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Úvod

 

Prostředí digitální kultury, ve kterém dnes žijeme, by bylo před dvaceti lety těžko představitelné -

internet se tehdy užíval jenom ve vědeckých zařízeních, interaktivní multimédia se pravě začínaly

vyvíjet  a prosazovat,  CD disky byly novinkou a mobilní telefony se považovaly za nepraktický

luxus. Tyto technologie neskutečně proměnily sociální a kulturní sféru, a v současnosti ovlivňují

každý aspekt života člověka.

 

Nelze říci, že galerie a muzea nepodléhají těmto změnám. Naopak, jsou jimi hluboce ovlivněny. Po

dlouhou dobu byly instituce a trh s uměním orientované na ‘artefakt’, neměnící se objekt, který lze

snadno  zařadit  do  tradičního  rámce  prezentací  a  archivací.  Avšak  rostoucí  všudypřítomnost

digitálních  uměleckých  děl  donucuje  diváky  a  muzea  se  vyrovnávat  s  novými  specifickými

problémy v interpretaci, chápání a správě artefaktů.

 

V současné době ani umělci ani kritici nepočítají díla, vytvořená pomocí počítače nebo videokamery

za něco mimořádného nebo neobvyklého - jsou zcela běžné v galeriích a muzeích.

 

Tato bakalářská práce si klade za cíl charakterizovat novomediální umění a vylíčit, co nového při-

neslo do muzeí.  Je zamyšlena jako komplexní analýza digitálního uměleckého díla a jeho místa v

galerii s příklady jak z české, tak zahraniční scény. Pokusím se zjistit, jak se proměnily vztahy autor-

dílo, divák-dílo a muzeum-dílo. Hlavní otázkou práce je, jak se digitální dílo liší z estetického a

technologického hlediska od klasického umění. Všechny tyto podrobnosti se budou zjišťovat po-
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stupně, odvozujíc se definice novomediálního uměleckého díla. V druhé části práce budou rozebrá-

ny modelové výstavy nového umění v České republice a z dostupných informaci se pokusíme zjistit,

s jakými problémy se setkaly instituce, návštěvnicí a organizátoři výstav.

 

Práce začíná pátráním po vlastnostech nových médií.  V osmdesátých letech se mnoho teoretiků

pokusilo charakterizovat nová média a definovat jejich hlavní rysy, a protože tento jev je relativně 

mladý, pořád se mu nedostává jednotné definice. V první kapitole se pokusím zformovat představu o

novomediálním  uměleckém  díle  a  vymezit  základní  pojmy,  které  se  budou  v  prací  používat.

Nejdříve  se zaměříme přímo na  pojem “nová média”,  který  je  pro  digitální  umění  podstatný  a

zahrnuje většinu jeho vlastnosti.

 

Začneme úvahami  Marshala  McLuhana,  který za charakteristický rys ‘nových’ médií  považoval

pravě jejich novotu. Způsob, kterým se proměňují média, je označen termínem remediace, který

propracovali Jay Bolter a Richard Grusin. Pak pokračujeme Tonym Feldmanem, podle kterého pro

pochopení přechodu od starých k novým médiím je podstatné rozlišovat ‘analogový’ a ‘digitální’

signál. Skrz teorie Lva Manoviche a Martina Listera, kteří popsali pět hlavních principů nových

médií,  přejdeme  k  definici  samotného  novomediálního  díla,  zahrnující  uvedené  vlastnosti.

Zjednodušená  technická  definice,  převzata  ze  slovníku  organizací  DOCAM1 a  EAI2 pomáhá

pochopit jaká umělecká díla se přesně považují za umění nových médií

Druhá kapitola je věnována pátrání po problematice vnímání digitálního díla a po tom, jak se mění 

jeho estetická hodnota a co se s ním děje po umístění v galerijním prostoru. Témata jsou 

odvozována z vlastnosti, která v první řadě patří novým médiím. Jsou tu rozebírány otázky ztráty 

aury, spojené s digitalizací obrazu; smrti autora a vzniku kolektivní tvorby, zaručené 

hypertextualitou; vznik interaktivity a to, jak nové interaktivní dílo komunikuje s divákem v muzeu.

1 DOCAM (Documentation and conservation of the media arts heritage) je kanadský výzkumný spolek, který hledá 
vhodné strategie pro konzervaci, dokumentaci, katalogizaci umění nových médií a také vytváří terminologií pro 
organizace, které se tímto uměním zabývají

2 EAI (Electronic Arts Intermix) je mezinárodní nezisková organizace se sídlem v New Yorku, která šíří a uchovává 
digitální umění na internetu a také určuje pokyny pro jeho vystavováni.
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Ve třetí kapitole definujeme poslání muzea a zaměříme se na technickou stránku digitálního 

uměleckého díla. Dozvíme se o vlastnostech hardwaru i softwaru,  a také probereme 4 strategie 

archivace, vymyšlené pro muzejní instituce jíž zmíněnými organizacemi.   

 

Ve čtvrté kapitole se budeme zabývat způsoby prezentaci digitálního umění. Také tam bude popsana 

problematika vystavování net.artu3 v galerii.

Teoreticko-metodologickým základem výzkumu bude analýza a syntéza práci domácích a hlavně

zahraničních autorů v oblasti muzejních studií, filozofie, dějin a teorie umění, estetiky, sociologie.

K vypracování první častí dané práce budou použity nejrůznější akademické zdroje, nejenom texty

teoretiků, ale i praktiků (tedy kurátorů, umělců a muzejních pracovníků), kteří pracovali přímo s

uměním nových medií, a proto jejich článkům a recenzím můžeme důvěřovat.

 

Druhá část této práce začíná pátou kapitolou, která by měla krátce představit dějiny umění nových 

médií ve světě. Má za cíl označit časové hranice a postupně popsat umělecká díla, skupiny, umělce a

výstavy, které měli největší význam pro rozvoj digitálního umění do vzniku net.artu. Tato kapitola 

slouží jako pomocná informace ke zpracování 6. kapitoly, která by měla vytvořit historický obraz 

doby, během které probíhaly první velké výstavy mediálního umění v České Republice.

Šestá kapitola pokračuje analýzou tří prvních velkých výstav mediálního umění v České Republice.

Jsou  to  “Český  obraz  elektronický” (Praha,  Mánes,  1994),  “Orbis  Fictus”  (Praha,  Valdštejnská

jízdárna, 1995 - 1996) a “Jitro kouzelníků” (Praha,  Veletržní palác, 1996 - 1997). Zajímá nás, jak

byly výstavy koncipovány, jaká díla se tam objevovala a jaké reakce ta díla vyvolávala u publika.

Důležitým faktorem pro výběr úplně prvních výstav je existence porevoluční kulturní atmosféry.

Umělcům rozvázala ruce a ti chtěli ukázat co nejvíce toho, co bylo dříve zakázané nebo nedostupné

3 Net.art je zkrátka pro internetové umění. Net.art označuje umění, vznikající přímo na internetu a kreativně využívající 
jeho komunikační prostředky.
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(tvorba  pomocí  videokamery,  počítače).  Proto  první  výstavy  vypadaly  více  jako  přehlídky

mediálního  umění  než  jako  kurátorské  projekty.  Nepřipravený  divák,  který  se  poprvé  potkal  s

digitálním uměním v českém prostředí, si musí jasně všimnout změn v proměně muzejního prostoru.

Reakce návštěvníka je pro nás také důležitá - pochopíme z ní, zda si lidé všímají celkové odlišnosti

mediálního díla od klasického. Informace o výstavách a reakcích na ně získáme z katalogů, recenzí a

rozhovorů s organizátory. Z nich se také dozvíme o specifických problémech, se kterými se potkali

pořadatelé výstav v České republice a které nevznikaly v té době v zahraničí.  

1. Definice pojmu "nová média" a charakteristika umění nových médií

Abychom se dostali  k obsahu novomediálních uměleckých děl konkrétně,  potřebujeme si udělat

jasno v tom, co jsou nová média obecně, protože často se tento pojem může zdát zavádějící - mnoho

autorů pro tu samou věc používá rozličné pojmy - často se setkáváme s označeními "interaktivní",

"síťová" nebo "digitální" média.4      

Pro rozvoj pojmu média vůbec měla význam práce kanadského historika, filozofa a kritika Marshala

McLuhana, zabývajícího se především masmédii. Jeho známý výrok Médium je poselství naznačil

celý  vývoj  teoretického  diskurzu  o  médiích.  Tento  výrok  znamená,  že  vlastnosti  média  mají

obrovský vliv na obsah, který předávají, a občas se stávají ještě důležitějšími, než samotný obsah.

Technologie a média jsou podle něho extenzí lidského těla a nervového systému, použití nového

média tedy přinese ve společnosti větší změny, než zpráva, která je médiem předávána (McLuhan,

1991:20). Označení "nová" v jeho výkladu znamená proces inovace a rozvoje. Konstatuje, že nová

média činí předchozí zastaralými a přijímají je jako svou náplň.

4 např. dílo Tony Feldmana An introduction to digital média.
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Jako příklad můžeme uvést médium řečí, které se stálo náplní pro médium písma, a to je náplní pro

novější  médium tištěného písma,  který je  zároveň náplní  pro hypertextové zprávy.  Jay Bolter  a

Richard Grusin z Georgia Institute of Technology popsali tento proces jako remediace. Poukazují, že

k  němu  došlo  v  době,  kdy  vývoj  počítačů  a  sítí  vedl  k  tomu,  že  se  knihy,  časopisy,  tištěné

dokumenty,  fotografie  a  obrazy,  telefonické hovory,  stejně jako rozhlas,  kino a  televizní  pořady

začaly objevovat na webových stránkách a v multimediálních projektech. Přitom obrazovka počítače

zůstává náplní pro televizi a kino, starších forem mediální komunikaci. Koncept remédiace pomáhá

pochopit  logiku nových médií,  a když spojíme výroky McLuchana a zmíněné autorské dvojice,

můžeme odvozovat, že remédiace je proces, který vzájemně působí na stará a nová média, vytvářejíc

nové mediální formy, přitom se navzájem doplňují, nikoliv pohlcují (Bolter – Grusin, 1991:45).

Do 80. let média se spoléhaly na analogové vysílání, jako jsou televize a rozhlas. Za poslední léta se

média transformovala spolu s nástupem osobních počítačů a nových digitálních technologií. Tento

proces se nazývá digitalizace a jeví sebou "konvertováni fyzikálních dat do binárního kódu" (Lister,

2003:18) .

Termín  digitální použil  Tony  Feldman,  vymezuje  pojmy  "digitální"  a  "analogový"  signál,

pocházející z technologické stránky debaty o nových médiích, která je nicméně klíčová a vyžaduje

pochopení.  Zjednodušeně  to  objasní  názor  Martina  Listera,  odlišujícího  tyto  dva  jevy  v  rovině

přenášení informaci: analogový objekt může být uchován a přemísťován ve své fyzické podobě,

zatímco u digitálních médií fyzikální vlastnosti vstupních dat nejsou převedené do jiného objektu,

nýbrž do numerické podoby. Tedy spíše do abstraktních symbolů než do hmotných objektů (Lister,

2003:16).

Podle Feldmana je dobrou pomůckou si představovat "analogové" informace jako reálný svět, a

"digitální"  jako  výraz,  vlastní  výhradně  počítačům.  Digitální  informace  disponuje  určitými

nezaměnitelnými  kvalitami,  které  ji  činí  výjimečnou.  Autor  popisuje  digitální  záznam  jako

manipulovatelný, síťovatelný (dostupnost pro velký počet uživatelů současně), zhušťovatelný (velký

počet dat se umísťuje na malém prostoru), kompresivní (postup úpravy dat pro zmenšení velikosti

souboru) a nestranný (Feldman, 2005:3).                                 

9



Tak  jsme  zahájili  pátrání  po  principech  nových  médií  z  dvou  důležitých  pojmů:  digitalizace  a

remédiace,  které  jsou základními kameny i  pro novomediální  umělecké dílo.  Několik autorů se

pokusilo vypracovat obecnou charakteristiku nových médií. Variantu, na které by bylo možné se

shodnout a která by byla vědecky prokazatelná nenajdeme, však to co jíž víme je dostatečné pro

analýzu tohoto jevu. V podstatě níže uvedené charakteristiky doplňují Feldmanovů definici digitální

informaci.

Lev Manovich ve své významné knize The Language of New Média klade počátek vývoje nových

médií do stejné doby s vynálezem počítače (Manovich,  2000:43)  ,  a taky vyčleňuje a upřesňuje

principy  nových  médií.  Jednou  z  populárních  definic  je,  že  nová  média  jsou  počítačovými

technologiemi,  které  nahradily  produkci,  distribuci  a  komunikaci.  Autor  však  tvrdí,  že  taková

formulace je příliš omezující. Nová média se svou podstatou liší od obecně užívaných médií, nejsou

prostředkem pro masovou komunikaci  nebo umění.  To je  nový jev,  kterému poskytuje  definici,

charakterizující  spíše  jeho  softwarové  vlastnosti:  nová  média  nejsou  jenom  digitální,  jejími

vlastnostmi jsou také  numerická reprezentace a  modularita, které potom umožňují  autonomizaci,

variabilitu a  kulturní  překódování:  jsou  komplexní,  pracující  jak  ve  společenské  rovině,  tak  v

počítačové (Manovich, 2000:46).  

Ještě jedním teoretikem, který pátral po vlastnostech nových medií, je Martin Lister. V díle  New

Média:  A  Critical  Introduction  uvádí  takovou  interpretaci  termínu:  „...pojem  nová  média ve

skutečnosti  odkazuje  na širokou škálu  změn v  mediální  produkci,  distribuci  a  aplikaci.  Jsou to

technologické, textové, kulturní a konvenční změny. [...] vymezím klíčové rysy nových medií. Jsou

digitální, interaktivní, hypertextuální, virtuální a disperzní“ (Lister, 2003:1)

Základem jeho teorie je  pojem  digitální,  který znamená, jak jsme už zmiňovali,  transformování

vstupních dat do abstraktních symbolu prostřednictvím algoritmů (např. binární kód). Tato vlastnost

dovoluje  ukládat  obrovské  množství  informaci  do  velmi  malých  prostorů,  které  přitom  budou

snadno manipulovatelné (Lister, 2003:16).

10



Pojem  hypertext  také  odlišuje  analogová  média  od  digitálních  -  autor  ho  definuje  jako  “text,

poskytující síť odkazů na jiné texty, které jsou ‘vně, nad a přes’ samotný text” (Lister, 2003:26).

Hypertext nabízí možnost navigace, která není nikdy použitelná s analogovými informacemi.

Poslední  pojem,  jenž  je  zásadní  pro  pochopení  nových  médií,  je  interaktivita.  Definice  tohoto

termínu  není  jednoznačná,  ale  ve  většině  případů  se  odborníci  shodují  na  tom,  že  se  jedná  o

komunikaci člověka se strojem, která je založená na vzájemném ovlivňováni.5 Martin Lister také

zastává  tento  názor,  avšak   u  něj  pojem  vyvolává  hned  dva  asociativní  významy:  první  je

ideologický, druhý je instrumentální. První funguje jako přirozená vlastnost nových médií. "Stará

média  nabízejí  pasivní  shlédnutí,  kdežto  nová  média  nabízí  interaktivitu"  (Lister,  2003:21).

Instrumentální rovina se projevuje v možnosti uživatele přímo měnit a manipulovat obrazy a texty,

jež jsou sdílené. Interaktivita tedy podle něj spočívá ve schopnosti člověka manipulovat s médiem a

interventovat do něj ve smyslu zpětnovazební komunikace (Lister, 2003:22).  

Tyto principy všestranně popisují i novomediální umělecké dílo, kterému se věnujeme dál. Umění

tohoto  druhu,  kvůli  své  komplexitě  a  snadné  manipulovatelnosti,  vyniká  interaktivitou  a

individualitou  a  dovoluje  najednou vysílat  text,  video a  audio.  Nová média  pohlcují  analogové

technologie,  ale  neničí  je,  naopak  je  sjednocují  a  doplňují,  vytvářejíc  úplně  nové  vztahy  mezi

obsahem a člověkem, který tento obsah mění.

2. Digitální umělecké dílo.

V moderním muzeu digitální technologie zdomácněla v podobě interaktivních kiosků s dotykovou

obrazovkou,  instalací  s  velkoplošnými monitory,  velkých obrazovek s pohyblivými obrázky,  3D

animací, virtuální reality a sofistikovaných webových stránek.

5 Definice pojmu “interaktivita”. In: Oxford Reference [online]. [cit. 11. 01. 2013]. Dostupné z: 
http://www.oxfordreference.com/
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Abych doplnila svůj pohled na čiře digitální objekt a přenesla se na uměleckou půdu, chci uvést

ještě jednu definici od kunsthistoričky Susan Elizabeth Ryan, která trochu jinak přistupuje k pojmu

"nová média": „Slovo "nový" tady neoznačuje spojenost s časem a není přívlastkem slova "média".

