
Diplomová práce Post internetové umění v galerijní praxiOponent: Mgr. Dita Malečková, Studia nových médií, ÚISK FF UKPosudek oponenta:Diplomová  práce  Bc.  Petra  Hoška  nazvaná  Post  internetové  umění  v  galerijní praxi je reflexí jednoho z klíčových fenoménů současného umění a současnosti obecně. “Digital natives”, lidé, kteří se již narodili do světa propojeného síťovými technologiemi, chápou realitu jinak, zjednodušeně řečeno rychleji a propojeněji.  Minimální množství informace nutné ke změně se zmenšilo. Tito lidé jsou doma všude ve světě (viz například práce Amalie Ulman, s. 23-24, která vychází z jejího skutečně  globálního  chápání  světa,  kdy  může  porovnávat  tvarosloví  různých velkoměst,  kterými  projíždí)  a  především  na  síti  (internet  je  zde  chápán  a popisován jako “jediná pravá realita”). Otázkou, kterou si klade autor této práce, je, zda a jak je tímto všeobecným posunem ve vývoji ovlivněna oblast umění a zejména galerijní praxe.Pozice, kterou autor k problému zaujímá, je poměrně jasná a optimistická v tom smyslu, že post internetové umění chápe jako fenomén zároveň inovativní a jaksi nutný;  jako  součást  evoluce  lidského  prožívání  a  reflektování  světa.  Většina autorů,  ať  už  teoretiků  či  umělců,  které  cituje,  se  k  problematice  post internetového  umění  staví  velmi  entuziasticky,  autor  ale  objektivně  zmiňuje  i opačná stanoviska, jako například kritický přístup Briana Droitcoura (s. 21).Několik možností pro kritika tohoto uměleckého spíše pro/jevu než hnutí se totiž přímo  nabízí.  Zpochybnit  bychom  samozřejmě  mohli  i  samotný  pojem  post internet jako jakýsi “buzzword”, ale autor předkládá nejen definici autorky pojmu Marisy Olson, ale také například přesvědčivé pojetí Karen Archey (s. 57), která upřesňuje,  že  pojem  post  internet  předpokládá  internet  jako  samozřejmý předpoklad,  jako východisko,  které je  pro přicházející  generace umělců něčím naprosto přirozeným a předpona post tak neodkazuje k nějakému překonání, ale spíš zahrnutí – k nutnému předpokladu. Námitky proti definici a obsahu pojmu post internet samozřejmě nejsou mířeny proti  autorovi  této  diplomové práce,  nicméně se  nabízí  několik  připomínek k samotnému textu. Když pomineme překlady anglických textů, které jsou občas problematické (a původní text v originále není uveden), jde i o některé formulace (jako například “znovu prezentace”, s.  50) a také o některé pojmy, které autor používá. Například koncept posthumanismu (s. 25) je zde chápán příliš úzce jako technologické  vylepšení,  ale  existuje  mnoho  textů,  z  nichž  vyplývá,  že posthumanismus  (například  v  protikladu  k  technooptimističtějšímu transhumanismu)  zahrnuje  právě  i  subverzivní  tendence  a  kritický  přístup  k 
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technologickému pokroku. V této části textu (s.  25) si lze také povšimnout,  že autor avizuje například teoretický rozbor problematiky “post lidského těla”, ale nakonec se při popisu tohoto vysoce komplexního a aktuálního problému omezí doslova na pár řádků textu (přitom samozřejmě existuje relevantní literatura, za všechny jmenujme díla teoretičky nových médií a jejich vztahu k lidskému tělu N. Katherine  Hayles).  Podobně  by  bylo  možné  u  tématu  (paradoxního)  vztahu materiality  děl  a  virtuality  internetu  (s.  41)  zmínit  oblast  archeologie  médií.  Obdobně komplexní a velmi stručně zmíněný je vztah technologie a umění (co se týče  zdrojů,  nabízí  se  zde  například  kanonické  dílo  Stephena  Wilsona Information Arts). Správný je určitě důraz na důležitost vizuální gramotnosti v prostředí vzrůstající komplexity světa informačního věku i artikulace nezměněné touhy po smyslu, ať už  se týká “analogového” či  digitálního světa.  Velmi přínosné je  také otevření diskuse  o  roli  umělce  a  jeho  “angažovanosti”.  Jakkoli  autor  zaujímá  spíše optimistické stanovisko vzhledem k silným osobnostem uvedených autorů, nabízí se otázka, zda je nepřetržitá (jakkoli radikální) sebereprezentace skutečně tím, co  odlišuje  umělce  od  prostého  člověka.  Vždyť  sebereprezentace  je  něčím naprosto klíčovým pro všechny živé organismy. Jako by se i tady, jak se mi zdá, projevovala  obecná  a  stále  znovu  se  opakující  tendence  přeceňovat  novost uměleckých prostředků a médií – generace “digital natives” neustále zdůrazňuje novost prostředí, v němž se pohybují – internetu, ale internet není jejich vynález, je to prostředí,  které pro ně bylo vytvořeno a které “jen” zabydleli,  a proto je jejich  pýcha  (žiju  a  tvořím  tady!)  jaksi  nemístná,  jakkoli  vlastně  nutná  a pochopitelná. (Viz například kritika Pabla Lariose: “zoufalství solipsismu”, s. 37.) Zajímavější  je samozřejmě například zmíněný koncept (závěr,  s.  64) vytvoření nového,  ještě  neznámého  média  –  zvlášť  v  kontextu  archeologie  médií  a spekulativního  realismu.  Nový  typ  média,  v  němž  by  nelineární  dynamika, fluidnost,  klíčová  role  pozornosti,  síť  namísto  hierarchie  byly  základem  a předpokladem.  Nový  typ  nehmotného  média  a  obrazu,  u  kterého  bychom  si uvědomovali, na jakých materiálních základech stojí a konečně takový typ média, které by – jako každé nové médium – umožňovalo nový typ spojení mezi různými oblastmi, nové překlady.Všechny  uvedené  připomínky  se  však  týkají  teoretického  kontextu  či  detailů práce.  Celkově  je  text  ucelený,  po  obsahové  stránce  bohatý  a  přehledný  a poskytuje vhled do zajímavé  aktuální problematiky,  a to jak ve světovém, tak domácím  prostředí,  a  to  zejména  v  druhé  části  práce,  kde  se  autor  opírá  o konkrétní  výstavy  a  projekty.  Otázka  vystavování  děl  vytvořených  a prezentovaných na internetu v klasických galerijních prostorech je zde nahlížena z různých perspektiv, jak teoretických, tak praktických a je zodpovězena v rámci možností velmi dobře. 
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Práci doporučuji k obhajobě.
Možné doplňující otázky: 1. V čem je sebereprezentace uvedených autorů (například Amalia Ulman) “subverzivní”?2. Je opravdu “radikální sebereprezentace” již uměním?3. Jak se změnil koncept autorství v průběhu 20. století, co přesně znamená Barthesova “smrt autora”? 4. Jde v post internetové tvorbě skutečně o novou definici umění? Jsou na sobě médium a umělecká tvorba naprosto závislé? Mění  se role  umění podle toho, jaké možnosti přináší nové médium?

Dita Malečková
V Praze, 20. června 2014
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