosti za-
niká. Paleta forem této kultury člověka - 

zemědělce může být 
pro její mnoho-
vrstevnost samoz-
řejmě pouze naz-
načena jako uni-
verzální fenomén. 
Společně jsou prezen-
továny jak archaické 
objekty, tak i objekty  
současných přírodních 
národů. 

Druhá arkáda: 

MÝTICKÁ MATRIX 
 

Druhá arkáda před-
vádí některé zák-
ladní vzory nábo-
ženské orientace. 
Tématem je mýtická 
matrix dřívějších vel-
kých kultur a systé-
mů víry: jsou tu pre-
zentovány zpodob-
nění bohů různého 
původu v souvislos-
tech, které naznačují 

jejich vzájemné feno-
menální analogie a iko-
nografické souvislosti.  
Těžištěm je obraz Bud-
dhy pro jeho důležitost 
jako průlom k zobra-
zení člověka. Převaha 

příkla-
dů z 
budhistického okruhu 
má ještě jeden důvod; 
totiž jejich význam pro 
vývoj kultury nejen v 
Asii, ale i v Evropě. 
Tato arkáda dále ob-
sahuje různá zob-
razení zvířat mýtic-
kého a náboženského 
významu.  

Třetí arkáda: 

PŘEMĚNA VÝZNAMU 
 

Třetí arkáda uvádí do 
našeho zorného pole taková 
poselství religiózního umění, 
jež ukazují na jaké úrovni 
probíhala přeměna význa-
mu: ,symbol’, ,pismo’, ,podo-
benství’, ,pobožnost’, to jsou 
jen některá hesla. Bývalý 
magický element se zde ob-
jevuje už teologicky přetvo-
řen a přeměněn v element 
mystický. Schopnost vní-

mání nezatíženého rozu-
mem člověk už dávno 
ztratil. Symboly je proto 
třeba vysvětlovat a učit se 
je chápat. Uspořádání jed-

notlivýh exponátů v této arkádě pouka-
zuje na jejich vzájemné liturgické pro-
pojení nebo je prezentuje  jako objekty 
sloužící k šiření víry. Objevují se již také 
vedlejší figury jako mniši, osoby vzýva-
jící či bodhisattvové, kteří přispívají k 
postupnému odtabuizování výtvarného 
zobrazení člověka. Ohni-
sko této skupiny tvoři zo-
omorfní rituální nábody, 
z nichž některé prozra-
zují již ,osvícené’ pojetí a 
ohlašují triumfální nástup 
dekorativního umění. 

Čtvrtá arkáda: 

NÁROK NA MOC 
 

Čtvrtá arkáda má 
za téma nárok na 
moc jako výraz 
náboženské a svět-
ské troufalosti: 
dobývání a obrana 
jako kolektivní či 
individuelní úsilí 
dostává vedle hru-
bého násilí také 
spirituelní složku. 
Dále jsou zde uvedeny přiklady toho, 

jakým způsobem 
používaly vládnoucí 
elity náboženských 
symbolů k legitimaci 
své moci a jakých 
formálných změn 
doznaly v této sou-

vislosti umělecké 
,kódy’. V rozpětí mezi 
obranou proti nebez-
pečí a reprezentací 
leží těžiště oblasti 
,amulet, ozdoba a 
šperk’, přičemž pře-
vahu islámských lido-
vých a nomádských 
ozdob v této vitrině 
zdůvodňuje jejich ob-
ranný charakter. 

Pátá arkáda: 

ANTROPOCENTRISMUS 
 

Pátá arkáda zřetelně ukazu-
je hluboké zprofanizování, 
jakým antropocentrismus od 
svého vzniku začal ovlivňo-
vat náš svět a tím i formu 
uměleckého výrazu. Velké 
významové struktury se oci-
tají pod tlakem nutkání k ra-
cionálnímu vysvětlení a 
rozpadají se, zatímco jejich 
umělecké šifry pozbývají 
všeobecné závaznosti. Umělci se mění 

of služebníků ideje ke 
zprostředkovatelům sebe 
sama. Mytologická témata 
jsou tvarována a přetváře-
na naprosto volně, božské 
postoje se stávají použitel-
nými pro zobrazení po-
zemského člověka. Zo-
brazení zvířete zcela zrácí 
svůj náboženský význam a 
nachází jako nový žánr mí-
sto v užitém umění a kýči. 
Umělecké dílo se mění v 

samostatný subjekt a 
ztrácí přitom na čitel-
nosti a stylotvorné 
síle. Trh se stává ur-
čující silou produkce 
umění. 