"Nová média" znamenají něco jiného - v umělecko-historické praktice médium je látka, ze které je

vytvořeno umělecké dílo (barva, sádra, ústřižky z novin atd.)“ (Ryan, 2005) . Můžeme tedy říci, že

novomediální  díla  se  od  klasických  liší  tím,  že  v  jejich  tvorbě  látkou  (médiem)  jsou  digitální

technologie. Použití takového média přirozeně předpokládá, že umělecké dílo je nejenom vyrobeno,

ale uskladněno a prezentováno v digitálním formátu. Nicméně, má mnoho různých forem a může

být  jak  interaktivní  instalací,  používající  hardwarové  prvky,  tak  čistě  softwarovým  netartovým

projektem.

Nejpřesnější  definicí pojmu "umění nových médií", vyhovující charakteru této práce, je definice

organizace  EAI  (Electronic  Arts  Intermix).  Definici  převzal  i  výzkumný  spolek  DOCAM

(Documentation  and  Conservation  of  the  Media  Arts  Heritage),  který  pracuje  přímo  s

novomediálním uměním a zkoumá, jak by mělo být archivováno a vystavováno v muzeích. Umění

nových  médií  je  „umění,  vytvořené  pomocí  technologií,  které  byly  vynalezeny  nebo  se  staly

dostupnými v druhé polovině 20. století, včetně těch, které jsou spojeny s telekomunikací, médii,

multimediálním a digitálním přenosem dat. Termín "nová média" je aplikovatelný na umělecká díla,

k jejichž vytvoření byly použité nové technologie a která zpravidla potřebují připojení k elektrické

síti. Zahrnují takové umělecké formy, jako jsou instalace, videoart, interaktivní umění a net.art“6.    

 

Po  obrovském  vědeckotechnologickém  pokroku  ve  20.  století  vzniklo  velké  množství  nových

uměleckých forem, proměněných z klasických "analogových" do nových "digitálních". Samozřejmě,

když  byla  obrazovka  poprvé  vystavená  v  galerii,  vznikla  spousta  otázek  týkajících  se  jak

vystavování a archivování, tak přijeti díla divákem.

6 New Media: Definition. In: DOCAM: Documentation and Conservation of the Média Arts Heritage  [online]. [cit. 15. 
10. 2012]. Dostupné z: http://www.docam.ca/en/introduction.html
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Samozřejmě archivování  tradičních uměleckých forem také není  jednoduché,  jenomže sběratele,

kurátoři a muzea se s tím už vypořádaly. Novomediální umělecká díla jsou velmi zranitelná, a to z

těchto důvodů: zaprvé jsou mnohem méně životaschopné než sochy, obrazy, nebo grafiky - optické

disky mají životní délku od 30 do 100 let, audio- a videopásky - jen od 10 do 20 let. Zadruhé, kvůli

rychlému rozvojí technologie také rychleji stárnou, což ohrožuje software a přehrávací zařízení.

Co se týká estetické stránky digitálního díla, je plně vázána na obecné vlastnosti nových medií, které

jsme popsali výše - digitální, interaktivní (manipulovatelné), hypertextuální, disperzní kvality díla

ho odlišují od klasického umění. Každá z těchto vlastnosti, pří přenášení jejího významu na tvorbu a

vnímání umění, se specifickým způsobem odráží na prožitku diváka a na způsobu interakce diváka s

dílem. Z estetické stránky je důležitá otázka reprodukovatelnosti - zpochybnění kvality díla, které se

dá snadno okopírovat, přišlo mnohem dříve než skutečně rychlé přenášení digitálních dat z jednoho

nosiče na jiný. Tato vlastnost je dána digitální podstatou nových medií - pro mediální umělecké dílo

se kopírování může stát jedinou možností k zachování nebo udržování softwaru.

Procesy tvorby a vnímání novomédialního uměleckého díla se také proměnily - v roce 1967 Roland

Barthes  píše  o  "smrtí  autora"  a  vzniku  spíše  kolektivní  tvorby  (Barthes,  2006).  Jeho  názory

současníci  považovali  za extrémní,  to se však  změnilo s  příchodem hypertextu.  Boris  Groys o

mnoho let později mluví o změně materiálních vlastností díla při interakci s divákem a o tom, jak se

navzájem ovlivňují (Groys, 2006), což se rozvinulo jen s příchodem interaktivního umění.

V dalších  podkapitolách  se  budu  zabývát  problémem  divák-dílo,  tedy  proměnou  v  estetickém

vnímání díla.

2.1. Reprodukovatelnost

V tradičním slovasmyslu reprodukce je napodobením a rozmnožením originálu tiskem nebo jinou
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polygrafickou technikou. Původně reprodukční technika využívala uměleckých grafických technik

(např. dřevořez, mědiryt, linoryt), a postupem času se mnohokrát měnila a zjednodušovala (Baleka,

1997:309). Otázka reprodukovatelnosti je jednou z nejzamotanějších, zvláště pro digitální umělecká

díla, které svou podstatou dovolují skoro okamžité kopírovaní.

Kulturní kritik a filozof Walter Benjamin ve své slavné eseji z roku 1936 píše: „Co se zde ztrácí,

můžeme shrnout  pojmem aura a říci: co ve věku mechanické reprodukovatelnosti díla hyne, je jeho

aura.  Proces je symptomatický; jeho význam přesahuje oblast  umění.  Reprodukční technika,  jak

bychom  to  mohli  obecně  formulovat,  vyděluje  reprodukované  dílo  z  dosahu  tradice.

Rozmnožováním reprodukce klade na místo jedinečného výskytu díla výskyt masový" (Benjamin,

1979:17).  Mnohokrát rozmnožovány objekt (či umělecké dílo) podle něho ztrácí jedinečnou kvalitu,

která se projevuje jenom při přímém kontaktu s originálem, a to svojí aurou.

Tyto úvahy vznikly jako jedna z reakcí na skutek Marcela Duchampa (1887-1968*) z roku 1917,

když ten pod pseudonymem R. Mutt na newyorkském Salonu nezávislých vystavil pisoár nazvaný

Fontána. Tím navždycky proměnil chápání umělecké tvorby - podstatným bylo to, že představený

předmět nebyl  původně vlastním dílem umělce.  Duchamp tak použil  metodu citace,  parafráze a

apropriace,  čemuž následoval vznik celého hnutí7 .  Významným pro nás je  také fakt,  že pisoár,

vystavený na Salonu se později ztratil. Předtím však byl vyfocen Alfredem Stieglitzem, a podle této

fotografie  později  sám  Duchamp  a  jeho  následovníci  objekt  znovu  reprodukovaly  (přitom  ani

původní dílo nebylo "původní"), tedy znovu ho vytvářeli. Průmyslová výroba se v zásadě podobá

reprodukčním technikám, které se objevily s příchodem tehdy nového média fotografie a filmu. Z

toho principu Walter Benjamin vycházel v počátcích 20. století, když se s uměním zacházelo jinak,

než  dnes  v  době digitálních  technologií.  O  pozitivní  stránce,  jakou  je  například  demokratizace

umění, se nediskutovalo.

7 Duchampův žak Francis M. Naumann v roce 1999 a 2000 zorganizoval 2 výstavy: Marcel Duchamp: The Art of 
Making Art in the Age of Mechanical Reproduction a Apropos of Marcel: The Art of Making Art After Duchamp in the 
Age of Mechanical Reproduction. První výstava byla věnována výhradně Duchampovým dílům, když druhá obsahovala 
repliky těchto děl od apropriačních umělců - Mike Bidla, Elaine Sturtevantové, Sherrie Levinové a Richarda Pettibonea. 
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Benjaminův názor byl před nedávnem zpochybněn současným filozofem Josem de Mulem ve své

esejí The Work of Art in the Age of Digital Recombination, v níž představil nový pohled na toto

téma. V ní zaprvé diskutuje o Benjaminově terminologii, výrazech kultovní hodnota a vystavovací

hodnota.  Ve  starší  variantě se  mluví  o  nahrazení  kultovní  hodnoty  uměleckých  děl,  která  se

zachovala ze starých dob, vystavovací hodnotou. V případě technické reprodukce (fotografie, která

se  může  nekonečně  kopírovat),  podle  Benjamina  dílo  ztrácí  svoji  auru  a  stává  se  masově

přístupným. Spolu s tím mizí původní kultovní hodnota a přichází hodnota vystavovací. Jose de Mul

doplňuje,  že vystavovací hodnota otevřela cestu k  manipulační hodnotě -  obrovské databázi děl

umožňují snadné vyhledávání, uspořádání, přeformátování, všechny druhy manipulace, které ještě

nebyly  technologicky dostupné v Benjaminově době.  Počet  možných rekombinací  v  databázi  je

ohromný, a autor tvrdí, že ve věku digitální rekombinace aura se právě navrací k dílu. Argumentuje

to tím, že technologie a umění se mění a na pokrok v umění se pohlíží jinak než dříve - aspoň v tom,

že proces vzniku díla je méně důležitý než jeho použitelnost (dá se s ním manipulovat).   Aura

uměleckého díla se tedy v současnosti hledá jinde (Mul, 2009:96).

Boris Groys tvrdí, že důraz, který Benjamin klade na ztrátu aury, je zcela oprávněny a je plně v

souladu s celkovým smyslem jeho eseje. Přitom tvrdí, že ne ztráta aury, ale její vznik napomáhá k

pochopení fungování současného umění, využívajícího především nových médií a reprodukčních

technik: v naší kultuře jde nejenom o originál, ale i o jeho kopii (Groys, 2006).   Ve skutečnosti aura,

kterou autor popisuje, se vytváří díky moderním technikám reprodukce. Rodí se takovým způsobem

v  tu  chvíli,  kdy  hyne.  Podle  něj  Benjamin  ignoruje  samotnou  možnost  (ba  i  nevyhnutelnost)

obnovení aury, její přenosu a nového umístění, kvůli kterému dílo může o svoji auru přijít navždy.

Stejně tak, po změně kontextu kopie už nebude kopií, ale originálem (v novém kontextu), protože po

ztracení aury získává novou. Proto Groys vyzdvihuje pojem instalace, která podle něj dokáže udělat

z  kopie  originál.  Instalace  je  takový  způsob  umělecké  tvorby,  který  využívá  různé  sochařské

materiály  a  jiná  média,  často  digitální,  k  vytváření  a  přetváření  prostoru.8 Podle  Groyse  je

(instalace?) sama o sobě umělecké dílo, které proměňuje prázdný, neutrální, veřejný prostor. Tímto

návštěvníkovi nabízí komplexnější zážitek z uměleckého díla, které získává takto novou auru. Proto,

8Instalace. In: ARTLIST [online]. [cit. 24. 6. 2013]. Dostupné z: http://www.artlist.cz/?id=117
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aby divák dílo “uviděl”, musí instalaci navštívit (Groys, 2009).

Svou esejí Walter Benjamin předbíhá nové bádání o zpochybnění role ještě jedné důležité složky 

uměleckého díla, bez které by nemohlo existovat. Aktem kopírování ztrácíme pojem o originálu, a 

nejspíše stálé více zapomínáme na autora. Tímto se budeme zabývat v další podkapitole.

2.2. Smrt autora

Je obvyklé, že umělecké dílo je vždy vytvořeno umělcem - tedy autorem. Autor má určitý záměr,

který uskutečňuje pomocí vhodného media, aby na konci člověk uviděl malbu, sochu, reliéf a aby

byl schopný říci, kdo je stvořil.

V roce 1967 Rolan Barthes napsal známý článek s názvem The death of the author (Smrt autora), ve

kterém uvažuje o tom, že pojem autor mizí. Příčinu proměny vnímání autorství vidí v digitální éře,

která s sebou přinesla hypertext a uživatele "nové generace". Aplikuje tuto teorii na literární sféru,

avšak jeho teorie  prolíná  i  do  jiných  druhu umění.  Je  třeba  poznamenat,  že  Barthesovy úvahy

zneklidnily akademické pracovniky a mnozí  kritici  té  doby považovali  jeho názory za extrémní

(Kesner, 1997:152).

Hlavní jeho tezí je odmítnutí koncepce konečného smyslu - tedy to, že každý divák interpretuje

umělecké dílo po svém a všichni nemohou přijít na konci k úplně stejnému úsudku. Rok po tomto

prohlášení Michael Foucault publikuje esej What is an author? (Co je to autor?), ve kterém hovoří o

"mizení autora v tradičním pojetí (jako osobnosti/génia/autentického bodu původu)" (Bílek, 2006).

Jeho teorie  se  odlišuje  tím,  že  nahrazuje  autora  autorskou  funkcí:  "jako  konstruktu,  který  nám

umožňuje řadit k sobě určité soubory textů na základě totožného označení jejich autorství" (Bílek,

2006) .

Barthes ve své eseji dokazuje, že autor je v první řadě sociálně a historicky vytvořený subjekt, a až

potom je pouze "osobou". Podle něj by autor nemohl existovat bez jazyka, který používá, ani mimo

něj.  Do díla  vkládá svoje vzdělání,  svůj  život,  vkus,  a kritici  hodnotí  jeho práci  s  odkazem na
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všechny  tyto  vlastnosti.  Tak  tomu bylo  v  minulosti  a  pozornost  je  stále  hodně  soustředěna  na

osobnost autora.

"Autor, věříme-li v něj, je vždy pokládán za minulost své vlastní knihy: kniha a autor se staví na

jednu linii, rozdělenou na před a  po.  O Autorovi se předpokládá, že knihu "živí". tedy že existuje

ještě před ní, myslí, trpí a žije pro ni; je se svým dílem ve stejném vztahu antecedence jako otec ke

svému potomkovi" (Barthes, 2006).

K odstranění autora došlo teprve v posledních desetiletích. Podle Barthesa faktem je, že psaní už

není  spojeno se zaznamenáváním,  zápisem,  znázorňováním nebo popisem.  Souvisí  s  tím,  čemu

oxfordští lingvisti říkají performativy - zvláštní slovesné formy, určené první osobě v přítomném

času, jejímž jediným obsahem je akt, kterým se sama pronáší.9 Osobě, která nahradila autora, říká

skriptor, tedy zapisovatel, pouhé médium pro sebetransformující hru kódů.

"S moderním skriptorem (scripteur) je tomu přesně naopak: rodí se ve stejné chvíli jako jeho text;

není žádným způsobem opatřen bytím, které by předcházelo či přesahovalo jeho psaní [...] celý text

je navěky psaný tady a teď" (Barthes, 2006).

S  tady a  teď v umění jsme se poprvé potkali  v 60.  letech 20. století,  při  vývoji  inscenovaných

představení  -  happeningu.  Cílem happeningu  bylo  zařadit  do  tvorby  nejenom umělce,  ale  také

diváka, který by nejenom přijímal nějaký sdělováný obsah (jako například při shlédnutí obrazů), ale

byl by přiveden k vědomí vlastní existence. Svým činem by se stal důležitou součásti uměleckého

díla.

Na rozvoj významnosti publika (čtenářů) navazuje další část Barthesovy téze. Podle něj text není

řetězcem slov,  který nese jediný význam, ale prostor,  ve kterém se neoriginální texty míchají  a

prolínají. Textem je spletitost citací, pocházejících z nejrůznějších kulturních zdrojů.  Když autor

9 Více informaci k tomuto tématu viz: Austin, John Langshaw. How to do Things with Words: The William James 
Lectures delivered at Harvard University in 1955, ed. J. O. Urmson and Marina Sbisà, Oxford: Clarendon Press, s.5, 
1962. ISBN 0-674-41152-8
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chce něco vyjádřit, může vyslovit svou myšlenku pouze slovy ze slovníku, které se dají objasnit

jinými, již vytvořenými slovy. Tato různotvárnost se střetává v jediném bodě - ve čtenáři (divákovi).

Čtenář  sjednocuje všechny citace a je  jednoduše někdo,  kdo drží  text  pohromadě.  Není  zatížen

historií, biografií či psychologií (Barthes, 2006). Tak příjemce informace vlastně rozhoduje o osudu

autorova díla.

Tato teorie o interpretační moci čtenáře (diváka) získala druhý život během elektronické revoluce ve

20. století, která přišla s novými technickými výdobytky.  Zpřístupnil se internet, a hypertextová

podstata zrodila nový proud teoretického bádání o autorství. Jedním z nejznámějších teoretiků v

tomto směru je George P. Landow, který analyzuje nové vlastnosti autora a čtenáře (příjemce) v

kontextu  hypertextuality  také  z  literárního  hlediska.  Za  hlavní  funkci  hypertextu  považuje

nelineárnost,  decentralizovanou strukturu,  nekonečnost,  kde  uživatel  sám vybírá,  kam vstoupí  a

odkud vystoupí. V knize, tedy při lineárním psaní, autor sám kontroluje postup čtení, a čtenář si

nemůže jen tak vybrat odkud začne číst, protože vypadne z kontextu (Landow, 2006:132).   Jako

názorný příklad můžeme uvést známé netartové dílo My Boyfriend Came Back from the War (Můj

přítel se vrátil z války)10  které v roce 1996 vytvořila umělkyně Olia Lialina.

