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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá fotografickou instalací a současnými tendencemi ve výstavní 

praxi. V první části se věnuji historickému vývoji rámu obrazu a adjustaci. Porovnáním 

s jinými uměleckými obory analyzuji postupné odhmotnění obrazu. V druhé části zkou-

mám prostory „bílé krychle“, galerie s pamětí, veřejného prostoru a virtuálního prostoru. 

V každé z nich popisuji jejich specifika a různé přístupy k nim.V závěru  práce reflektuji 

toto téma ve vlastní tvorbě.     

Klíčová slova: výstavní prostor, rám obrazu, fotografická instalace, adjustace, galerie 

s pamětí, non-stop galerie, industriální paměť, sakrální paměť, bytové galerie, virtuální 

prostor, virtuální galerie, kontext, bílá krychle, Brian O´Doherty, fotografie ve veřejném 

prostoru

 

 

 

ABSTRACT 

In my thesis is aimed with photographic installation and current trends. The first part 

discuss historical development of a frame. In comparison with other artistic disciplines I 

describe the gradual dematerialization of the image. In the second part, I examine areas of 

"white cube" gallery, gallery with memory, public space and virtual-space. In each cate-

ghory, I describe their characteristics and different approaches. In conclusion of this work  

I reflect this in my own personal production. 

Keywords: exhibition space, a picture frame, a photographic installation, adjustment, galle-

ry with memory, non-stop gallery, industrial memory, sacred memory, flat galleries, virtual 

space, virtual gallery, context, a white cube, Brian O'Doherty, photography in public space 
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ÚVOD 

Fotografie je mrtvá! Ať žije fotografie. 

Fotografie se stala každodenní součástí našeho života. Fotoaparáty jsou dostupné pro kaž-

dého a nevyžadují velkou uživatelskou znalost k jejich použití. Stejně jako se v 60. letech 

vypořádávalo umění s vlastní identitou v galerii a masové kultuře, čelí dnes další zásadní 

výzvě - internetu. Sociální média se denně plní miliony plytkých vizuálních snímků nebo 

„selfies“ a mnoho mladých lidí téměř nepřichází do kontaktu s čistou fotografií na papíře. 

Její osobitost se redukovala do binárního kódu jedniček a nul. Fotografie jako médium je 

v  krizi vlastní identity vzhledem k pozici v kultuře a společnosti. Podobně hledala svoji 

roli na počátku svého vzniku v 19. století. 

Od počátku byla ovlivňována malířstvím a vztahem k technologickému vývoji. Počáteční 

konfrontace s malbou ovlivnila i formu instalace a pohlížení na fotografii jako na kompo-

ziční obraz uzavřený a ohraničený rámem od okolního prostoru.  S technologickým a spo-

lečenským vývojem se však fotografie osvobozovala od pravidel malby a nacházela svou 

vlastní rétoriku a formy prezentace vycházející z odlišných přístupů k fotografickému mé-

diu.  

Zlomem se stal nástup digitálních technologií v 80. letech. Fotografické médium již není 

omezeno fotopapírem, který doposud vymezoval jeho hranice. Umělci kombinují techno-

logie i žánry. Fotografická instalace se oprostila od svazujícího rámu a prolíná se s videem, 

filmem, sochou. Její původní identita se proměnila a našla si jiné tváře a podoby. Vede 

živý dialog s reálným nebo virtuálním prostorem. 

 Jaké možnosti a nové interpretace se umělci nabízí? Jakými způsoby je možné s místem 

komunikovat? 

Ve své diplomové práci Současné tendence fotografické instalace si kladu za cíl zmapovat 

různé přístupy k fotografické instalaci ve vztahu k rámu a k prostoru, ve kterém je dílo 

vystaveno a na vlastní umělecké tvorbě aplikovat teoretické poznatky.  

