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fi lm konzumován, je, podle mého názoru, nedostate"ná. Je ne-
't)stí, &e p$í'erná spousta fi lmové teorie funguje bez odkazu na 
tato témata, &e pod vlivem literární tradice up$ednost-uje status 
textu samotného, vypreparovaného z kontextu sledování.

V'echno tohle se stejnou m)rou t!ká studia televize. Práv) 
tak jako pot$ebujeme porozum)t fenomenologii „chození do 
kina“, pot$ebujeme rovn)& porozum)t fenomenologii domácího 
sledování televize – to znamená porozum)t v!znamu r#zn!ch 
model# fyzické a sociální organizace domácího prost$edí jako 
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kontextu, v n)m& se sledování televize odehrává. Na sledování 
televize je mnohem více zajímavého ne& jen to, co se d)je na 
obrazovce – toto „mnoho“ je hlavn) domácí kontext, ve kterém 
sledování probíhá.
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Glosa  I  A! na "pi#ku nosu

Ob jedno "íslo nazpátek jsme spojili Revue pro média s tématem mediál-
ní gramotnosti. Vcelku logické, zvlá#' kdy& se "asopis pokou#í b!t jakou-
si prodlou&enou (rozum%j a& do -eské republiky se natáhnuv#í) rukou 
mediální v!chovy.

Handlovalo se tehdy s tezemi o tom, &e proces interpretace le&í n%kde 
mezi textem, jeho "tená$em a kontextem – kontextem sociálním, kulturním, 
ekonomick!m, politick!m i historick!m. S tezemi o tom, &e "tená$ není 
jen pasivní ob%tí p$ijímaného sd%lení. Ale také o tom, &e si tím vlastn% 
nikdo není úpln% jist!. *lo, mimo jiné, o nevy$e#enou, "asto etickou otáz-
ku mediálních studií, na ni& se odpovídá jaksi ad hoc. 

A práv% na této neudusané p(d% se zk$í&ily me"e v souvislosti s vy-
dáním minul!m – zasazen!m do rámce „média a gender“. V%novali jsme 
se feministické perspektiv% v mediálních studiích, zabrousili k pornogra-
fick!m symbolick!m text(m, hledali obraz &eny v Bibli, hovo$ili se t$emi 
"esk!mi filma$kami. A v#echno tohle doprovodili fotografiemi sov%tsk!ch 
údernic, reprodukcemi a p(vodními komentá$i z Alba fotografií Sov%tská 
&ena, které v roce 1950 (!) vydalo nakladatelství Sv%t sov%t(. Práv% ony 
(sov%tské &eny, jim& nikdy nebylo odep$eno realizovat se prací) jsou in-
kriminovan!m pudlíkem pod zemí. Ozna"ení údernice je stejn% zjednodu-

#ující a má pointu tého& ra&ení jako samotné uvedení snímk( – byly tam 
here"ky, nastávající matky, $editelky továren. Jen&e i tahle mince má dv% 
strany.

Byl to intelektuální vtip. Spojení dvou r(zn!ch kontext(, protnut!ch 
&enskou otázkou. Bylo to uvoln%né oddechnutí, &e u& je to za námi, 
a sou"asn% v!zva k boji proti nov!m, takté& ideologick!m nepravostem. 
Na obojí, $ekla bych, máme vcelku nárok.

Jenom&e otázka zní: rozumí "tená$ tomu, co zam!#líme sd%lit? Jak je 
to s interpretací prost$ednictvím textu, "tená$e a kontextu? Po$ád to byla 
komunistická propaganda bez vysv%tlujícího komentá$e. A ty fotky jsou 
p$eci tak roztomilé. Zhlédli jsme se v anglo-americké feministické tradici 
a historické okolnosti té na#í jsme (s v!jimkou útlé recenze na knihu 
Barbory Osvaldové) nechali za dve$mi. -ern! humor bolí. Zvlá#' kdy& vám 
vypráv%jí anekdotu o krematoriu cestou z babi""ina poh$bu.

P$ehlédli jsme feministickou mediální teorii jako feudál p$ehlí&í úrodu, 
ale aristokratick! nadhled jsme si popletli se zdvi&en!m nosíkem. Sami 
sebe jsme nachytali do pasti nevy$e#en!ch otázek mediálních studií. A tak 
doufáme, &e "tená$ cvi"í svoji mediální gramotnost a p$edkládané texty 
kriticky hodnotí. Dostal od nás tak trochu lekci.

Kate"ina #ka"upová

Pøeklad
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