Síť odkazů na internetových stránkách vypráví příběh, který divák může změnit podle sebe: záleží

na tom, jaké z několika oken rozklikne. Samotné dílo se přitom nemění, avšak každý čtenář svůj

obsah vytváří sám. S příchodem hypertextu se autor a čtenář skoro vyměnili místa a určitě můžeme

mezi ně dát rovnítko. Barthes se zmiňuje o zrození aktivního čtenáře (Barthes, 2002:4).   Landow

dokonce hovoří o jeho zplnomocněni (Landow, 2006:201).

Kontroverzní argumentace Barthese o "smrtí" autora se však dá aplikovat výhradně na hypertext, 

který opravdu dovoluje uživateli svobodné rozhodování.

Jeho názor je protichůdný tézi Umberta Eca, který tvrdí ve své esejí "Otevřené dílo", že autor v 

žádném případě neumírá -  podle něj samotná struktura uměleckého díla nenechá čtenáře (diváka) 

10Lialina, Olia. My Boyfriend Came Back from the War. [online]. [cit. 14. 5. 2013]. Dostupné z: 
http://www.teleportacia.org/war/
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zapomenout na existenci autora. Autor spolupracuje se čtenářem, zařazuje do díla určité údaje, které 

čtenář nachází a interpretuje. Čtenář přitom velmi dobře ví, že každé slovo a věta mohou mít mnoho 

významů, jsou "otevřená". Nechává se vést autorem skrze celé dílo a na jeho přítomnost nezapomíná

(Eco, 1989).  Nelze však říci, že autor čtenáře kontroluje. Eco mluví o jejich vztahu jako o 

spolupráci, a klade důraz na interakci mezi čtenářem a dílem.  

Tato tendence dynamického vztahu se projevuje i v umění, mezi dílem a divákem. Nejvíc je zjevná v

net.artu, který může dílo skoro plně kontrolovat. Pravě tento odstup, který autor drží ve vztahu k 

svému dílu, charakterizuje digitální umění. Stává se pak uměním interaktivním, se kterým člověk 

může komunikovat, aniž by se zúčastnil jeho tvorby.

Dále se budeme zabývat interaktivní podstatou digitálního díla. Opřeme se o teze proslulých kritiků 

a teoretiků umění Nicolase Bourriauda a Borise Groysa abychom uviděli, jak proměna ve vztazích 

autor-dílo-divák se projevila na umělecké půdě.

2.3. Interaktivita digitálního díla

V první kapitole jsme zmínili, že nová média jsou často nazývaná interaktivní. Uvedli jsme názor

Martina Listera na tento jev, který tvrdil, že interaktivita se projevuje v schopnosti uživatele přímo

měnit a manipulovat obrazy a texty, jež jsou mu sdílené. Teoretik a kurátor umění nových médií

Michael  Rush užívá  definici,  která  je  vhodnější  pro  umělecké  dílo  přímo  vystavené v  galerii:

"Interaktivita znamená novou formu vizuální zkušenosti. Jde vlastně o nový zážitek z umění, který

není vybudován jen na vizuálním ale přesahuje směrem do dotekového. Diváci jsou nezbytnými

„součiniteli“ tohoto umění. Přestávají být diváky a stávají se uživateli" (Rush, 2005:223).

Pojem "interaktivita", označující schopnost diváka interaktovat s uměleckým dílem a občas se 

podílet na jeho tvorbě, je člověkovi známý hlavně v souvislosti s počítačem.  Lev Manovich vůbec 

kritizoval pojem “interaktivní” ve vztahu k rozhraní “člověk - počítač”. Tento vztah považuje za 

interaktivní ze své podstaty a samotný termín podle něj je v tomto případě tautologie (Manovich, 
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2000:71).

Nicméně, interaktivní umělecká díla existovala jíž dávno, internet a počítač totiž interaktivní proces 

urychlují a dělají ho pohodlnějším. Také ne všechna digitální díla vyžadují přímou paritcipaci - 

například video art.  Rob Cover pohlíží na tento problém méně technologickžý a tvrdí, že 

interaktivita není vázaná jen na technologie a že pohází z touhy lidí komunikovat s dílem (Cover, 

2007).

Pro objasnění musíme uvést spíše klasický výklad tohoto jevu, který uvedl přední francouzský 

teoretik umění a kurátor Nicolas Bourriaud, a potom dokázat, že je použitelný i na oblast digitálního

umění.

Bourriaud si všiml dynamických prvků mezí divákem a uměleckým dílem ve své knize Relational 

Aesthetics (Vztahová Estetika). Zaznamenal sociologickou změnu, která ovlivnila všechny umělecké

formy po roce 1960. Tento rok podle něj byl počátkem období, kdy se elita reprezentovaná filozofy 

a umělci postavila proti autoritativním či utilitárním silám toužícím zformátovat mezilidské vztahy a

podmánit si jednotlivce. V té době vzniklo "vztahové" umění, které se budovalo na sféře 

mezilidských aktivit a jejich sociálním kontextu, spíše než na osobním symbolickém prostředí 

umělce. Tento vývoj vyvolal rychlý poválečný růst městské kultury a jeho rozšíření na mnoho 

dalších kulturních fenoménu, například zvýšení mobility jednotlivců a uvolnění mentality 

(Bourriaud, 2002:14).

Podle Bourriauda měla rostoucí urbanizace vliv i na způsob prezentace a funkčnost uměleckých děl. 

Vyvíjející se města umožnila a podnítila častější a intenzivnější setkávání lidí a blízkost mezi nimi. 

Během takového trendu vznikly umělecké praktiky odpovídající době, které podporovaly myšlenku 

"spolubytí". Vztah mezi divákem a dílem se stává hodnotným, a umělci se snaží vtáhnout 

pozorovatele do estetického prožitku, který umělecké dílo nabízí.

Bourriaud objasňuje nový statut uměleckého díla následujícím způsobem: "dílo může působit jako 

vztahová složka, fungující zčásti nahodilé, nebo jako stroj, který provokuje a řídí potkávající se 
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jednotlivce a skupiny" (Bourriaud, 2002:30). Jako příklad autor zmiňuje výstavu Félixe 

Gonzálesa-Torresa Untitled (Blue Mirror) (1990), během které diváci si mohly vzít jeden z hromady

okopírovaných posterů, poskytnutých umělcem, a odnést si ho domu  (Bourriaud, 2002:49). Každý, 

kdo si vzal poster (součást uměleckého díla) se stával účastníkem výstavy a současného uměleckého

dění, zatímco ostatní, kdo nenavštívili galerii nebo si nevzal poster, byly z teto příležitosti vyloučeni.

Obrovská kostka z posterů najednou symbolizuje schopnost k rozptýlení do všech směrů a blízkost k

galerijnímu prostoru (i sociální).   

Navzdory své rozvinuté teorii o interaktivitě sám Bourriaud měl hluboce skeptický vztah k umění 

nových médií. Je vhodné zvážit, proč tomu tak je. Bourriaud tvrdí, že elektronická média jsou ze své

podstaty ideologická a podporují konkrétní způsoby sociální interakce, zatímco zakrývají skutečný 

dialog, spolupráci a účast diváka (Bourriaud, 2002:26). Je škoda, že autor má takový názor zrovna 

na digitální umění, ale nás zajímá jenom jeho chápání interaktivity, která je bezpochybně jednou z 

vlastnosti nových médií.

Za průkopnickou práci v oblasti digitálního umění je považováno dílo Davida Rokebyho, které je 

pravě nejlepším příkladem komunikace digitálního díla a diváka. Jeho práce je kombinací několika 

technologických objektů - počítače, obrazového procesoru, syntezátoru  a zvukového systému. Tak 

vytvořil zvukovou instalaci Very nervous system (1986-1990), která pomocí počítače a videokamery 

sčítala pohyby diváka a překládala je do improvizované hudby. Tato hudba byla přímo závislá na 

pohybech člověka a svým vznikem propojovala tělo, galerijní prostor a technologií. Instalace v první

řadě byla prezentována v galeriích, ale také venku na veřejných prostorech.11

Interaktivní digitální instalace jsou radikálnější než jiná v tom smyslu, že pro jejich pochopení divák

nemusí být jenom psychický vnímavý, ale také fyzický aktivní, aby dílo mohlo "rozeznít".

Při zhlédnutí novomediálního díla člověk zapojuje nejenom zrak, jako při pohledu na nehybný 

11 Very nervous system. In: Works: Very nervous system [online]. 24.11.2010 [cit. 9. 05. 2013]. Dostupné z: 
http://www.davidrokeby.com/vns.html
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obraz. Potřebuje také sluch a hmat, čímž se vnímání nesmírně rozšiřuje. Návštěvník tak se stává 

aktivnějším příjemcem umění.  

2.4. Obrazovka v galerii a divák

Když  se  začíná  mluvit  o  umění  nových  médií,  jde  především  o  -video  a  -audio  instalace  s

pohyblivými obrazy a záznamy, které jsou však interpretované a zařazené do kontextu jinak, než v

komerčně  zaměřeném  televizním  pořadu  nebo  radio  přenosu.  Navíc  jsou  běžně  vystavená  v

galeriích,  kde  Boris  Groys  v  článku  Mediaiskusstvo  v  muzee  (Mediální  umění  v  muzeu,  2003)

probírá několik důležitých ontologických změn ve vztazích mezí divákem a dílem, které takové

umění přineslo do muzea.

"Když jsou pohyblivé obrazy vystavovány v muzeu, určujícím faktorem pro vnímaní je očekávání,

které  je  u  člověka spojeno s návštěvou muzea,  vycházející  ze zvyku vidět  před sebou nehybný

malovaný  obraz,  fotografii  nebo  artefakt  ready  made.  V  tradičním  muzeu  návštěvník  může

kontrolovat dobu, po kterou se bude dívat na umělecké dílo. Nehybný objekt nezabraňuje opakované

prohlídce,  zůstává  stejný  [...]  Paradoxně  estetická  hodnota  média  instalaci  v  muzeu  spočívá  v

ztracené divákem vládě nad časem, protože iluze že v muzeu je možné prohlédnout a pochopit

všechny vystavené objekty pořad přetrvává" (Groys, 2003).  Muzeum zajišťuje stálost, uchovává a

restauruje díla pro to, aby divák pokaždé viděl to samé. V případě pohyblivých obrazů objekt sám

určuje čas, po který bude pozorován, a tím zbavuje diváka získané autonomii. Když v muzeu na

chvíli přestaneme sledovat video nebo poslouchat audiozáznam, abychom se k nim potom vrátili,

budeme mít pocit že něco důležitého zůstalo opomenuto a smysl díla - nepochopeným. Takový pocit

nemůže  vzniknout  v  kinosálu,  kde  divák  je  obvykle  zcela  zbavený  svobody  a  autonomii  a

pohyblivost obrazu je kompenzována nehybnosti člověka. Také můžeme provést paralelu s rozdílem

v čase, který umělec tráví vytvářením díla - dřív se obraz mohl malovat několik let, ale s příchodem

ready made a fotografii to trvá vteřiny nebo minuty - přitom že divák v muzeu se před hotovým

objektem pozastaví na déle (pro přemyšleni o jeho podstatě).
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Video umění posledních desetiletí se snažilo řešit problém rozdílu v čase tak, že zkracovalo délku

filmu a/nebo stávalo se atraktivnějším a zábavnějším, aby návštěvník během prohlížení neztrácel

méně času, než před "dobrým" malovaným obrazem. Ještě jeden "agresivnější" způsob spočívá v

zaměřené prezentaci nudných novomedilných děl,  kde se nemění obrázek na obrazovce nebo se

mění velmi pomalu (Warholův film Empire State Building (1964), osmihodinový záběr na budovu).

Tím se video instalace také přibližuje k tradiční prezentaci nehybného obrazu v muzeu.

"Druhá  důležitá  změna  se  týká  osvětlení.  V tradičním muzeu umělecká  díla  získávají  osvětlení

zevně,  v prostorech pořad přetrvává umělé vytvořený den, během kterého člověk může všechno

pohodlně prohlížet. Umění nových médií však přinesla do muzea tmu a soumrak, ve kterém jsou

promítaný" (Groys, 2003). Světlo už nevytváří optimální podmínky pro diváka a zase omezuje jeho

svobodu, teď už nejenom během prohlížení, ale i v pohybu. Také dílo získalo možnost kontrolovat

umístění díla při prohlížení, člověk nemůže ho jen tak zahlídnout z dálného koutu galerií,  musí

přistoupit co nejblíž. Nejdůležitější změnou v osvětlení je však to, že zdrojem světla není žárovka,

osvětlující  artefakt,  nýbrž  samotná  obrazovka.  Tak instalace  zbavuje  člověka jak  kontroly  doby

pozorování,  tak  i  kontroly  nad světlem,  které  teoretický  může zhasnout  každou vteřinu.  Světlo

pocházející z obrazovky na jednu stranu demonstruje mohutnost technologické civilizace, ale přitom

divák se podvědomě bojí zhasnuti světla a prožívá křehkost té civilizace.

Čím se ale kinosál liší od musejního sálu, kde je vystaven video art? "V kině návštěvník se ocituje v

stavu absolutní nečinnosti,  šlaku, když pochyb na platně nahrazuje proudění myšlenek. Divák je

strnulý nejenom fyzický, ale duchovně. Nikdy se nemluví o filmu během promítání, protože v sálu

se musí mlčet, hovoříme de facto o svých vzpomínkách na něho až potom" (Groys, 2003). Tohle je

největší rozdíl mezí kinem a uměním, které nabízí a dovoluje dialog, a je to jeho hlavní plus. Video

instalace vytváří ideální zázemí pro kompletní analýzu filmů. Je to pořad malý kinosál, po kterém se

člověk  může  volně  pohybovat,  kdykoliv  z  něho  vycházet  a  znova  se  vracet,  uvidět  promítací

zařízení a samozřejmě zkusit  pochopit  to dílo,  které umělec dál do určitého kontextu.  Současné

muzeum je místem, kde dochází k střetům názorů diváka a umělce, a můžeme dojít k závěru, že čím

lépe videoinstalace tématizuje  a reflektuje  souboj  názorů,  tím je  sama o sobě lepší,  to jest  více

odpovídá místu, kde je vystavená.
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Čím se  tedy  liší  obraz  a  obrazovka,  vystavená  v  muzeu?  Zaprvé,  obrazovka  braní  člověku  ve

svobodném přemisťování po místnosti,  ve které vládne tma, a také kontroluje dobu pozorování,

která je určena délkou filmu. Samozřejmě to, že divák má více času na prohlížení (nebo poslechnutí)

záznamu, mu poskytuje možnost okamžitě reagovat na obsah díla a podělit se svými myšlenkami

společníkovi - a pravě podobné reakce odlišují galerií od kina, kde videozáznam nenese žádný jiný

cíl, než se ukázat. Zadruhé, když se v muzeu objeví instalace s obrazovkami, divák ztrácí jakýsi

opěrný bod. Dříve během návštěvy muzea chápal, že se musí dívat na obrazy, ale teď už si není jistý,

jak se má chovat - potřebuje se rozhodnout mezi tím, jestli chce nekontrolovaně utrácet svůj čas

abych uviděl něco zajímavého nebo odejít s pocitem, že možná prošel kolem něčeho důležitého.

Musí vybrat, jestli zůstane nebo se konce vůbec nedočká (Groys, 2003).  

V roce 1974 kanadský umělec Michael Snow vytvořil instalaci Two sides of every story (Dvě strany 

každého příběhu), která je dobrým příkladem toho, jak obrazovka v muzeu ovládá diváka.

Umělec zavěsil plátno doprostřed místnosti a z obou stran na ně promítal komplementární filmy. 

Divák, chce-li získat celkový obraz z obou stran, je nucen neustále přecházet z jedné strany na 

druhou. Však promítaný film je natočen z dvou různých uhlu, a na každé straně plátna jsou postavy 

vidět z různých uhlu. Proto člověk teoreticky nikdy nevidí “stejný” film, i kyž se vypráví stejný 

příběh. Rozvedení do prostoru a roztržení filmu na dvě doplňující se části na jedné straně umožňuje 

předvedení vzniku díla, na straně druhé přináší divákovi vizuální a prostorové znejistěni, které 

pochází z rozštěpení pozornosti.  