V teoretickém diskurzu budu analyzovat vývoj fotografické výstavy a adjustace, vlivy, 

které ji ovlivňovaly a které se promítají do současných tendencí přístupu k médiu. Jádro 

teoretické části je rozděleno do 4 kategorií dle druhu prostoru, který určuje celkové vyzně-
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ní – prostor galerie „bílé krychle,“
1
 galerie s pamětí, veřejný prostor a virtuální (digitální) 

prostor. V jednotlivých kategoriích budu popisovat jejich specifika, která umožňují na ně 

různě reagovat. Fotografickou instalaci budu konfrontovat s jinými médii a hledat její spe-

cifickou roli ve výstavní praxi. Na příkladech od různých autorů a pomocí komparace je-

jich přístupu budu dále zkoumat tendence v současné fotografické výstavní praxi a další 

možný vývoj a směřování. Budu se zabývat primárně autorskými instalacemi a jejich vy-

zněním v prostoru. Rozdílný přístup a vztah kurátora a autora nebudu v této práci zvažovat.  

 

                                                 

 

1 Bílá krychle -  Pojem popisující odizolovaný prostor galerie od vnějších vlivů. Brian O´Doherty, Inside the 

white cube 
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1 HISTORIE A VÝVOJ  FOTOGRAFICKÉ  INSTALACE 

Jaká je role rámu obrazu?  Ohraničuje dílo od okolního světa, vytváří hranici nebo je ne-

dílnou součástí obrazu a spoluvytváří jeho obsah?  Rám je velice důležitý pro čtení obsahu 

díla. Buďto ho izoluje od vlivu prostoru, ohraničuje divákův pohled anebo naopak umož-

ňuje jeho komunikaci s okolím.  

V následující kapitole Rám obrazu se budu věnovat vlivu adjustace na celkové vyznění 

díla pouze ve vztahu k rámu, který ho odděluje od okolního prostředí. Pronikání díla do 

prostoru budu řešit v následujících kapitolách Prostor a jeho vliv. Fotografie vychází 

z malířství, které buďto napodobovala nebo popírala. Ve svých úvahách vlivů na soudobou 

výstavní fotografickou praxi budu tedy vycházet z něj. Jeho vývoji se věnuje Brian 

O´Doherty ve své známe eseji Uvnitř bílé krychle. V kapitole Poznámky o galerijním pro-

storu porovnává historický vývoj galerií v souvislosti vzniku moderního umění a jeho spe-

cifik. Různé typy fotografické adjustace budu srovnávat s historií vztahu mezi malířstvím a 

fotografií a s hledáním samostatného fotografického jazyka, za pomocí instalace, která 

nemusí fungovat pouze k archivaci fotografie, ale i jako důležitá ideová podpora motivu a 

konceptu díla.  

1.1 Rám obrazu  

Rámování umění má historicky významnou roli v uměleckém a kurátorském snažení. Vý-

voj fyzického rámu byl opožděný, na popularitě získal v průběhu renesance a po tomto 

období v Evropě. Nepovyšuje obraz pouze na luxusní předmět (jako u bohatě zlacených 

zdobných rámů). Má i vliv na způsob čtení snímků. Zprostředkovává vjemy zkušenosti 

divákovi, "uzavírá a zaměřuje divákův pohled na scénu, která se odehrává uvnitř jeho hra-

nic. Takové zařízení umísťuje rám v prostoru před diváka a označuje místo, kde "skutečný 

prostor" končí a kde reprezentace vnitřního prostoru začíná.“
2
 

Fotografie vychází ze vztahu k malířství, jak samotným pojetím, tak i adjustací. Sledová-

ním vývoje rámování obrazu jako ohraničení vnitřního prostoru porovnám jeho vliv na 

fotografickou instalaci. [3]   

                                                 

 

2 CARTER, Michael. Framing art: introducing theory and the visual image. str . 76, Sydney, NSW: Hale, 

c1990. ISBN 08-680-6355-X.  
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První formy muzea vznikaly již v 17. století ve formě tzv. kabinetů umění a kuriozit. Vý-

znamní šlechtici a panovníci si na svých sídlech vyhrazovali místnost, kde umísťovali růz-

né exotické předměty z cest, různé kuriozity a obrazy. Většinou byli velice přeplněné bez 

nějakého estetického řádu a výstavní logiky. Tyto kabinety sloužily k soukromé prezentaci 

děl.  S pronikáním umění do širší společnosti, začali vznikat galerie a muzea nejprve pro 

vybranou společnost a postupem i pro širokou veřejnost.  V 19. století umělci prezentovali 

svá díla na oficiálních salonech, kde obrazy vybírala komise selektující díla dle akademic-

kého měřítka. (obr. 2)  

Tyto galerie byly doslova přeplněny různými obrazy, byly umísťované dle velikosti a kva-

lity určené komisí.
3
   

  Z jakého důvodu však nebyla dříve nutnost izolovat jednotlivé obrazy pro samostatné 

vnímání, na rozdíl od nástěnných maleb, kde ohraničení tvoří samotný prostor? Fresky 

byly součástí architektury, nefungovaly samy za sebe. Prostor a iluzivnost byl mělčí, pro-

tože hloubku vytvářelo její samotné okolí tvořící integritu se stěnou na rozdíl od zarámo-

vaného obrazu, kde jsou  limity jednotlivých kompozic stanoveny a ohraničeny rámem.  

Rám jako absolutní hranice brání obrazu před vnějšími vlivy a stanovuje tak limit vnímání. 

Do 19. století bylo považováno za určující a upíralo pozornost na subjekt ne na jeho kraje.
4
  

V druhé polovině tohoto století však umělci začali nakládat volněji s prostorem obrazu. 

Hlavní motivy obrazu se posouvají ke krajům a kompozice odvádí pohled od zlatého řezu.
5
 

Vyvíjejí tak optický tlak na rám obrazu, který zde omezuje divákovo vidění a najednou 

vyzývá diváka pokračovat ve čtení uměleckého díla mimo plátno.  

      Velký vývoj nastal s impresionistickými malíři a v krajinomalbě v druhé polovině 19. 

století. Je to například znatelné na obrazu Claude Moneta Lekníny (obr. 3). Hlavní kompo-

                                                 

 

3 Obraz Výstava v Galerii je velice zneklidňující pro moderní zrak. Umělecká díla působí jako tapety rozmís-

těné bez návaznosti stylů, epoch nebo námětů. Jsou uspořádány od země po strop. Ke spodním obrazům se 

divák musel téměř sklánět, k horním patrům si brát  schody. 

 
4 Rám funguje jako okno do prostoru, kterým jakoby prostupoval. Jasná pravidla popředí, pozadí a motiv 

jsou umístěna dle ideálního řádu kompozice. Čím lepší je iluze prostoru, tím více napomáhá divákovu oku 

nechat se vtáhnout do obrazu, bez toho, aby ho okolí rušilo a odvádělo jeho pozornost. 

 
5 Zlatý řez- Se označuje poměr o hodnotě přibližně 1,618. V umění a fotografii je pokládán za ideální propor-

ci mezi různými délkami, podle kterého se umísťovaly hlavní motivy do těchto bodů.  
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ziční prvky obrazu jsou umístěny na jeho krajích, přičemž střed obrazu vyplňuje plocha 

vodní hladiny. Šířka obrazu i styl malby tvořené hrubými tahy štětce nutí diváka odstoupit 

od obrazu a vnímat ho komplexně, tudíž i s okolním prostorem. Pokud by byl obklopen 

jinými obrazy, významově i esteticky by do nich zasahoval a komunikoval s nimi.  [9]   

Tento posun pojímání obrazu je z velké části zásluhou vzniku nové vědy (umění) – foto-

grafie. Toto nové médium se ze své podstaty věnuje excizi předmětu z jeho kontextu, pro-

tože zachycuje reálný svět, který převádí na negativ/pozitiv a později na fotopapír nebo 

jiné materiály (jako např. daguerrotypie
6
). Umístění záběru, výseku z  prostoru, patří k 

primárním rozhodnutím fotografa tvořícího snímek.
7
 (obr. 1)  

 

 

    

 

                                                 

 

6 daguerrotypie- je první prakticky užívaný komplexní fotografický proces Vynalezl ji a pojmenoval fran-

couzský výtvarník a vynálezce Louis Daugheurre po 23 let dlouhém výzkumu, který úspěšně završil v roce 

1839.  