Divák, který se přijde do galerie podívat na nehybný obraz nebo sochu, pasivně prohlíží  dílo a

nekomunikuje s  ním.  Vnímá obraz pouze vizuálně a  nezapojuje  žádné další  smysly.  Obrazovka

ovládá člověka mnohem více. Není to jen neutrální zdroj informaci - je agresivní, kontroluje pohyby

diváka (nedostatkem osvětlení) a to, na jak dlouho zůstane před dílem. Avšak divák také vidí více

než obvykle - může dílo obejít, dotknout se ho, uvidět hardware, pomocí kterého je dílo přehráváno

a který je pro umělce který pracuje s novými médií jako paleta pro malíře, ke které však přístup

nemáme. Konkrétní materiální podoba instalace také určuje fyzickou mobilitu diváka v prostoru,
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což je svým způsobem nabídka k tělesnému zakoušení umění. Toto je neocenitelná zkušenost, která

přibližuje dílo k diváku a vyzdvihuje jeho virtuální interaktivní podstatu.  

3. Změny, které nová média přinesla do muzeí

Tradičním posláním muzea  je  shromažďovat,  uchovávat  a  interpretovat  díla.  Mezinárodní  rada

muzeí ICOM používá tuto definici: „Muzeum je nezisková, trvalá instituce ve službách společnosti

a jejího rozvoje, otevřená veřejnosti, která získává, uchovává, zkoumá, ochraňuje a zprostředkuje

hmotné doklady o člověku a jeho prostředí za účelem studia, výchovy a potěšení“12.

Ilustrace Chlapec, který dýchal na sklo v Britském muzeu od Henryho Mayo Batemana, která byla

vytvořená pro časopis Punch na začátku 20. století, znázorňuje, jak kluka uvěznili za to, že dýchal

na vitrínu muzea. Tento vymyšlený příběh zdůrazňuje a zesměšňuje známou představu o muzeu jako

o  chráněném  prostoru,  předvádějícím  nedotknutelné  a  "nedosažitelné"  artefakty.   Velmi  dobře

vypovídá o podstatě muzea minulého století, kde návštěvnici mohly jenom "uvidět" objekty nebo

umělecká díla. Určitě se ho nemohli dotknout, uslyšet, ochutnat nebo jiným způsobem se k němu

přiblížit.

Tehdy spolu s již existujícími veřejně dostupnými tradičními uměleckými muzei se vyvíjí zcela nové

typy, které založila architektonická avantgarda zastoupená Walterem Gropiusem, Le Corbusierem a

dalšími  významnými  umělci.  Navrhovaly  se  úplně  odlišné  druhy  výstavních  ploch,  například

nádraží  (Gare  d’Orsay  se  transformovalo  do  Musée  d’Orsay)  nebo  továrny.  Muzeum  se  stává

kulturním centrem, který se snaží nezaostávat za moderní dobou. V poslední třetině 20. století se

musela  změnit  celá  funkce  muzea,  které  začíná  cítit  konkurenci  zevnějšku:  televize,  počítač  a

později i internet, objevující se na výstavách, jsou běžně používaný i v domácnosti.

12 Definice muzea. In: ICOM:International Council of Museums  [online]. [cit. 12. 04. 2013]. Dostupne z: 
http://icom.museum/who-we-are/the-vision/museum-definition.htm
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Výzvy  současnosti  přinutili  muzea  k  přechodu  od  statistického  monolitního  stavu  ke  stavu

dynamickému.  Muzea  získávají  nové  funkce,  jakou  je  například  edukace  veřejnosti  přes  svoje

internetové stránky, kde jsou popsaná všechna umělecká díla, vystavená v muzeu. Tímto instituce

získává určité rysy novomediálního uměleckého díla: digitalitu, interaktivitu, hypertextualitu a další.

Každý ví, že dnes je téměř nemožné shromáždit umění 20. a 21. století v galeriích, ačkoli mnoho

muzeí z celého světa, jako je například Washington National Gallery, Londynská Tate Modern nebo

Guggenheimovo muzeum neustále rozšiřují svoje prostory a staví nové budovy. Tradiční muzeum se

vždycky jeví jako konzervativní, omezený prostor. Proč tedy novomediální umělci tam chtějí vůbec

vystavovat? Nebyla by nová média významnější ve vědeckých laboratořích, technických muzeích a

festivalech  nebo  prostě  on-line?  Navzdory  dostupnosti  alternativních  lokalit  umělci  vybírají

muzeum, protože je jakousi známkou kvality. Mají velký rozpočet na reklamu a vlastní publikum,

navíc  je  to  místo,  kam  lidé  chodí  "za  uměním".  Místní  kurátoři  interpretují  dílo  divákům  a

odborníkům, ale nejdůležitější je, že muzeum vytváří dokumentační sbírky a vydává katalogy, tedy

je místem, kde se formují a legitimizují dějiny umění.

Ve dvou dalších kapitolách se pokusíme nahlédnout na proces, kterým prochází digitální dílo, když

se dostane do muzea a na problémy, se kterými se instituce potýkají.

 

4. Uchovávání

Uchovávání je nezbytnou součásti muzejní praxe. Jakmile se instituce rozhodla získat dílo, plně ho

předává do rukou muzejních konzervátorů. Mezinárodní rada muzeí pro konzervaci (ICOM-CC)

definuje uchovávání takto: "Činnost konzervátora-restaurátora spočívá ve vyšetření, konzervováni a

restaurováni  kulturních  statků:  vyšetření  je  přípravná  činnost,  provedená  za  účelem  zjišťování

hodnoty  artefaktu;  původnosti  materiálů;  rozsah  možného  zničení,  změn  a  škod;  a  následná

dokumentace výsledků. Konzervace je činnost, prováděná pro zpomalení nebo pro zastavení ničení
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látky, ze které je vytvořen předmět kulturního dědictví, metodou kontroly prostředí a/nebo úpravou

textury za účelem zachovaní objektu v nepozměněném stavu. Restaurace je činnost, zaměřená na

obnovení zničeného nebo poškozeného artefaktu, provedena s ohledem na minimalizaci dopadu na

estetickou a historickou celistvost díla”13.

Francouzský umělec a režisér Philippe Parreno na prezentaci svého filmu Chlapec z Marsu (A boy

from Mars)  nechal darovat všem návštěvníkům DVD disky s nahrávkou videa.  Jenomže povrch

každého disku předtím ošetřil chemickou látkou, která, jakmile se disk vytáhne z obálky, oxiduje a

udělá exemplář nečitelným. Parreno tak vyjádřil  svůj názor na to,  co se děje s uměním nových

medií. Takové umění podléhá rychlému stárnutí, a proto vyžaduje přehodnocení tradičních funkci

sbírání, uchovávání a vystavování.

Existují  celé  platformy pro  archivaci  novomediálních  děl  a  několik  nejvýznamnějších  muzeí  je

používá, ale většina ne - videa jsou nahrána na dominantní materiální nosič - DVD-ROM, a jenom

pro obrovská několikahodinová a několikadílná videa je použit zvláštní počítač. Pro vystavování v

jiných prostorech se půjčují kopie - ale co se stane, jestli se rozbije nosič s originálem?

Pro všechny typy uměleckých děl jsou vymýšleny určité postupy, metodiky a techniky restaurování,

jejichž základem je dokumentace a minimalizace provedených změn a zásahů. U digitálních děl to

není tak jednoduché. Je to způsobeno tím, že dílo, vytvořené prostřednictvím médií, a to zejména v

analogovém  formátu,  začíná  rychle  ztrácet  na  kvalitě.  Týká  se  to  však  i  čiře  digitálních  děl.

Klíčovým aspektem tohoto problému jsou pořad vznikající vylepšené  programy a technologie, které

se používají po celém světě.

4.1. Metodologie a technologie archivace děl novomediálního umění

13 The Conservator-Restorer: a Definition of the Profession. In: ICOM  [online]. [cit. 18. 04. 2013]. Dostupné z: 
http://www.icom-cc.org/47/about-icom-cc/definition-ofprofession/
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Digitální  umělecká  díla  mají  jedinečnou  vlastnost  -  mohou  být  dokonale  okopírována  a  přitom

zůstanou autentická, zatímco replika sochy nebo obrazu je považována za padělek. Maji tedy určité

výhody oproti klasickému umění, však jejich zachování není zrovna nejjednodušší kvůli rychlému

stárnutí  softwaru  a  hardwaru.  Proto  byly  vymyšlené  moderní  metody  archivací,  které  se  liší  v

závislosti na povaze díla a způsobu kopírování.

V Evropě  a  Spojených  státech  existuje  několik  organizaci,  stanovujících  pravidla  pro  archivaci

novomediálních děl. Nejznámnějšími z nich jsou Variable Media Network a International Network

for  the  Conservation  of  Contemporary  Art  (INCCA).  Tyto  platformy  vytvořili  slovník  pro

katalogizací informaci o způsobech uchování digitálních záznamu. Mělo by to především sloužit k

spoluprací těchto organizací a muzejních institucí. Metadata, softwarové a hardwarové technologie

by měli být všude stejné a operovatelné ve všech institucích.

První symposium, výhradně zaměřené na uchování a katalogizaci videoartu, proběhlo v roce 1991 v

New Yorku v Muzeu moderního umění (MOMA) na popud Mediální Aliance, spolku mediálních

aktivistů  a  pracovníků médií.  Výsledkem tohoto  symposia  a  několika  dalších  bylo  vypracování

programu NAMID (National Moving Image Database (Národní databáze pohyblivých obrazů) -

prvního  "skladiště"  mediálních  záznamů,  které  vlastnily  různé  organizace  Spojených  Státu.

Zasloužil se o něj Národní nadační fond pro humanitární podporu (National Endowment for the

Humanities).

Nejstarší a nejkonzervativnější strategií uchování umění, která se dodnes často používá v muzeích a

galeriích,  je  fyzické  zachování  díla (v  případě  světelných  instalací  od  Dana  Flavina  žárovky

nakoupené  do  zásoby  budou  uložené  do  krabice,  a  u  analogového  videozáznamu  se  jedná  o

zachování  filmu na disku).  Hlavní  nevýhodou takového způsobu je  to,  že dílo  velmi jednoduše

zmizí, jakmile se zničí malá část uchovaného materiálu.

Neproduktivní způsob fyzického uchování děl vystřídala nová strategie - přenášení, nebo migrace.

Zakládá  se  na  modernizaci  zařízení  a  výchozího  materiálu  (např.  z  VHS  na  DVD).  Neustálé
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obnovování dat zajišťuje, že obsah zůstává čitelný pro aktuálni software a hardware. Tato strategie

je  pořád  finančně,  organizačně  a  časově  náročná.  Jednou  z prvních  organizací  zabývající  se

přenesením videosignálu ze starých zařízení na nové bylo Centrum video umění EAI (Electronic Art

Intermix)  v  New Yorku.  Restaurovaly  poškozené  nosiče  a  katalogizovaly  sbírky  v  databázi.  V

Evropě může být příkladem Nizozemský institut mediálního umění, který se od roku 1992 začal

rozvíjet jako Centrum pro uskladnění a ošetření filmových materiálů. Problém této strategie je jasně

zformulován Jeffem Rothenbergem, vědcem a správcem velkého archivu digitálního umění, který

tvrdí, že v budoucnosti, dříve nebo později dojde k potížím při přehrávání digitálních formátů, které

dnes  máme k dispozici,  což  je  spojeno se  stárnutím a ničením jak  přehrávačů,  tak  hardwaru  a

softwaru. Proto, pokud se uchýlíme k této základní metodě uchování děl, k přenášení, originál ve

skutečnosti  uchován není  –  ukládají  se  jen  kopie,  a  potom kopie  kopií.  Tak fyzické  zachování

nemůže  zachovat  originál  a  migrace  poskytne  přístup  k  uměleckému  dílu,  ale  ne  k  originálu

(Rothenberg, 1999).

Existuje i další způsob zachování děl, tzv. strategie  emulace. Té využívá například dánská Banka

videoartu, nezisková agentura, propagující a distribující místní video art. Hlavními ideology tohoto

způsobu jsou umělec Torben Soeborg a vědec Jeff Rothenberg. V případě emulace se přenášíme od

analogových videí  k digitálním záznamům, protože informační  technologie a  digitální  média za

poslední desetiletí téměř kompletně nahradila analogová, včetně oblasti videoartu.  Cílem emulace

je archivace digitálního dokumentu v originálním formátu spolu s originálním aplikačním softwarem

a zajištění jeho funkčnosti a chování prostřednictvím imitace vlastností digitálního prostředí, v němž

vznikl (původní dokument bude zobrazován i na aktuálních typech softwaru) (Vojtášek, 2000). Proto

pro  tuto  metodu  problém nezachování  díla  nebo  estetický  problém kopií  není  příliš  relevantní,

protože digitální kopie se rovná originálu, jelikož při kopírování jsou vyloučeny ztráty dat a kvalita

děl je zachována, pokud jsou dodrženy základní bezpečnostní podmínky.

Nejradikálnější strategií pro archivaci je reinterpretace. Používá se v případě, kdy dílo nemůže být

znovu reprodukováno kvůli zastaralému softwaru nebo nefunkčnímu hardwaru. Je to nebezpečná

technika a nemá se provádět, dokud to není ujednáno s umělcem. Může to však být jediný způsob,

jak znovu uskutečnit výstavu nebo instalaci.
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Aby  se  mohla  provést  přesná  reinterpretace,  kromě  uchování  díla  se  musejí  uchovávat  také

metadata, například rozhovor s umělcem, nebo originální dokumentace. Zachovaní těchto informaci

není důležité jen pro dokumentaci, ale také pro kurátory a konzervátory, kteří z nich mohou vytěžit

“nové vědecké a  edukační   materiály,  které  usnadňují  porozumění uměleckému dílu” (Rinehart,

2000). Práce s těmito materiály je časově náročná, záleží však jen na tom, jak se konzervátor k tomu

staví - nepochybně čím víc informací bude mít k dispozici, tím lépe se dílo zachová a snadněji se

podrobí reinterpretaci. “Ukázalo se, že zachování původní dokumentace spolu s určitým artefaktem

je neocenitelně výhodné. Tento ideální informační zdroj umožňuje co nejlépe interpretovat nebo

opravit dílo” (Rinehart, 2000).  

Jakýmsi výsledkem 20-ti leté praxe v oblasti uchování novomediálních děl byl projekt “Variable

Média Network" (Síť Proměnlivých Médií),  který vznikl v rámci Guggenheimová muzea v New

Yorku v roce 1999, a potom expandoval – teď jsou jeho členy také Rhizome, Walkerův umělecký

centrum a  nadace  Daniela  Langoise  pro  vědu,  umění  a  technologie.  Jeho  cílem bylo  provádět

výzkumy a zlepšovat způsoby archivace novomediálních uměleckých děl. Projekt byl postaven na

myšlence,  že  každé  dílo  "proměnlivých  médií"  potřebuje  zvláštní  koncept  pro  vystavování  a

archivací - jestli je pro instalaci potřeba pokynu složitějšího, než prosté zavěšení, nuance by neměla

být  skrývána  standardní  muzejní  formulaci  "velikost:  variabilní".  Metodologie  projektu  byla

zdokonalována od založení a jedním z jeho klíčových záměrů byla snaha zjistit, jak "funguje" dílo,

tedy jak působí na diváka svým obsahem, expozicí.  Na základě těchto informaci se diskutuje o

vlastnostech  díla  a  potom  může  být  zvolen  způsob  archivace,  přenosu  a  případně  provedené

změny.14

Jeden  ze  zakladatelů  projektu  Variable  Média  Network  Alan  Depok  v  roce  2005  stál  v  čele

výzkumného spolku DOCAM (dokumentace a zachování mediálního společenskovědního dědictví),

14 Four strategies of conservation. In: Variable Media Network  [online]. [cit. 22. 4. 2013]. Dostupné z: 
http://www.variablemedia.net/e/index.html
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který se zabýval studiem rizikových faktorů a nalezením způsobů a nástrojů pro dokumentaci a

konzervaci  mediálního umění,  které  by používali  muzejní  pracovníci,  sběratele  a  umělci.  Jejich

výzkum byl zaměřen především na analýzu tehdejších sbírek umění v sta muzeích Severní Ameriky,

Europy a Austrálii, ve kterých byla představená díla významných umělců, jako jsou Janet Cardiff,

Max Dean, Nam June Paik,  Bill  Viola,  Gary Hill,  Jenny Holzer,   David Rokeby a jiné.  Spolek

požádal personál muzeí vyplnit  dotazník s otázkami o nakupování novomediálních děl,  způsobu

dokumentace a archivace, postojů k autorskému právu. Odpovědi zobrazily celkovou situaci a také

velký zájem muzeí o podobný výzkum, který se ukázal jako relevantní a aktuální. Odhalilo se, že s

uměním nových medií se zachází úplně stejně, jako s uměním klasickým - uchovává se originál,

kopie se vystavuje, při nezbytnosti kopírování dat na nové nosiče se ptá na souhlas autora. Většina

muzeí  se  potýkala  s  nutnými  opravy  -  nahrazováním  dílů  nebo  obnovením  technologický

zastaralých  komponentů,  což  vyžadovalo  stálé  konzultace  s  umělcem o  budoucnosti  jeho  díla.

Problematické bylo hlavně to, že ještě pořad nebyla vytvořena psaná pravidla pro muzejníky, která

by jim určovala pole působnosti.

DOCAM vytvořil  seznam doporučených pokynů k uchovávání  umění  nových medií:  po získání

nového díla do sbírky musí být vytvořena podrobná dokumentace, která by měla obsahovat nahrané

rozhovory  s  umělcem,  vysvětlujících  záměr  a  charakter  práce  a  to  jak  by  měla  být  vnímána

publikem;  přání  týkající  se  vystavování  a  instalační  plán;  fotografie  díla  před  a  po  instalaci;

kompletní  seznam technologických  příslušenství;  údaje  o  potřebné  velikosti  výstavní  místnosti,

barvy stěn a světelných podmínkách. Je třeba zjistit, zda existují jiné verze díla a jestli budou také

vystaveny v budoucnosti, a také zda je umělec ochoten a schopen komunikovat s muzeem ve věci

výstav a archivací díla, nebo v tom, co se s dílem stane po jeho smrti. Rozhodnutí o opravě nebo

výměně nějakých části díla by měla být přijata v souladu s dokumentací, vytvořenou na základě

rozhovoru s umělcem.15    

Po  přečtení  kapitoly  vzniká  pocit,  že  neexistuje  žádný  ideální  způsob  archivace  proměnlivého

15 Conservation strategies. In: DOCAM (Documentation and Conservation of the Media Arts Heritage) [online]. [cit. 19.
05. 2013]. Dostupné z: http://www.docam.ca/en/conservation-guide.html
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digitálního díla. Aby se dílo uchovalo jak je, musí být zachována i informace o tom, jak dílo působí

na diváka a  jak je  instalováno v prostoru.  Jen potom se musí  vybrat  jedná z  čtyř  strategií  pro

archivaci. Nejdůležitější tedy je dokumentace, která se provádí souběžně s převzetím díla do muzea.

Během ní musí vzniknout rozhovor s umělcem, zjištění technických kvalit díla a způsobu, jak přesně

bude  vystavováno.  Získaná  informace  se  stane  zárukou  toho,  že  dílo  v  případě  zničení  bude

obnoveno.  

4.2. Uchovávání net. artu

Přestože DOCAM vymyslel postup pro uchování audio-, videozáznamu a technologických prvků,

pořád  nevypracoval  strategii  pro  uchování  ze  své  podstaty  nemateriálního  uměleckého  díla.

Hlavními vlastnostmi net.artu, neboli internetového umění, jsou hypertext a interaktivita. Takové

umění  existuje  pouze  na  internetu,  a  je  tedy  ze  své  podstaty  digitální  a  nemateriální.16 Jako

podskupina nových médií, net.art má svůj vlastní soubor inherentních technických a koncepčních

překážek v otázce konzervaci. Je totiž konfrontován nejenom s měnícími se technologiemi - má

potíže s licenci software, aktivním zapojením diváka a své proměnlivé podstatě. Muzea se ještě

nenaučila zachovávat to, co je proměnlivé a nelineární: prohlížeče stejně zestárnou, odkazy vyprší,

software se promění.

 

V roce 1999 v rámci projektu Rhizome byl založen online archiv ArtBase17, velkou část kterého

zastupuje  net.art.   Archiv  je  fyzicky  zastoupený  serverem,  který  se  nachází  v  hlavní  pobočce

Rhizome v Novém Muzeu (New Museum) v New Yorku.  Nás zajímá,  jak je přesně zachováno

netartové dílo a jestli může být uloženo do archivu několika různými způsoby.

16 Net. art. In: ARTLIST: databáze současného umění  [online]. [cit. 20. 05. 2013]. Dostupné z: http://artlist.cz/?id=4952

17 Archiv Rhizome. In: Rhizome  [online]. [cit. 18. 6. 2013]. Dostupné z:http://rhizome.org/artbase/
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Umělecké dílo se nejdříve dostává do archivu prostřednictvím umělce či zvláštního pozvání; uložení

v archivu je zpoplatněno roční provizí. Kopie původního díla se uloží na místním serveru, vedeném

předními odborníky pro spravování dat. Během této fáze je vytvořen podrobný popis díla, zahrnující

metadata  o  technologiích  potřebných pro  dílo  a  o  jeho obsahu.  Potom jsou kontrolována  URL

netartového díla a stupeň technologické zastaralosti. Pokud je nutná oprava, vytváří se další kopie

původního díla a nezbytné opravy se provádějí  pravě na této kopii.  Takovým způsobem se dílo

uchovává a potom se objevuje na oficiálních stránkách online-galerie (nebo v tomto případě archivu

Rhizome).18 Záznamy mohou být sdíleny s dalšími institucemi,  ale jejich “původní” kopie vždy

zůstává v archivu.

4.3. Archivace umění nových médií v ČR

Hlavním  výzkumným  centrem  v  České  republice,  které  se  zabývá  problematikou  archivace

novomediálních děl je vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění  (VVP AVU),

zaměřující se výhradně na videoumění. V květnu 200 byla spuštěna on-line databáze videoarchivu

VVP AVU jako součást databáze současného umění i-datum. I-datum zahrnuje také videoarchiv,

databázi současného českého videoartu a videodokumentace k českému umění od roku 1980. Pro

archivaci používají strategii přenášení - přijímají práce v jakémkoli formátu a na jakémkoliv nosiči,

potom je postupně převádějí do digitálního formátu.  Audio a video záznamy jsou schraňované na

DVD nosiči v počtu dvou kopií a nemohou být kopírována, půjčována nebo odnášená z pracoviště

VVP bez souhlasu autora. Videoarchiv VVP AVU je přístupný jako součást konzultačního centra

pouze prezenčně a po dohodě.19

18 Uchování netartového díla. In: Rhizome  [online]. [cit. 18. 6. 2013]. Dostupné z: http://rhizome.org/artbase/about/

19 Archivace. In: VVP AVU (vědecko-výzkumné pracovíště AVU) [online].  [cit. 21. 6. 2013]. Dostupné z: 
http://vvp.avu.cz/archiv/video
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V roce 2005 v rámci Digitální laboratoře AVU20 vznikl ještě jeden zajímavý projekt - nezávislá

internetová  HD televize  Artyčok.TV.  Databáze  televize  obsahuje  zejména  reportáže  z  vernisáží

výstav, rozhovory s umělci a kurátory, záznamy workshopů, soutěží či přednášek. Nejdynamičtěji se

rozvíjející sekce videoart současně představuje nejprogresivnější evropskou audiovizuální scénu. V

roce  2011  byl  dlouhodobý  projekt  Artyčok.TV  Digitální  laboratoře  AVU  transformován  do

výzkumného pracoviště, které se bude profesionálně zabývat mezinárodním výzkumem, publikaci a

archivování, současného výtvarného umění.21 VVP AVU s Artyčokem spolupracuje a zveřejňuje tam

práce na pomezí videoartu, filmu a dokumentace z konce 20. století, nebo i na čistě dokumentární

materiály související s nedávným vývojem českého a slovenského výtvarného umění.22

5. Způsoby vystavování nových médií

Vliv vědy a techniky na umění je bezesporu ohromný, tedy od 60. let až po současnost pozorujeme:

rostoucí  zájem  umělců  v  řešení  vědeckých  a  technologických  otázek,  jako  je  interakce  mezí

člověkem a počítačovým systémem, vynález umělé inteligence; vznik fenoménu virtuální reality;

využití výpočetních technik umělcem a složité technické řešení děl; spolupráce s odborníky v oblasti

technologií - vytváření interdisciplinárních uměleckých sdružení, jako například "The Kitchen" v

New Yorku (Wilson,  2002:20).Takový vývoj  zavedl  kurátory  a  kritiky  umění  do slepé uličky v

otázce  zachování,  ochrany  a  restaurace  současných  uměleckých  děl,  především  "nehmotných"

mediálních děl, a taky jejich prezentace v muzeu či výstavní síni.

20 Digitální laboratoř AVU je publicistické, výukové a technologické pracoviště pro informační a audiovizuální 
technologie. Od svého založení v roce 2001 poskytuje studentům a zaměstnancům školy konzultace a podporu k této 
problematice.

21 Artyčok.TV: Výzkumné pracoviště [online]. [cit. 21. 6. 2013]. Dostupné z: http://artycok.tv/lang/cs-cz/artycok-info

22 Artyčok.TV: Okno do archivu [online]. [cit. 21. 6. 2013]. Dostupné z:  
http://artycok.tv/lang/cs-cz/category/extra/okno-do-archivu-window-to-the-archive
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5.1. Digitální dílo v muzeu

V 60. letech, kdy začalo vznikat elektronické umění, muzea vůbec nebyla na to připravena, co do

technologického zázemí a například klimatizace, která je pro techniku potřebná. V té době takové

umění se ještě považovalo za “alternativní”, a nikdo nemohl předurčit, nakolik se rozvine. Proto

nejdříve bylo vystavováno na festivalech,  kde se začalo objevovat  na konci  70.  let.  Po prvních

pokusech se ihned zjistily hlavní charakteristiky mediálního umění, které byly nové a problematické

pro  muzejní  institucí:  jeho  časovost,  zdlouhavost,  interaktivita,  interdisciplinarita  a  nestálost.

Hlavním cílem kurátorů se teď stává přehodnocení praxe ve vystavování statických, neměnných

objektů ve prospěch dynamických, měnících se a vyžadujících čas pro shlédnutí digitálních děl.   

Co  se  týče  technické  stránky,  platforma  Electronic  Arts  Intermix  rozlišuje  3.  skupiny

novomediálních děl, které potřebují stejný hardware. Pojmenovává je takto : jednokanálové video

(dílo vyžaduje jen jeden technologický prvek pro pro promítaní,  buď to televize,  monitor  nebo

projektor  na zdí),  umění pro počítač (jedná se o webové stránky, CD nebo vytvořený umělcem

software, který běží jen v počítači) a média instalace (tý jsou kombinací digitálních médií a jiných

materiálů, nejčastěji jsou mnohokanálové a obsahují několik obrazovek).23  

     

Teoretický, vystavování umění nových médií spočívá v zajištění vhodného prostředí, které by bylo

mobilní, udržitelné a pohodlné pro diváka, který by dílo sledoval delší dobu.(Cook, 2008:28)

Prezentace  novomediálního  umění  v  muzeu  je  těsně  spjata  s  celkovou  konfigurací  prostoru.

Instalace digitálního umění samy vytvářejí nový fyzický prostor a musejí být instalovány v souladu

s určitými charakteristikami (váha,  šířka,  potřebné osvětlení  atd.).  Variabilita  i  modularita  médií

však také znamená, že mohou být nainstalována v prostoru různými způsoby - stejné dílo může být

prezentováno jako projekce nebo přes televizní obrazovku v malé místnosti. Taková proměna by

přímo  ovlivnila  estetické  kvality  díla,  a  proto  způsob  prezentace  se  musí  předem  domluvit  s

23 Exhibition strategy. In: Electronic Arts Intermix [online]. [cit. 23. 06. 2013]. Dostupné z: 
http://www.eai.org/resourceguide/exhibition.html
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umělcem. Je to hlavní pravidlo v prezentaci mediálního díla, které musí být dodržováno před každou

výstavou. (Paul, 2008:56)

Pracovníci muzejní sféry se poprvé setkali s ryzím novomediálním uměním na výstavě  A Special

Videotape Show  v muzeu Whitney v New Yorku, kterou organizoval David Bienstock společně s

uměleckým  párem  Steinou  a  Woody  Vasulky,  kteří  patřili  mezi  průkopníky  umění  videa  a

elektronických médií.  Výstava proběhla v roce 1971 a označovala začlenění  pojmu videoart  do

diskuze kritiků, kurátorů a umělců. Také šlo o první velkou událost v oblasti video umění, kterou

podporovalo muzeum. Vývoj  video artu se  samozřejmě prolíná s  rozvojem televizní  techniky -

vytvářeli se nové způsoby zpracovaní signálu. Nam June Paik (*1932 – 2006) to ukázal ve svém díle

Magnet  TV z  roku  1965,  taky  vystaveného  v  muzeu  Whitney.  Toto  dílo  dokonale  propojuje

populární televizní kulturu a umělcův projev, který jsme zvyklí vidět v trochu jiných podobách.

5.2. Otázky prezentace net.artu ve fyzickém a virtuálním prostoru

Jinou pozici  v muzeu zaujímá pochopitelně net.art.  Je zvláštní  tím,  že může být zpřístupněné a

rozšířené nezávisle na muzejní instituci. Charlie Gere, historik a teoretik nových médií, přednášející

na Lancesterské univerzitě se vyjadřuje takto: "net.art [...] nemůže být pořádně začleněn do galerie.

Nehodí se do takového druhu prostoru, ani aktuálního ani konceptuálního, ve kterém galerie tradičně

vystavuje  umělecká  díla,  chápaná  jako  statické,  jednotné  objekty,  zamýšlené  pro  pasivní

kontemplaci  diváka  [...]  Zároveň  net.art  nemůže  být  zcela  ignorován.  I  když  nemůže  být  plně

začleněn do galerie, nemůže z ní být ani zcela vyloučen. Tedy má podivně dvojznačnou pozici, není

pořádně uvnitř ani vně galerie, ale někde na hraně. Toto je evidentní díky faktu, že jedním místem,

kde se net.artu daří dostávat dovnitř galerií, jsou jejich internetové stránky" (Gere, 2006).

Samozřejmě, netartové galerie vznikaly nejdříve v online sféře - prvním úspěšným projektem byl

äda web24, který v roce 1994 založil kurátor Benjamin Weil. Stránky byly charakterizované jako

24 äda web [online]. [cit. 21. 05. 2013]. Dostupne z: http://www.adaweb.com/
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vývojářská a  výzkumní platforma pro digitální  umění.  Umělci  zde jsou zváni  experimentovat  a

reflektovat  web  jako  umělecké  médium.25 V  roce  1998  stránky  přešly  pod  záštitu  Walkerova

uměleckého centra (Walker Art Center) v Minneapolisu, který by měl je spravovat a uchovávat. Už

v roce  1998 fungování  äda web  bylo  pozastaveno,  avšak za  uplynuly  rok  vzniklo  více  než  20

grandiózních projektu s umělci, či díla nadále zůstala v sbírkách uměleckého centra.26 Po zaniknutí

průkopnické galerie na scénu přišel projekt Rhizome pod vedením umělce a autora knih o teorií

umění Marka Triba. Rhizome byl založen v roce 1996 a hlavním cílem této platformy dodnes je

tvorba,  prezentace,  uchování  a  kritika  nově vznikajícího  umění,  ke  tvorbě  kterého jsou použité

technologie. Webové stránky slouží k podpoře a rozšíření komunity novomediálních umělců.27

V  roce  1998  Steve  Dietz,  jeden  z  nejznámějších  amerických  kurátorů  umění  nových  médií,

uspořádal svou první virtuální výstavu  Beyond Interface: net.art and Art on the Net28,  která byla

současně konferencí, zabývající se rozdílem mezi net.artem a uměleckými díly, vystavenými v síti.

Tento rozdíl Dietz vymezil v doprovodném textu k vystavě takto:  net art je označení pro umění,

které  může  být  prezentováno  na  internetu,  zatímco  net.art je  termín,  se  kterým  své  umění

identifikuje určitá skupina umělců.29

Je důležité  tyto  dva jevy rozlišovat,  protože  kromě obrovské  kvantity  obrazového materiálu  na

internetu občas vznikají stránky vyloženě pro umělce, a tím myslím světově známé. V roce 2011

například  vznikla  stránka  http://www.seditionart.com,  fungující  jako  internetový  obchod  s

uměleckými  díly  vytvořených  pomocí  počítače.  Dá  se  tam  lacině  koupit  obrázky,  vytvořené

25 Poslání äda web. In: Walker Art Center [online]. [cit. 21. 05. 2013]. Dostupne z: 
http://www.walkerart.org/collections/artworks/ada-web

26 Ibid.

27 Mission. In: Rhizome  [online].  [cit. 24. 05. 2013].  Dostupné z: http://rhizome.org/about/#history

28 Dietz, Steve. Beyond Interface: net art and Art on the Net. [online]. [cit. 05. 6. 2013]. Dostupné z: 
http://www.museumsandthe  web.com/mw98/beyond_interface/  

29 Dietz, Steve. Net art a net.art. In: Museums and the web [online]. [cit. 05. 6. 2013]. Dostupné z: 
http://www.museumsandtheweb.com/mw98/beyond_interface/dietz_pencilmedia.html
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známými  současnými  umělci  (např.  Damien  Hirst,  Mat  Collishaw  a  další).  Díla  jsou  zřejmě

vytvořena digitálně, ale liší se od net.artu transparentním obsahem a chybějící interaktivitou.