 
7 Od samého počátku stála fotografie mezi přesným záznamem reality a ambicí stát se uměním srovnatelným 

s malířstvím. Společným tvrzením bylo, že fotografie je kopií přírody. Zastánci fotografického realismu 

tvrdili, že příroda je inspiračním zdrojem ve své podstatě, zatímco zastánci uměleckého pojetí spatřovali ve 

fotografii mnohem více než pouhé kopírování reálného světa. Pro zvolení záběru, úhlu a techniky je nutná 

kreativita a autor tak do ni vtiskává vlastní pohled. 
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obr. 4 Výstava Photographic Society of London a Société française de Photographie, 

 Charles Thurston Thompson, v South Kensington muzeu, 1858 

 

obr. 1 Výstavní Galerie v Louvre, Samuel F.B.Morse, 1833 obr. 2 Neznámý autor - daguerrotypie  

z doby kolem 1855 

obr. 3 Lekníny, Claude Monet, Musée d´Orangerie, Francie 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 15 

 

1.2 Adjustace 

V počátcích se mnoho fotografů snažilo napodobit malířskou kompozici a pomocí 

manipulací negativů, multiplikací záběrů a ušlechtilými tisky se snažili legitimizovat foto-

grafii jako uměleckou disciplínu srovnatelnou s malířstvím. Formy adjustace tak volili 

stejné jako u maleb.  

Proto byla z počátku snaha povýšit fotografii na luxusní a unikátní předmět i pomo-

cí zdobného rámu jako například u prvních daguerrotypií. Zdobný rám se sklem zde plní 

dvojí funkci. Za prvé pod sklem chrání nestabilní vrstvu na kovové destičce, která se kon-

taktem snadno poškodí. Za druhé zdobný zlatý rám vytváří dojem exkluzivity a dojmu, že 

je fotografie originální a autonomní umělecké dílo. Samozřejmě tato domněnka byla pod-

porou komercializace fotografie, která se dostala do široké veřejnosti především v podobě 

zakázkové portrétní fotografie. Tento efekt bohatého rámu, jako falešná iluze exkluzivity a 

estetiky přetrvává do dnes především v amatérské rodinné fotografii.    

První fotografická výstava konající se v instituci muzea byla v roce 1858 v South Kensing-

ton muzeu. (obr. 4) Byla organizována Photographic Society of London  společně 

s francouzskou  Société française de Photographie. Skládala se z 1009 fotografií. Šíře žán-

rů byla neomezená - od portrétů, daguerrotypií a krajin. Ve středu místnosti byly umístěny 

snímky zobrazitelné přes stereoskopy.  

Součástí byly reprodukce uměleckých děl a negativů, které by dnes běžně nebyly vystave-

ny v umělecké galerii. Tento fakt poukazuje na fascinaci samotným médiem z počátku jeho 

vývoje a na mnohostranné využití, ke kterému nové médium vedlo.[46]   

Při pohledu na snímek instalace je na první pohled vidět rozdílný komponent, který není 

užívaný  malbě - a tím je pasparta. 

 Toto slovo vychází z francouzského passe-partout. Je to francouzský termín pro okraj 

papíru nebo lepenkového plechu s výřezem, který je umístěn pod sklem v rámu obrazu, 

fotografie nebo grafiky. Je umístěna pod ní s výřezem, který ji rámuje. Pasparta má dva 

cíle: za prvé, aby zabránila sklu dotyku obrazu a za druhé jako neutrální meziprostor. Vý-

řez v paspartě je obvykle zkosený, aby se zamezilo zásahu stínů do obrazu. 

Fotografie zachycující výsek reálného světa vybízí divákovo oko imaginárně dotvářet oko-

lí, proto je rám výrazný prvek. Bílá pasparta tak dodává motivu prostor pro dotváření sou-

vislostí, podněcuje divákovu obrazotvornost. Dalším důvodem této adjustace byla velikost 
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pozitivních kopií negativů často nepřesahující 13 x 18 cm. Aby fotografie nabyla na dojmu 

velikosti a neztratila se v mohutném prostoru stěny, fungovala zde pasparta jako optická 

iluze. Tento přístup se používá dodnes především pro prezentaci klasických černobílých 

fotografií (obr. 9).  

Adjustace, tedy typ prezentace fotografie, má funkci praktickou tak i estetickou. Vývoj 

adjustace a její volba velice ovlivňuje naši percepci fotografie.  