Ve Velké  Británii  net.art  našel  svoje  místo  pod záštitou  galerie  Tate  Modern,  kde  v  roce  2000

proběhlo několik konferenci na téma vzniku a  budoucnosti  internetového umění,  a jelikož nové

nemateriální  umění  vyžadovalo  nové  prostory,  následně  byla  vytvořená  speciální  sekce  Tate

Online30,  kde  byla  původně  předvedená  pouze  netartová  díla.  Teď  tam  najdeme  i  záznamy  z

performancí a příklady sound art. Kromě kamenné budovy, kde se dají zároveň pověsit jak klasické

obrazy, tak televizní obrazovky s video nahrávkami, Tate tak vytvořil zvláštní prostor on-line, který

je jakýmsi nemateriálním přírůstkem galerie.

Prezentace na internetu je výhodná tím, že je přístupná z většiny míst na zemi a že si každý může

dovolit  se  na  díla  podívat. Největším  mínusem  je,  že  díla  lze  snadno  zkopírovat  (celé  nebo

částečně),  což  je  ztrátové  pro  umělce,  kteří  žijí  většinou  z  grantů  nebo  komerčních  zakázek  a

nemohou prodávat přímo internetové stránky.

Výstavním prostorem pro net.art však může být i reálná galerie: poprvé byl vystaven na expozici

Documenta X v Kasselu, Německo. Výstava probíhala v roce 1997, kdy takové umění bylo ještě v

počátcích a komunita umělců, působících na internetu nebyla zvlášť velká. Avšak objevilo se 12

projektů vytvořených speciálně pro internet. Mezi představenými umělci byli například duo JODI,

Heath Bunting, Holger Friese a další.  

Po veřejném uznání na výstavě Documenta X se net.art dostává do popředí zajmu muzei. Objeví se

na každoročním festivalu Ars Electronica v rakouskem městě Linec v  roce 1998. Ars Electronica je

jedním z nejvýznamnějších festivalů mediálního umění ve světě, působící od roku 1979. V roce

1999  se  uskutečnila  velká  výstava  net  condition uspořádána  Centrem  pro  umění  a  mediální

technologie probíhající současně v Tokiu, Barceloně, Štýrském Hradci a Karlsruhe. Další výstava

byla v Muzeu moderního umění v San Francisku (SFMOMA) v roce 2001 a nazývala se  010101:

30 Tate online. In: Tate  [online]. [cit. 27. 5. 2013]. Dostupne z: http://www2.tate.org.uk/intermediaart/
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Art in Technological Times. Během všech těchto událostí v halách stály počítače a na každém z nich

bylo možné si prohlédnout jedno netartové dílo. Vyžádalo si to velké výdaje, zabíralo mnoho místa a

bylo muzeu celkem cizí. Velkým pokrokem proto byla výstava smíšených médií Art Entertainment

Network, kterou v roce 2000 představil  významný Steve Dietz v Walkerově uměleckém centru.

Instalaci a umístění počítačové soupravy určené netartu projektovala designová skupina Antenna.

Jednalo se o otáčející prosklenou skříň ve formě portálu s upevněnou vnitřní obrazovkou. Když jí

divák otáčel, počítač reagoval, přepínal stránky, a tak se obraz měnil, a to byl způsob, nahrazující

"klikání" - každá vytvořená stránka odpovídala fyzické poloze skříně (na stránku "zpět" - otočit

zpět).

Forma portálu byla vybraná schválně - představoval "dveře" mezi fyzickým výstavním prostorem a

virtuálním internetovém světem. Byl kompaktní a svým neobyčejným vzhledem vyzýval k interakci,

přičemž stát před ním a dobře vidět obrazovku mohl pouze jeden nebo dva diváci.

V Americe se největší komunita umělců shromáždila pod patronaci muzea Whitney v New Yorku,

jeho kurátorkou tehdy byla Christine Paul.

Tím skončíme pátrání po vlastnostech digitálního umění a způsobech jeho archivace a vystavování v

muzeích. Podíváme se na jeho skutečný vývoj ve světových dějinách a pak přejdeme k situaci v

České republice na konci 80. - počátku 90. let.

6. Dějiny umění nových médií

V průběhu dějin se umění a věda po celém světě mnohostranně ovlivňovaly. Existují příklady, kde

pravě umění podle svého vývoje mění technologie a produkty a nám proces taková interakce vypadá

nanejvýš přirozeně (např. v případě architektury a designu). Vzhledem k tomu, že obě tyto sféry se

neustále  vyvíjí,  jejich  interakce  zůstává  vždycky  dynamická.  Historici  umění  definují,  jak  se

podobná spolupráce v různých časových úsecích proměňovala, a můžeme říct že v současné době
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reakce a reflexe uměleckých děl na technologické novinky je téměř okamžitá. Ačkoli spolupráce

umění a technologií sahá daleko do minulosti (do doby, kdy se umění ještě považovalo za řemeslo),

žádná komplexní práce o technologických dějinách umění neexistuje, je roztříděna do různorodých

knih o dějinách filmu a kulturních studií.

6.1. Ve světě

Jan Ioskevič vyčlenil etapy geneze umění nových médií: rok 1950 až 1960 - rozvoj kybernetického

umění a videoartu; 1970 až počátek 1980 - vznik počítačového umění a počítačové grafiky; 80. léta -

utváření digitálního umění; 90. léta - vznik multimédií a umění nových médií (Ioskevič, 2006:131).

Dějiny nových médií sahají až k Druhé světové válce, během které vznikalo mnoho technologických

novinek,  včetně digitálního počítače a  radaru,  a  také souvisejících diskurzů,  jakým je  například

kybernetika.  Po  konci  války  tyto  vynálezy  pronikly  do  širší  společnosti  a  umělci  začaly  jejich

možnosti využívat. Na začátku 60. let John Cage vytváří díla využívající možnosti elektroniky, která

jsou zároveň  interaktivní  a  multimediální,  jakým je  například  jeho  slavné  “4"33”.  Jeho  dílo  je

inspirací  nejenom  pro  jiné  skladatelé,  pracující  s  elektronickými  prostředky,  ale  i  pro  umělce,

zabývající se procesem, interakcí, performancemi - například Allana Kaprowa a skupinu Fluxus.

Zvyšující se dostupnost technologií a jejích sofistikovanost, a také vznikající práce teoretiků umění

60. letech dala další impuls ke kombinaci nových prostředku: filmař Stan Vanderbeek a Len Lye,

stejně jako účastníci Fluxu Wolf Vostell a Nam June Paik, začali ve své tvorbě používat televize.

Paik,  který  ještě  předtím  pracoval  s  magnetickou  páskou,  jeden  z  prvních  začal  natáčet  videa

přenosnou kamerou, čímž položil začátek video artu. Ve stejné době umělci Vladimir Bonacic, Otto

Piene a Dan Flavin začali užívat lasery a světelné systémy.

Zrození počítačové grafiky, myší, APRANETu (předchůdce internetu) a rozhraní oken vyvolávalo

zvýšený  zájem  použití  těchto  technologií  pro  tvorbu.  Není  divu,  že  po  takovém  rozvoji

multimediálního prostředí se výtvarnicí  pustili  do osvojení počítačů.  První výstavy počítačového

umění se konaly v roce 1965 a 1966 v Stuttgart University Art Gallery a Howard Wise Art Gallery v
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New Yorku. Mezi prvními začali počítač využívat Lillian Schwartzová, Edward Zajac, Charles Csuri

(jeho animace "Hummingbird" (1967) byla vůbec prvním dílem počítačového umění, které koupilo

Museum of Modern Art v New Yorku), Ken Knowlton, Leon Harmon a Michael Noll, kteří stáli u

zrodu takového umění ve Spojených Státech. Současně s nimi pracoval v Německu Manfred Mohr.

Jedním z prvních velkých projektů, který si kladl za cíl sjednotit technologie a umění, byla skupina

E.A.T. (Experiments in Art and Technology). Byla založena inženýrem Billy Kluvrem a umělcem

Robertem Rauschenbergem. V roce 1966 členy E.A.T. uspořádali v zbrojnici New Yorku slavnou

akci "9 Evenings", kde představili řadu happeningu, do kterých se zapojili jak umělci, tak inženýři.

V dalších letech proběhlo ještě několik důležitých výstav, zahrnujících nové technologie, například

"The Machine as Seen at the End of the Mechanical Age" (1968) v newyorském Museum of Modern

Art a legendarní "Cybernetic Serendipity", konající se v Institute of Contemporary Arts v Londyně.

V 70. a 80. letech se video art stal běžnou praktikou ve světovém umění31, nicméně novomediální,

elektronická, počítačová a kybernetická díla byla stále vzácná. Pořad vznikala, ale pomalu v rámci

odborných přehlídek, jakou je výroční konference SIGGRAPH ve Spojených Státech, uspořádána

Sdružením pro výpočetní techniku pro ty, kteří se zajímají o počítačovou grafiku. Douglas Davis,

Harold  Cohen  (Aaron),  Woody  a  Steina  Vasulky,  Stelarc,  Jeffrey  Shaw  (Legible  City),  Lillian

Schwartzová,  Paul Brown a Robert  Adrian X pořád tvořili  svá díla pomocí nových technologií,

jenomže v hlavním proudu světového umění nebyli skoro vidět.

Na konci 70. let spolu s dostupností osobního počítače a rozvojem internetu na horizontu zazářily

takové objevy, jako speciální efekty, video hry, uživatelské systémy a takové kulturní jevy, jako

cyberpunk literatura a techno hudba. V roce 1979 v Linci, Rakousko, poprvé proběhl festival Ars

Electronica, zasvěcený nejnovějším trendům ve světě umění a technologií. Později, v roce 1985 Jean

François  Lyotard  organizuje  velkou  výstavu  "Les  Immatériaux"  v  pařížském  centru  Pampidou,

určenou k tomu, aby ukázala kulturní dopady nových technologií a informace. Skoro ve stejné době

31 History of video art. In: The video art history archive [online]. [cit. 22. 6. 2013]. Dostupné z:  
http://www.arthistoryarchive.com/arthistory/videoart/
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(1983) Tate představuje první velké show, seznamující lidi se softwarovým programem AARON the

Cybernetic Artist, řídícím kreslící stroj. Autorem programu je Harold Cahon.

Digitální umění začalo doopravdy expandovat na konci 80. a na počátku 90. let. V roce 1988 v

Liverpoolu  byla  založena  agentura  Moviola  (později  se  vyvinula  jako  multimediální  centrum

kreativních technologií a umění FACT) pro podporu, registraci a distribuci umění nových médii.

Pod její záštitou začal pravidelně probíhat festival Videopositive. Ve stejném roce se poprvé konal

první mezinárodní sympozium pro elektronické umění (International Symposium on the Electronic

Arts). Později v Karlsruhe, Německo, vzniklo Centrum pro umění a mediální technologie (Zentrum

fur  Kunst  und Medientechnologie).  V roce  1990 v Tokiu bylo otevřeno NTT Interkomunikační

centrum (NTT InterCommunication Center).  Během několika let  ve světě proběhlo ještě několik

důležitých výstav,  například  Virtual Reality:  An Emerging Medium v  Guggenhejmově muzeu v

New Yorku.   V roce  1995   Whitney  Museum of  American  Art  se  stal  prvním muzeem,  které

představilo  podnětné  interaktivní  netartové  dílo  World’s  First  Collaborative  Sentence (1994) od

Douglasa Davisa - šlo o webovou stránku, kam návštěvnicí mohly přidávat vlastní multimediální

obsah do nekonečného řetězce.

Snad nejdůležitější událost  se v dějinách digitálního umění stala v roce 1994, kdy vznikla služba

World Wide Web a přidaný k němu komunikační protokol nazvaný Hyper-Text Transfer Protocol.

Dalším milníkem bylo spouštění prvního webového prohlížeče, přístupného každému laiku. Spolu s

expanzi  internetu expanduje i  nově vzniklé  umění net.art.  Spočívá se v tom, že dílo je alespoň

částečné vytvořené na webu a může být zobrazeno jenom on-line. Mezi první významné netartové

umělci  patří  mnoho  představitelů  z  východního  bloku  -  po  pádu  Železné  opony nové  médium

(internet) bylo ještě jedním místem, kde se mohlo svobodně vyjadřovat a tvořit. Proto známe taková

jména, jako Vuk Ćosić,  Olia Lialina, Alexej Shulgin a další:  Rachel Baker,  Heath Bunting,  duo

JODI, 01001011101101.org, kteří byli v té době hodně produktivní (Gere, 2004).

6.2. Průkopnické výstavy mediálního umění v ČR v kontextu dějin
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V rozvinutých zemích Evropy a Severní Ameriky měli umělci již od 60. let přehled o současných

dějinách  mediálního  umění  a  přistup  k  technologiím,  zatímco  v  Československé  republice  po

nastolení  komunistického  režimu  byli  velmi  omezené  v  tvorbě.  Na  rozdíl  od  hudby,  divadla,

animovaného filmu a filmů československé nové vlny,  nezávislý videoart,  který se v té  době v

českých zemích rozvíjel, vůbec nebyl za hranicemi známý. České umění se ukázalo světu až po

studené válce. Zakládaly se nové galerie, rozvíjela se výtvarná kritika a teorie. V této části práce

chci  časově strukturovat  hlavní  výstavy,  které  měly největší  význam pro vývoj  novomediálního

umění v České Republice. Z recenzi a rozhovorů, které jsou k dispozici se pokusím vytvořit obraz

každé vybrané výstavy a zjistit, jaké změny se tam objevily a s jakými problémy se potkali diváci a

instituce.

Díky sovětské okupaci mezi lety 1968 a 1989 byla země izolována, a proto tu kulturní vývoj 

probíhal jinak než na Západě. Na jedné straně existovala oficiální (první) kulturní sféra, 

kontrolována režimem a podřízená ideologií, kde umělec, propagující socialismus, je vážen a 

placen. Na stráně  druhé byla alternativní, nezávislá sféra (druhá), kde se tvořilo jenom pro umění 

bez ohledu na jakékoliv ocenění. Václav Havel ve své eseji zasvěcené politice a umění, vysvětluje, 

že  “[…] tou „první“ je rozuměna kultura žijící v onom nikterak ostře ohraničeném prostoru 

dovoleného, podporovaného či aspoň tolerovaného, v němž se z podstaty věci soustřeďuje víc těch, 

kdo jsou ochotni  z konjunkturálních důvodů slevit ze své pravdy, zatímco tou „druhou“ se  rozumí 

kultura v onom svépomocně konstituovaném prostoru, do něhož  se uchylují nebo jsou zaháněni ti, 

kteří slevovat nechtějí (Havel 2005: 263)”.

Pravě z této druhé kultury pocházel disidentský pořad “Originální videojournal”, který začal vznikat

v polovině 80. let. Videojournal měl za cíl přinášet společnosti informace a zprávy o kulturním dění,

nedostupné z jiných zdrojů. Tvorbou obsahu se zabývali nezávislí umělci, vědci a novináři. Pořady

natáčeli na amatérské kamery, se kterými chodili na demonstrace a pořizovali rozhovory. Pak je

kopírovali na VHS kazety a šířili v Československu a do zahraničí. Videokamery tehdy v rukou jak

amatérských, tak profesionálních filmařů se stávaly nebezpečnými pro normalizační režim nástroji

propagace  a  navíc  informovaly  ostatní  země  o  protikomunistickém  odboji.   Dokumentace
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současného dění se v té době stala jednou z prvních forem umělecké videoaktivity. V roce 1990

proběhla  výstava  “Historie  československé  demokracie”,  která  navazovala  na  tvorbu

“videojournalu” a o které se teoretička nových médií Keiko Sei vyjádřila takto: “Videoinstalace [...]

pro mě dodnes představuje to nejlepší, co jsem zde v této oblasti viděla. Ta videa netočili lidé pro

lidi. [...] Technologie zde nehrála ani jakousi modní roli, ani nepůsobila odtažitě” (Sei, 1995:148).