Důležitým faktorem pro vnímání obrazu je jeho velikost. Velikou roli přikládá volbě for-

mátu Jeff Wall, který tvoří inscenované manipulované obrazy instalované na rozměrné 

lightboxy. Divák tak může velice zblízka vnímat velké detaily technicky dokonalé fotogra-

fie, ale aby mohl vidět obraz celý, musí poodstoupit. Jeff Wall upozorňuje na socializační 

efekt, který odtažitost vyvolává. Je možné být v blízkosti ostatních a nad fotografiemi dis-

kutovat. (obr. 5) Na rozdíl od toho instalace daguerrotypíi v americké Louisianě v roce 

2015 volí opačný přístup. (obr. 6) Divák se kvůli malému rozměru pozitivních daguerroty-

pií musí k obrazu maximálně přiblížit. Je tedy v intimním vztahu s dílem, kde není možné 

stát a diskutovat o něm s někým dalším. Tento přístup volí autoři u subtilních fotografií, 

které mají vyvolat dojem blízkosti a intimity. Velký formát naopak ohromuje a působí ma-

jestátně. Autoři jako je Jeff Wall se tak snaží evokovat rozměrná malířská plátna nebo 

fresky. I díky volbě lightboxů svá díla téměř zbožšťuje a ikonizuje stejně jako například 

fresky svatých.   

Kromě adjustace fotografie do rámu je také volba podlepení na desku. (obr. 8) Tento typ se 

začal používat s rozvojem dokumentární a přímé fotografie začátkem 20. století.  Precizní 

technická reprodukce vedla k zvětšování formátu fotografií a k absenci rámu jako hranice. 

Uvolňování pravidel fotografického obrazu vedl i k rozšiřování možností jak snímky pre-

zentovat. Fotografie působila sama za sebe se svou vlastní výpovědní hodnotou, proto zde 

rám již neplní funkci reprezentace umění. Samotný fotopapír však má velice nevhodné 

vlastnosti pro archivaci (kroucení, blednutí, velké riziko poškození a poškrábání obrazu). 

Fotografie se proto podlepovaly. Dříve byla běžná instalace na dřevěné desky (obr. 13) 

(jako na příkladu Jana Svobody, který uvedu níže). Alternativou byla pak hliníková deska, 

která je velice stabilní a vhodná pro archivaci.  V dnešní době je častá instalace na PVC 

desky nebo pěnové kapy, které jsou velice lehké a snadné na instalaci, ale jsou nestabilní a 

budí poněkud „laciný efekt“. Je důležitá volba motivu, který koresponduje s tímto druhem 

adjustace. Absence rámu přibližuje fotografii blíže ke zdi, komunikuje tak s ní a se svým 

okolím. U narativních fotografií využívající nedokonalosti nebo momentky je dnes běžná 
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instalace na hřebíky nebo drátky, které evokují estetiku plakátů a „domácí“ instalace (obr. 

7). Jejich nevýhodou je nestabilita a poškození ( kroucení papíru nebo poškození od hřebí-

ků). Proto je tento typ vhodný na alternativní výstavy s omezenými finančními prostředky 

a do míst, kde by honosná instalace působila v kontrastu s prostorem.  

S vývojem technologií se vyvinuly i trendy v adjustaci fotografie, například v podobě 

lightboxů, jak uvádím na příkladu Jeffa Walla (obr. 5), nebo digitálních fotorámečků. Fak-

tory ovlivňující volbu adjustace jsou teď především s ohledem na motiv a technologii foto-

grafie a finanční prostředky autora nebo galerie. Zásadní roli zde hraje také prostor, ve 

kterém je fotografie instalována ( možnost odstupu, výška stěn, technické dispozice).   

  Na příkladu komparace Jana Svobody a Josefa Sudka budu demonstrovat jak rozdílná 

adjustace může podpořit vnímání obrazu, a jak přístup k samotné instalaci ovlivňuje vztah 

motivu na fotografii a jeho okolí.  
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obr. 6 Jeff Wall,  instalace výstavy, Louisiana, USA, 2015 obr. 5 Facing the Camera 1840 - 1900 

výstava v MIT Museum, USA, 2015 

obr. 8 Ukázka podlepu na desku  

obr. 9 Ukázka  fotografie v paspartě a černém rámu 

obr. 7 Ukázka instalace fotografií pověšených na drátcích 
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1.2.1 Porovnání přístupu 

Autor, který je typickým příkladem přesahu fotografie z rámu a klasické adjustace je Jan 

Svoboda. Stal se velice známým v 80. letech. Jeho odlišné pojetí je především v porovnání 

s Josefem Sudkem, se kterým si je blízký náměty a technologickým postupem, ale liší se 

v přístupu k rámu a jeho roli.  V nově zrekonstruovaném Ateliéru Josefa Sudka na praž-

ském Újezdě, vytvořili kurátoři Zdeněk Kirschner a Pavel Vančát repliku dávné výstavy z 

80. let Svoboda/Sudek Komparace I, na níž se slavný fotograf „srovnával“ se svým násle-

dovníkem Janem Svobodou. Konala se v Roudnici nad Labem a kurátorem byl Stanislav 

Kolíbal.[22] 

Pomocí adjustace se tak oba autoři od sebe distancují a samotná instalace tak hovoří o je-

jich odlišném pohledu na zátiší.    

Josef Sudek tvořil zátiší ze svého bezprostředního okolí, kompozice okna jeho ateliéru. 

Jeho hlavními principy byly poetičnost a jednoduchost. Přesto je zástupcem klasickému 

přístupu k zátiší.  Fotografie byly především pozitivními kopiemi negativů, proto jsou 

menších rozměrů a různých formátů. Pasparta tak sjednocuje jednotlivé snímky do ucele-

nějšího celku. Odděluje tak prostor mezi obrazem a černým rámem, který vytváří geome-

trické linky mezi ostatní snímky. Umožňuje divákovi vnímat každý zvlášť a umocňuje kla-

sické postupy fotografického zátiší. (obr. 11) 

Na rozdíl od Sudka jsou fotografie Jana Svobody pouze nakašírovány na deskách pro lepší 

archivaci. (obr. 13) Jan Svoboda je představitelem minimalistického zátiší černobílé foto-

grafie.  Zobrazuje banální předměty kladoucí důraz na kompozici, struktury a jednoduchost 

motivu.  Snímky jsou instalovány v kompozicích v záměrně různých velikostech. Výraz-

ným prvkem je černá linka oddělující jednotlivé obrazy. Zde je velice znatelný posun vní-

mání rámu jako oddělující hranice mezi stěnou a fotografií. Rám se redukuje na pouhou 

linku, která místo separace jednotlivé snímky spojuje do mozaiky fungující jako celek. 

(obr. 10) Jednoduchosti kompozic tak umožňují prolínání motivů a vytváření nových aso-

ciací.  

Jan Svoboda však šel ve svém přístupu k fotografii jako živoucímu objektu ještě dál. Vý-

raznější instalace byla na jeho retrospektivní výstavě Moravské galerii v Brně 2015.  

Destrukce zde podporuje vyznění fotografie, odráží tak autorův pohled na fotografii jako 

na objekt. Dodává ji tak jedinečný charakter. (obr. 12)  Destrukce díla je vždy specifická a 

originální na rozdíl od pozitivní zvětšeniny. Působí na ni jak mechanické vlivy poškození, 
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obr. 11 Nejsmutnější zátiší, Jan Svoboda, 

Moravská galerie Brno, 2015 

 

obr. 10 Jan Svoboda, Moravská galerie Brno, 2015 

obr. 10 Jan Svoboda, Galerie Josefa Sudka, 2015                                  

jako je například roztržení nebo poškrábání obrazu, ale i známky stáří a času při špatné 

archivaci jako je zblednutí, hnědá patina vlivem chemických procesů analogového vyvolá-

ní.  Svoboda tyto jevy bere jako žádoucí, podporující jedinečnost každé fotografie (stejná 

kopie by v důsledku jiných podmínek vypadala jinak).
8
   [25]   

 

 

 

                                                 

 