Zároveň s “Originálním videojournalem” existovalo další seskupení umělců, které se vytvořilo v

roce  1987  kolem  osobnosti  Radka  Pilaře.  Skupina  “Obor  video”  vznikla  pod  záštitou  Svazu

československých výtvarných umělců (SČVU). Tato platforma sloužila jako místo pro setkávání

průkopníků elektronického umění. . Na konci 80. let začalo hledat možnosti využití videa i počítačů

v umění a v červenci roku 1989 zorganizovalo jednodenní skupinovou výstavu. Tato událost byla v

té době “jedinou možnosti diváků seznámit se s elektronickým uměním” (Sei, 1995:149).  Uvnitř

skupiny  neexistovala  cenzura  a  byla  to  de  facto první  oficiální  organizace,  zaměřená  na

experimentální  filmy  a  videotvorbu.  Klíčovou  roli  v  tomto  seskupení  hráli  stále  Radek  Pilař  a

filmový  experimentátor  Petr  Skála.  První  pracoval  pro  Československou  televizi  a  hudební

vydavatelství Supraphon, a proto  ještě v 80. letech měl přístup k video technice, což mu dovolilo

realizovat zamyšlené videopokusy. V roce 1990 se mu podařilo založit Katedru animované tvorby a

videa na pražské FAMU a Asociaci videa a intermediální tvorby.32  

AVIT pořádala výstavy, přednášky a jedním z její cílů bylo propagovat český videoart v zahraničí.

Vyvrcholením  aktivit  této  skupiny  je  první  souborná  výstava  českého  videoartu  “Český  obraz

elektronický”, která proběhla v roce 1994 ve výstavní síni Mánes.33 Kromě členů AVITu, se výstavy

zúčastnili  první  absolventi  nových  oboru  na  FAMU  (Katedra  animované  tvorby,  1990),  AVU

(Atelier nových médií, 1991) a FaVU (Obor video-multimedia-performance, 1992).  

V 90. letech se vracejí zpátky do Čech emigranti, kteří utekli před komunistickým režimem. Jsou to

například Woody Vasulka, Michael Bielický, Petr Vrána a Stanislav Miller, kteří ještě v zahraničí

32Pilař, Radek. Životopis [online]. [cit. 23. 6. 2013]. Dostupné z: http://www.radek-pilar.cz/
33 Asociace videa a intermediální tvorby [online]. [cit. 23. 6. 2013]. Dostupné z: 
http://www.avit-restart.cz/AVIT-Restart/AVIT_vcera.html
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začali tvořit v rámci digitálního umění.

6.2.1. Český obraz elektronický

Kurátorem výstavy, probíhající od 12.7.1994 do 7.8.1994 v Mánesu, byl Jaroslav Vančat. V dolním

patru síně bylo vystaveno 13 monitorů, přičemž 6 z nich byla rezervována pro Radka Pilaře, Petra

Skalu, Woody Vasulku, Michaela Bielického, Lucii Svobodovou a Tomáše Rullera. Na ostatních

monitorech se promítala díla 36 autorů - jedno po druhém. Návštevníci mohli při vstupu do prostoru

vyhledat dílo, které je zajímá, v interaktivní “videotéce”, a pak ho najít na příslušném monitoru.

Výstava byla sponzorována společností Phillips, která zajistila všechno technologické zázemí.

Současně s výstavou se v Národním technickém muzeu uskutečnila série přednášek a filmů, které

měly za cíl seznámit laika s novými přístupy k instalaci děl a teorii multimédií. V dokumentačním a

propagačním centru pro videotvorbu Media archiv, který sídlil v Rock Cafe, probíhala prezentace

videotechniky.  Do  katalogu  výstavy,  který  byl  vydán  studiem  DADA s.r.o,  kromě  klasických

informací o umělcích byly zařazené seznamovací texty o vývoji videotvorby v českém prostředí.34

Příklad díla:

Na výstavě byla představená různorodá videotvorba učastníků skupiny AVIT. Umělci nerozlišovali

mezi uměleckým médiém videa a filmem, protože neznali příklady ze zahraničí, kde videoart byl

představen také jako součást dálších uměleckých děl - větších instalaci a také performanci. Za to

tady  umělci  se  nebáli  experimentovat  -  pojímali  video  jako  nástroj  k  řešení  tradiční  výtvarné

problematiky, snažili se  například aplikovat malířské postupy do nového média (např. Petr Skala

maloval na   filmový pas aby ve výsledku se vytvořila nová realita, prolínající se se skutečnosti).

Proto  vystavená  díla  se   stylově  pohybovala  od  dokumentárníсh  filmů,  natočených  v  době

34 Strnad, Matěj. Český obraz elektronický. In: Mediabaze [online]. 12.2.2012 [cit. 23. 6. 2013]. Dostupné z: 
http://www.mediabaze.cz/page.php?institution=48
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normalizace, do experimentálních a animovaných filmů (Kerbachová, 2006).

Protože nemáme lepší zdroje informací o reakcích návštěvníků výstavy, budeme se muset obrátit na

několik  recenzí,  které,  jak  uvidíme  dále,  jasně  poukazují  na  nepřipravenost  diváka  k  vnímání

videoartu.

Úryvky z recenzí:

„První souborná výstava českého  multimediálního umění Český obraz    elektronický se v dolních 

prostorách pražského Mánesa snaží zmapovat videotvorbu v Čechách. Jde spíš o počátky této formy 

a expozice je více přehledem než kurátorským projektem. [...] Z vysoké návštěvnosti výstavy je 

tento hlad po vizuální informaci patrný, stejně tak naznačuje i fascinaci televizním médiem. Na

začátku výstavního prostoru, ve kterém jsou v oddělených pokojích umístěny televize,  funguje 

elektronické  menu.  Divák  se  může  volně  pohybovat  v jakémsi obsahu expozice  a  vlastním  

přičiněním volit, co ho z video menu zajímá. Obcházet  totiž jednotlivé obrazovky, kde běží  i deset 

dvou až šestiminutových příspěvků, a ještě jejich poselství vstřebat, není prakticky možné .” (Lenka 

Lindaurová, Lidové noviny, 2. 8. 1994. In: Ibid)

„Výstava navíc trpí neúměrným časovým rozsahem některých prací− jen před monitorem Woodyho

Vasulky strávíte 83minut..” (Večerník Praha, 19. 7. 1994. In: Ibid)

Analýza výstavy:

Pro první výstavu videoartu v České Republice byl vybrán prostor s dějinami: členové Oboru video

již dříve vybrali tuto výstavní síň za své útočiště a promítali na její zdi kazety s prvními nahrávkami.

V dolním patru budovy byla do 13  monitoru umístěna díla 42 umělců, přičemž výstavu sponzoroval

technologický  koncern  Phillips.  Z  této  skutečnosti  je  vidět,  jaký  byl  největší  problém  během

přípravy výstavy - technika. Během režimu byla natáčecí technika pokládaná za nástroj propagandy
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a skoro nepřístupná, a po pádu komunismu stále zůstávala nesmírně dráha. Proto také nejkvalitnější

díla vytvářeli umělci, pracující pod záštitou oficiální instituce a vystavující se v zahraničí (např.

Radek  Pilař  pracoval  pro  Českou  televizi  i  Supraphon  a  měl  přistup  k  jejich  aparatuře),  nebo

umělci-migranti, které se do země vrátili se svojí vlastní technikou, zakoupenou v jiné zemi.

Samozřejmě taková hromadná prezentace videí musela být nepřehledná pro návštěvníky,  kteří navíc

poprvé viděli videoart v galerií. Avšak diváci měli k dispozici “videotéku”, technologický prvek,

který má za cíl pomocí člověku se zorientovat v expozici.  Tato interaktivní pomůcka je velkým

krokem dopředu v dějinách vystavováni v České Republice.    

  

V souvislosti s výstavou asi vznikl pojem “netrénovaný divák”, který nebyl připraven na specifika

sledování  videoartu.  V recenzích  se  objevují  připomínky,  že  výstava trpí neúměrným časovým

rozsahemněkterýchpracía že není prakticky možné obcházetjednotlivé obrazovky, kde běží  deset 

dvou až šestiminutových příspěvků, a vstřebávát jejich poselství,. Toto je jedna z hlavních vlastností

digitálního  umění,  na  kterou  divák  není  zvyklý.  Ještě  nechápe,  čím se  liší  obraz  a  obrazovka,

neuvědomuje si, že jej interaktivní dílo zve k dialogu a dává mu prostor pro interpretaci, nechápe jak

s takovým dílem má komunikovat.   

Velký doprovodný program pro veřejnost, probíhající současně s výstavou v Národním technickém

muzeu a prezentace techniky v Rock Cafe; několik textů o teorií elektronického obrazu, zařazené do

katalogu  byly  jakýmsi  rychlým edukačním kurzem pro  návštěvniky,  neseznámené  s  mediálním

uměním. Výstava byla uspořádaná silami jedné skupiny umělců, experimentují v posledních letech s

videem a nese s sebou příklad toho, jak svou tvorbu chtěli co nejdříve předvést obecenstvu a taky ho

seznámit s novým médiem. Lenka Lindaurova píše, že “expozice je více přehledem než kurátorským

projektem”, a je to rozhodně pravdivá poznámka. Jak jinak však mohla vypadat výstava umění,

které se tolik let skrývalo ve stínu komunismu a šetřilo síly. Výstava měla vysokou návštěvnost, což

potvrzuje, že lidé také toužili po novým vizuálním zážitkům a byli připravení si dozvědět něco dříve

neznámého.  
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6.2.2. Orbis fictus

Od  1.12.1995  do  1.1.1996  byla  ve  Valdštejnské  jízdárně  uspořádána  výstava  umění  a  nových

technologií Orbis fictus. Výstava, které zúčastnilo 25 převážně českých mladých umělců, probíhala

pod záštitou Sorosova centra současného umění35, Magistrátu hlavního města Prahy, Národní galerie

a  firmy Silicon  graphics,  a  zahrnovala  díla  videoartu,  počítačem generované  obrazy a  virtuální

prostory. Výstava byla doprovázená rozsáhlým katalogem, připravovaným po dobu dvou let. Stala

se krátkým úvodem do dějin, které předpokládaly proniknuti mediálního umění mezi české umělce.

Díla vybírali  kurátoři  Ludvík Hlaváček a Marta Smolíková na základě předložených projektů,  a

některé z nich byly dosti obtížné po technické stránce. Účastníci byli většinou studenti českých a

německých uměleckých škol, pro které účast na výstavě byla o to lákavější, že během ní probíhala

soutěž o nejlepší dílo, která by výherci přinesla stipendium ke studijnímu pobytu v Exploratoriu,

centru  interaktivních  experimentu  v  San  Francisku.  Vystavující  umělci  z  mladší  a  nejmladší

generace se nebáli experimentů,  zajímal je proces tvorby a obsahu, ne podstata uměleckého díla.

Proto i z více méně tradičních materiálů (televizní obrazovka, laser, audio nahrávka) se jim podařilo

vytvořit složitější instalaci s použitím senzorů, počítačů a videokamer (Smolíková, 1996:163).

Příklad díla:

Jedním z nejsložitějších po technické stránce bylo dílo Federico Díaze: cílem instalace Spin, tvořené

místností se zdí,  bylo vytvořit akustické zrcadlo, ve kterém by zvuk měl následovat posluchače. Pro

dobrou lokalizací zvuku bylo zapotřebí akusticky neutrální prostředí (“mrtvá místnost”),  a proto

stěny místnosti  byly  potažené  polyamidovou  fólií,  která  pohlcuje  zvuk.  Pomocí  reproduktorů  a

počítače s digitálně-analogovým převodníkem hlasu se do něj dostává informace o poloze a natočení

hlavy posluchače. Na zdi promítá počítačová projekce (postava člověka), generována v reálném čase

35 Sorosovo centrum současného umění (SCSU)  bylo založeno v rámci mecenášských aktivit Američana maďarského 
původu George Sorose a začalo působit v záři 1992. Mělo za cíl podporovat místní uměleckou tvorbu a posunout ji ke 
svobodné tvořivosti, podporovat spolupráci s vyspělými zeměmi a také poskytovat finanční, marketingovou a 
institucionální pomoc pro rozvoj umění.
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na základě vstupních dat návštěvníka.  Divák přitom má pocit, že postava mluví k němu, protože se

pohybuje přesně podle toho, kam natočí hlavu (Díaz, 2008:51).

Je vhodné se zmínit o ještě jednom vystaveném dílu - instalaci Resident, vytvořené umělcem 

Silverem, která je  inspirována častými  návštěvami Peep Show. Silver se rozhodl vytvořit si vlastní, 

originální Peep Show dle svých individuálních potřeb. Jedná se o virtuální bytost (video projekci), 

uzavřenou v kontejneru, připomínajícím inkubátor nebo sarkofág. Reaguje na lidskou řeč pohybem, 

zvukem a proměnou formy. Divák to může pozorovat skrz úzké hledí s pod ním namontovaným 

mikrofonem. Reakce virtuálního objektu jsou založené na parametrech hlasu, který je sčítáván 

pomocí speciálního hardware.36 Za toto dílo umělec získal ohodnocení poroty festivalu  Ars 

Electronica, která mu přidělila Čestné uznání. Instalace byla v roce 1996 vystavená na Ars 

Electronica v sekcí interaktivní umění.  

Úryvky z recenzí:

“Oproti předchozím expozicím byla překvapivá nejenom vyšší technická úroveň instalací, ale i míra

interaktivity,  vtahující  diváka  do  procesů  imaginativních  her  a  jejich  dobrodružství”  (Janoušek,

1996).

“Někteří z návštěvníků výstavy Orbis fictus se s plným právem cítili být ošizeni a podvedeni. A to

vše proto, že několik exponátů na této přehlídce bylo opatřeno cedulkou “dočasně mimo provoz” ”

(Novák, 1996)

“Je dnes vůbec přípustné pořádat takovéto modernistické, progresivistické akce? [...] zda je vůbec

možné tolik věřit v rozvoj technologií, které usnadňují a umožňují praktický cokoli a jsou lékem na

důsledky nedostatků technologií předchozích, čímž zakrývají svou vlastní podstatu [...] výstava plná

takových kusů se mění ve veletrh, kde odbočka k umění vyloženě ruší” (Váňa, 1996)

36 Resident. In: Silver [online]. [cit. 25. 6. 2013]. Dostupné z: http://silver.avu.cz/silver/resident.html
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Analýza výstavy:

Kvůli  rychlému rozvoji  nových médií  vůbec do České republiky všechno přišlo  jaksi  naráz: od

velmi prostého videa až po celosvětové interaktivní umění (Sei, 1995:148). Velký počet sponzorů

této  výstavy  (i  zahraničních)  zaručil  umělcům přistup  k  technologickým novinkám.  Peníze  jim

poskytly možnost uskutečnit svoje záměry a vytvářet komplexnejší díla, o kterých před nedávném

ani nemohly snít. Byly tu audiovizuální kinetické objekty, počítačové soustavy a jiné, již v té době

vyspělé, technologie, které byly použity neobvyklým způsobem.

Instalace  mají  mnohem  vyšší  stupeň  interaktivity,  než  videoart,  čehož  si  všiml  recenzent  Ivo

Janoušek. Vyzdvihuje zážitkovost výstavy a její technologickou úroveň. Avšak někteří diváci nebyli

spokojeni  právě  s  technikou,  protože  několik  exponátů  na  této  přehlídce  bylo  mimo  provoz.

Nemůžeme  to  však  vyčítat  ani  umělcům,  ani  odborníkům  v  elektronice,  pomáhajícím  během

přípravy výstavy. Jak jsem naznačila výše, byla to první výstava, na které byly všechny objekty

multimediální. Díla skrývala řadu složitě organizovaných elektronických prvku, které propojovali

několik  zařízení  mezi  sebou.  Technika  je  někdy nevyzpytatelná,  a  když se  jedna  spojka  v  díle

rozbila, způsobilo to nefunkčnost díla jako takového.

Je jasné, že poslední recenze je od konzervativního recenzenta, který je proti novým technologiím 

vůbec. Však má jednu dobrý postřeh: výstava se mění ve veletrh, kde se odbočka k umění ruší. Je 

pravda, že tato výstava mohla vypadat jako veletrh v tom smyslu, že tam bylo hodně podobných 

objektů (obrazovek, pláten,světelných šmouh), a když se v tom člověk ztratil, tak už se nemohl 

soustředit na pozorování a vnímání jen jednoho díla. Ano, na výstavě bylo opravdu hodně techniky, 

ale o tom to bylo - přes ní umělci osvojovali nové způsoby tvorby a ukazovali výsledky diváků. 

6.2.3. Jitro Kouzelníků I.  Od mediálních kreseb k cyberspace.
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První velká multimediální  výstava proběhla v Pražské Národní  galerií,  konkrétně ve Veletržním

paláci,  kde  hostila  od  18.10.1996  do  30.9.1997.  V  podstatě  to  byla  první  výrazná  inovace  v

programu moderní sbírky Národní galerie, která byla zpřístupněna 13.12.1995. Kurátory výstavy

byli  Miloš  Vojtěchovský,  Jaroslav  Anděl  a  Ivona  Raimanová.  Jako  sponzoři  vystoupili  České

ministerstvo kultury, Česká televize, Silicon Graphics,  TESLA Television a další.