8 „Svoboda vnímal fotografii jako živoucí objekt, ke kterému přirozeně patří známky opotřebení, z čehož 

vyplývá, že si nedával příliš záležet na jejich archivaci. Příkladem vlivu času a vnějších podmínek na jeho 

tvorbu je zde prezentovaný napříč přetržený snímek „Nejsmutnější zátiší“, kterému právě onen zásah dodává 

na intenzitě vyznění. Mimo to po vzoru malířů své snímky mnohokrát datoval přímo do obrazu. A zajímavý je 

i jeho přístup ke konečné prezentaci děl, odmítal totiž následnou adjustaci v podobě rámování. Jediné, co 

dělal, bylo lepení pozitivů na dřevěnou desku. Díla poté volně prezentoval na stěně. Zmíněným přístupem se 

svou tvorbu snažil přiblížit spíše plastickým objektům fungujícím v prostoru.“ 

.Fotografie jako milostný akt: Jan Svoboda [online]. In: . [cit. 2016-03-15]. Dostupné z: http://a 

rtikl.org/vizualni/fotografie-jako-milostny-akt 

obr. 11 Josef Sudek, Galerie Josefa Sudka, 2015 

http://a/
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1.3 Fotografická instalace 

Fotografická instalace zahrnuje expanzi fotografického obrazu do prostoru a alternativní 

přístupy k její adjustaci. Tato tendence v druhé polovině 20. století, kdy umělci hledali 

nové přístupy a hranice jednotlivých uměleckých oborů. Koncepce celkového pojetí se 

stala nedílnou součástí vnímání díla. V roce 1970 se v Museum of Modern Art v New Yor-

ku uskutečnila výstava Photography into sculpture, organizovaná kurátorem Peterem Bun-

nellem. V této době hledání nových cest umění, jeho limitů a přesahů, vznikl projekt zahr-

nující 23 umělců ze Spojených států a Kanady. Reagovali na měnící se roli fotografického 

obrazu a souvisejících technologií v moderním životě. Jednalo se o první komplexní prů-

zkum fotograficky vytvořených obrazů užívaných v sochařství nebo trojrozměrným způso-

bem.  

Výstava zahrnovala mladé umělce z Los Angles z jako je Robert Heinecken, Richard Jack-

son a Jerry McMillan nebo například konceptualisty Michaela de Courcy a Jacka Dalea. 

Kurátor Peter Bunnell popsal ve své eseji asimilaci do ostatních oborů. ( obr. 14, 15, 16) 

[36] 

"Fotografie je jedna z nejvíce znepokojivých sil za posledních sto let, jeho asimilace do 

běžné praxe byla tak komplexní a jeho vývoj tak progresivní, že pro většinu osob stěží exis-

tuje na plně vědomé úrovni."
9
 

V době, kdy fotografické médium stále ještě hledá svou vlastní identitu, už zasahuje a 

ovlivňuje další obory. Výstava je významná právě přístupem k ploše obrazu a součástí i 

fotografie jako trojrozměrného celku. Chápání média jako přenos a zachycení myšlenky 

bylo také důležité pro formující se konceptuální umění.  

Jeden z fotografů vystavujících na této výstavě byl  Robert Heinecken. Na výstavě Photo-

graphy Into sculpture vystavil objekt Multiple Solution Puzzle. (obr. 17)  Je to akt klasic-

kou technikou adjustovaný na dřevo. Poté fotografii rozdělil na 16 čtverečků.  Abstrahující 

motiv fotografie tak v každé variantě rozestavení jednotlivých dílků funguje jako nový 

obraz.  S kubistickou dekonstrukcí obrazu tak vytváří stále nové vztahy mezi částmi, ale i 

mezi rámem a jeho podkladem dřevěná deska. S možností uchopení jednotlivých dílků 

                                                 

 

9 BUNNELL, Peter. Photography into sculpture [online]. 1970, , 10 [cit. 2016-03-21]. Dostupné z: 

0https://www.moma.org/momaorg/shared/pdfs/docs/press_archives/4438/releases/MOMA_1970_Jan-

June_0035_36.pdf?2010 
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přetavuje sám divák plochu do prostoru, ve kterém dílky skládá.  Přímá fyzická interakce 

zde vytváří bližší vztah mezi divákem a dílem. [35]   

V počátcích fotografie byla nastíněna otázka, která ovlivňovala vývoj jak malířství, tak 

fotografie. Je fotografické médium zakládající se na technologické kopii reality uměním 

nebo vědním oborem?  