Výstava, připravovaná po dobu tři měsíců (Liška, 1997),  byla koncipována jako čtyřdílný projekt,

inspirovány tématy kosmologie, vzniku a zániku, spirituality, vědy a přírody. Díla by se také měla

vystřídat 4-krát v souladu se střídáním témat. Kurátor Jaroslav Anděl vymezil hlavní záměr výstavy,

jimž bylo hledání společných rysů umění a vědy, na nejnovější vědecké teorie té doby, zejména na

teorii  komplexity.  Zmínil,  ze  mu nejde o mediální  výstavu,  ale  o  zprostředkování  pocitů  konce

tisíciletí. Cílem výstavy bylo propojit dnešek s minulostí a ukázat, že existuje nepřetržitý proud,

který přesahuje od mechanického umění k umění elektronickému (Vojtěchovský, 1997). Jako jeden

z výchozích postupů organizace výstavy byl vybrán princip putovaní časem (Potůčková, 1997), což

znamená, že je rozčleněna podle témat a umělecká díla jsou v prostoru uspořádaná nelineárně.

K výstavě nebyl připraven katalog - provázel ji jen jeden krátký text Jaroslava Anděla, ve kterém se

mluvilo  o  zastoupených  umělcích  a  tématu  výstavy.  K  výstavě  však  byl  organizován  široký

doprovodný  program:  komentované  prohlídky,  panelové  diskuse,  filmové  projekce,  koncerty,

semináře, literární čtení.

Díla musela vycházet z tématu “umění, věda a společnost na přelomu tisíciletí“ a byly skutečně

různorodé. Byla tam vystavená díla 33 umělců jak z počátku 20. století (malby Františka Kupky a

Josefa  Vachala),  tak  i  mnohém  modernější  (světelná  kinetická  plastika  Zdeňka  Pešánka,

audioinstalace  Martina  Janička,  videoinstalace  Steiny  Vasulky).  Vedle  známých  zahraničních  a

českých umělců (Peter  Campus,  Petr  Nikl,  Jiří  David,  Vladimír  Kokolia)  jsou vystaveni  umělci

alternativní (Pavel Brázda, Rudolf Dzurko) (Malinovská, 2007). S nimi sousedili technické přístroje

-  dalekohledy,  zvukoměřiče  či  sextanty,  a  přírodní  zvláštnosti  -  zkameněliny  (Liška,  1997),

vypůjčené zřejmě z jiných muzejních sbírek jako příklad technických artefaktů.
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Nás zajímá část výstavy, kde se vyskytují digitální díla jak  českých pionýrů-výtvarníků, tak 

osobností, kteří jsou považováni za světové průkopníky digitálního umění37. Jsou to například Steina

Vasulka, pracující c videem, Peter Fischli a David Weiss, umělecká dvojice, jejichž díla propojují 

sochařství s fotografií, filmem a videem a dalšími výtvarnými technikami. Nejvýraznějšimi díly 

českých umělců byli instalace s monitory Janky Vidové - Žáčkové a zvuková instalace Martina 

Jínačka, přes kterou se vcházelo (a vycházelo) z výstavy.38

Výstava byla hodně ambiciózním projektem, který však nebyl pozitivně přijat. Musela působit jako

pohyb lidského mozku, jako výsledek mnoholetého dynamického rozvoje technologií a umění, které

se střetly v jednom okamžiku.  U většiny recenzentů (i diváků) výstava vyvolala vesměs negativní

pocity.

 Příklad díla:

Borealis je instalace Steiny Vasulky, která používá dvě promítače videa a čtyři přehrávače audio

záznamů. Projektory promítají dokola 10 minutové meditativní video (přírodní tematika - květiny,

les, povrch moře) na dvě transparentní zrcadla, která ho odráží na dvě transparentní plátna. Tím se

vytváří celkem čtyři projekční plátna. Díky tomu, že všechny plochy jsou transparentní, video je se

stejnou intenzitou viditelné z obou jejích stran. Výsledkem je osm vertikálně zavěšených obrazů,

nepravidelně umístěných v prostoru.  Mezi nimi se nacházejí  čtyři  reproduktory s audiozáznamy,

ladícími k videu.39

37Primárně výstava není zamyšlená jako výstava digitálního umění, pro nás je důležitá protože se snaží zmapovat 
spolupráci umění a technologii. Výsledkem  této spolupráce je pravé umění nových médií (které se na výstavě také 
objevíli).

38 Bissel, Tamara. Dawn of the Magicians?: Lots of questions, few answers. In: The Prague Post [online]. 30.10.1996 
[cit. 26.6.2013]. Dostupné z: 

http://www.praguepost.com/archivescontent/25056-dawn-of-the-magicians-lots-of-questions-few-answers.html

39 Borealis. In: Steina [online]. [cit. 25. 6. 2013]. Dostupné z: 
http://www.vasulka.org/Steina/Steina_Borealis/MOV_Borealis.html
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Úryvky z recenzí:

“Pod  tajuplným  názvem  Jitro  kouzelníků?  se  návštěvníkovi  nabízí  soubor  uměleckých  práci

nejrůznějších autorů  z  různých období  -  od mezinárodních  veličin  přes  lokální  matadory až po

neznámé autodiktaty [...] Výstava působí ponuře, ba dokonce hrozivě, a není to dáno jen prostory

Veletržního paláce, které jsou skutečně jen podmíněně vhodné pro prezentaci současného umění.

Jejich dodatečným zastavením - a tím i zmenšením - těžkými panely a vědomě slabým osvětlením se

jen zesiluje prostorová ponurost [...] Výběr prací je dalekosáhle libovolný a náhodný” (Liška, 1997)

“Jitro kouzelníků? ve Veletržním paláci je (asi) ambiciozním projektem, podle mně však trochu 

zpozdilým [...] obsah výstavy je zmatený [...] výlety do nejrůznějších oblastí umění, pohyby v čase, 

to všechno jsou velmi obtížně zvládnutelné elementy a musí s nimi být zacházeno nesmírně opatrně,

jinak se výstava stane poutovým bazarem” (Knížák, 1997 )

Analýza výstavy:

Kurátoři výstavy Jitro Kouzelníků si postavili za cíl během 3 měsíců vytvořit projekt pro obrovský 

prostor Veletržního paláce, který by zmapoval vztahy mezi uměním, vědou a společnosti. Za 

podpory mnoha spolupracujícich institucí a sponzorů připravili výstavu, do které začlenili všechno 

možné: obrazy, technické přistroje, digitální díla, roboti, kinetické světelné objekty.

Mělo by to vytvořit komplexní pohled na rozvoj společnosti a umění a jejích  soužití (spolupráci) s 

technologií.

Záměr vypadá velkolepě a pořadatelům se podařilo ho zprostředkovat, avšak absence podrobného 

katalogu, popisujícího a vysvětlujícího vztahy mezí díly a neuměleckými předměty, způsobila 

navštevníkům potíže v pochopení koncepci výstavy.
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Tento projekt nás zajímá proto, že digitální umění tu bylo představené jako část expozice, dávájící 

lidem  možnost porovnávat ho s jinými, předchazejícími proudy a pomocí definovat ,co 

novomediální umění skutečně je.

Z recenzi se dočteme, že výstava byla zmatená a obsahově nepochopitelná. Tato výstava, která by 

měla předvést rekapitulaci průběhu dějin, postrádala přímý vztah k domácímu společenskému 

vývoji - mluvím o okamžiku v dějinách, kdy Československo se nacházelo v stagnací ( také v tom, 

co se týká rozvoje mediálního umění). Proto podle mně byla nepochopená diváky. Jinak mediální 

instalace, které se tam objevily, byly na svém miste, jen bez objasněného kontextu.  

Knížák ve své recenzi říká, že projekt je trochu zpozdilý.Tato výstava ale zpozdilá není -  v tom 

stavu jak jí kurátoři plánovali předvést se prostě hodně liší od toho, co bylo tady dřív - chtěli 

předvést technologické novinky v kontextu společenského a kulturního dění. Pan Knížák nejspíše 

porovnává projekt s výstavou Orbis fictus, kde všechny možné technologické instalace už byly k 

vidění, a Jitro kouzelníků by se podle něj mohla objevit ještě před ní.

Jak můžeme pozorovat z dějin, ve světě první digitální díla se začala pozvolna objevovat na velkých

festivalech (např. Ars Electronica). Tady se naopak nejdříve vystavovala hromadně na výstavách, 

které byly uspořádané jenom pro ně. Důvod známe - umělci dostali prostředky a svobodu pro 

vystavovaní děl, které dříve vystavit nemohly. Mediální umění k okamžiku uspořádání Jitra 

kouzelníků už bylo lidem povědomé, jeho předchůdcům však nikoliv. Proto považují výstavu za 

důležitý pokus v mapování dějin digitálního umění v České Republice, i přes její nedostatky.

6.3 Shrnuti kapitoly 6.

Elektronické  umění  se  začalo  ve  světě  rozvíjet  a  vystavovat  v  60.  letech.  Umělci  se  postupně

seznamovali s kamerou, počítačem, společně s inženýry vytvářeli složitě instalace a programovali

net.art. Technologie se vyvíjí rychle, a spolu s nimi kráčí dopředu umění. Začíná se vystavovat na
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festivalech, a díla se pomalu objevují i v galeriích. V 80. letech vznikají mezinárodní organizace,

podporující takové umění.

V České Republice je  jiná situace -  v době,  když mediální  umění  dobývalo svět,  v  zemi vládl

komunismus, který značně omezoval přistup umělců k novým technologiím. Čast z nich emigrovala

do zahraníčí, část se snažila tvořit tady, avšak bez možnosti oficiálního vystavování.

Po revoluci roku 1989, v době politických a kulturních změn, v zemi současně vznikají instituce,

podporující svobodné umělecké aktivity - jsou to Sorosovo centrum současného umění, Linhartova

nadace a Goethe-Institut, poskytující finanční a marketingovou pomoc umělcům.

 Vracejí se do země emigranti, tvořící s technologií v  zahraničí. Na vysokých školách se zakládají

nové obory, zaměřující se na digitální média. Umělci, pracující s videem ještě za režimu, vytvářejí

oficiální spolek a organizují první soubornou výstavu videoartu - Český obraz elektronický, které

zúčastnilo hned 36 autorů, včetně velikánů Michaela Bielického, Woodyho Vasulky, Radka Pilaře i

Petra Skaly a prvních absolventů nových výtvarných oborů.   

Největším problémem té výstavy byl nedostatek techniky, které bylo málo a která byla nesmírně

dráha.  Proto  na  jednom monitoru  se  za  sebou promítalo  několik  děl,  které  muselo  být  obtížné

sledovat. Diváci se stěžovali na příliš zdlouhavá videa,  což je způsobené nepřipravenosti diváka k

aktivní  

V Brně v letech 1994 až 1996 probíhá mezinárodní každoroční sympozium Hi-Tech Art, zasvěcený

novým médiím, kam přijíždí světová hvězda Stelarc a poprvé předvádí divákům svou “třetí ruku”.

Umělci se inspirují ze západních příkladů a za pomocí Sorosova centra je v Praze je organizována

první skutečné novomediální výstava Orbis fictus. Složité instalace s senzory a počítači, které byly

předvedené publiku další rok po vůbec první vystavě videoartu, ukazují, jak rychlý vývoj prošlo

digitální umění v českých zemích. V Americe mezi takovými výstavy byl časový odstup v několik

let - až desetiletí.

55



První výstavy v republice navštívil velký počet lidí, které měli možnost si dozvědět o digitálním

umění více z propracovaných doprovodných katalogů, přednášek o dějinách a teorií umění, filmů.

Byla  to  velmi  důležitá  edukační  činnost,  která  pomáhala  diváku  se  zorientovat  v  současném

uměleckém dění jak ve světě, tak ve své zemi.  

Výstava  Jitro  kouzelníků je  příkladem první  výstavy  výtvarného  umění,  která  se  snažila  svým

obsahem podrobně seznámit diváka s vývojem úzké spolupráce umění a technologií, která vedla ke

vzniků mediálního umění jak ho známe teď. Bohužel nebyla dostatečně dobře organizována, neměla

podrobný katalog a byla nepřehledná. I kdyby byla lépe uspořádaná, mohla by vzniknout ještě na

počátku  90.  let,  když  lidí  neměli  dostatečný  přehled  v  digitálním  umění  –  teď  už  ji  ani

nepotřebovali. Však to byl akespoň pokus o vytvoření atmosféry dějinného pohybu v umění, který

doprovyzel 20. století.

 

Po velmi rychlém příchodu digitálního umění do země na počátku 90. let česká scéna se vyrovná

zahraniční,  a  brzy se tu objeví net.art - v roce 1998 absolventka AVU Marketa Baňková předvede

projekt  mesto.html40,  což není o moc později,  než všude ve světě.  Začínají  probíhat  každoroční

festivaly, vznikají laboratoře a platformy pro podporu a výzkum novomediálního umění. Například

platforma CIANT, která vznikla ještě v roce 1998, vede aktivní činnost a každý rok uspořádává

mezinárodní festival nových médií Enter Multimediale.

Závěr

Cílem  této  práce  bylo  definovat  vlastnosti  umění  nových  médií  a  zjistit,  jak  z  estetického  a

technologického  hlediska  se  takové  umění  líší  od  klasického.  Zkoumá se  proměna  ve  vztazích

autor-dílo,  divák-dílo  a  muzeum-dílo.  Problematika  estetické  proměny díla,  ovlivňující  autora  a

40  Baňková, Marketa. mesto.html. [online]. [cit. 23. 6. 2013].  Dostupné z: http://www.city.je/
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diváka,  je  odvozována  z  principů  nových  médií,  popsaných  Martinem  Listerem  a  Levem

Manovichem.  Hlavní důraz se klade na analýzu literatury a porovnávaní názorů různých autoru pro

dosažení přesného rozboru každého jevu. Dále jsou formulovány technické problémy digitálního

díla, se kterými se potkává muzejní instituce během uchovávání a prezentaci, a jsou prozkoumané

způsoby,  jak  se  s  tím  vypořádají.  Práce  pokračuje  úvodem  do  dějin  novomediálního  umění  a

příklady prvních výstav v České republice, které jsou analyzováne v kontextu dějin.

První  část  mé  práce  má  za  cíl  komplexně  objasnit  postavení  digitálního  díla  v  galerií  a  jeho

fungování v ní: dozíme se, jak se proměnila aura díla s jeho digitalizaci, co znamená smrt autora ve

vztahu k dílu a proč je spojena s interaktivitou, jak obrazovka v galerií kontroluje diváka a zároveň

ho přibližuje k dílu. Budeme pozorovat proměnu diváka z pozorovatelé na spolutvůrce. Seznámíme

se s tím, jak může být uchováváno i vystavováno digitální dílo a s tím, že hlavním problémem je

vždycky technické řešení díla - software a hardware musí být často obnovován, aby se dílo mohlo

uchovat. Hlavní plus mediálního díla v porovnání s klasickým uměním je v tom, že mediální dílo (i

v podobě složité instalace) se dá obnovit po jakémkoliv stupní zníčení, dokonce i tehdy, když už

autor už není naživu a nemůže ho vytvořit znovů.  Pro to je potřeba velmi podrobné dokumentací a

častého obnovování komponentů díla. 

 

Druhá část  mé práce  navazuje  na  části  první,  která  by měla  uvést  čtenáře  do  výstavních  dějin

digitálního  umění.  Za  příklad  jsem si  vybrala  několik  let  v  dějinach  České  rebubliky  těsně  po

sametové revoluci, během nichž proběhly první tři nejvýznamnější výstavy mediálního umění. V té

době země přežívala sociální, kulturní a politické změny, na pozadí kterých rychle vzrostl  dřive

potlačený česky videoart, který odstartoval 010434E4D5

obří vlnu inspirace pro další tvorbu s použitím složitějších médií.   

Technologické problemy, jež se vyskytly na úplně první výstavě videoartu v budoucnosti vyřešíly

nově vzníkající fondy a nadace se zahraničním kapitalem. Tyto organizace také podporovaly rozvoj

přelomové  generace  rodícího  se  českého  digitálního  umění,  jejímiž  hlavními  představiteli  byli

studenti  uměleckých  vysokých  škol  a  jejich  učitelé.  Můžeme  podotknout,  že   umělcům  byly

najednou poskytnuty technologie, které se ve světovém umění použivaly už desítky let, a ty za velmi

kratký úsek času jíž  vytvařely složitá  díla,  která  se  mohou porovnávat  s  těmi zahraničními.  Po
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analýze výstav bylo prokázáno, že pro to, aby divácí lépe přijali rychle nastupující digitální umění,

byly vytvořené propracováné doprovodné programy a katalogy. Problémy, se kterymi se potkali

organizatoři, byly většinou technického charaktéru, na obsah děl divácí se tolik nestěžovali.

Táto  práce  by  mohla  být  podkladem pro další  zkoumání  digitálního  umění  a  jeho fungování  v

muzejním prostředí. 
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