Se zdokonalováním technologie se upírá pozornost na vlastnosti, které fotografie 

umožňuje, jako jsou instantní záznam akce, zobrazení oku neviditelných skutečností a vel-

kých detailů. Kracauer uvádí příklad Edwarda Westona, který hledal v přírodě abstraktní 

kompozice namísto zobrazení známých pohledů.
10

 Dále srovnává historické tendence 

s moderními, z nichž vyvozuje funkce, které můžeme fotografii přidělit.  

Autor hovoří o dvou hlavních vlivech moderní fotografie: 

1/   Technologický vývoj otvírá dosud neznámé pohledy oku neviditelné. Rozšiřuje        

      vidění člověka a obohacuje ho o nové přístupy k vědě, umění a společnosti.  

2/    Fotografie začala ovlivňovat umění svým realismem a vedla umělce  

       k abstraktnímu pojímání. 
11

 [6] 

 Významným milníkem výstavní fotografické praxe je Galerie 291 založená v roce 1905 

americkými fotografy Alfredem Stieglitzem a Edwardem Steichnem. Název nese podle 

čísla popisného, kde se na „5
th

 Avenue“ v New Yorku nacházela.
12

 Alfred Stieglitz byl ve-

lice důležitou postavou ve fotografii a jeden z prvních organizátorů výstav moderního 

umění. Galerie nebyla veliká, jednalo se o prostory v pátém poschodí.(obr. 14) Výrazným 

prvkem byly závěsy podél všech stěn galerie, které nesly jak dekorační tak praktický vý-

znam. „Domácí atmosféru“ evokovali i podstavce s květinovou výzdobou ve středu míst-

                                                 

 

10 „Nesmírně si cenil jedinečné přesnosti, s níž momentní fotografie mechanicky zaznamenává drobné detaily, 

a nepřerušovaného sledu nesmírně jemných přechodů od černé k bílé.“  Kracauer, Siegfried. Fotografie. In: 

Císař, Karel (ed.). Co je to fotografie?. Praha: Hermann & synové, 2004,  s. 31   

 
11 Právě abstraktní umění mělo velký vliv na umělce začátkem 20. století, jako byl Man Ray nebo Moholy – 

Nagy.  Snažili se  odpoutat od realistického zachycení přírody. Proto  kombinovali, experimentovali s techni-

kami jako je fotogram, multiexpozice, solarizace apod. Vytvářeli  nové hodnoty ve fotografii. 

 
12 Galerie 291 představovala také vedle fotografických prací africké umění ( masky a rituální předměty) a 

prezentovala poprvé ve Spojených státech evropské moderní umění. . Galerie vydávala i vlastní časopis Ca-

mera Work, který byl významnou platformou moderní fotografie a před-dadaistických tendencí.  . 
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ností. Tato forma prezentace navozovala subtilní dojem i z děl, které vystavovala. Prezen-

tace byla většinou v rámech a paspartě. Kvůli velikosti galerie byly voleny menší formáty 

fotografií.    

Jedna z nejvýznamnějších fotografických výstav byla The Family of Man (Lidská rodina). 

Byla to fotografická výstava, jejímž kurátorem byl právě Edward Steichen. Poprvé byla 

uspořádána roku 1955 v Metropolitním muzeu moderního umění v New Yorku (obr. 19).
13

 

Steichenovým záměrem bylo ukázat vizuální všestrannost lidské zkušenosti a roli fotogra-

fie v její dokumentaci. Se zdokonalováním reprodukčních technologií se diskutovalo o 

identitě fotografie se ztrátou její jedinečnosti - možnosti reprodukce.  Fenomén reprodukce 

a kopie rozebírá Walter Benjamin v eseji Umělecké dílo ve věku své technické reproduko-

vatelnosti.  

Benjamin v této eseji hodnotí, jak ovlivňují moderní technologie výtvarné umění a jak se 

proměňuje status umění v masové kultuře. Jako hlavní Benjamin pokládá pojem reproduk-

ce. Díla byla vždy reprodukovatelná (kopírování uměleckých děl), ale s vynálezem foto-

grafie (a s jeho technologický vývojem) se tento fenomén rozšířil a stal se součástí vizuální 

kultury.[1] 

Benjamin hovoří o auře díla. I v té nejdokonalejší reprodukci uměleckého díla (v malbě či 

sochařství) odpadá „ Zde a Nyní“.  

 

                                                 

 

13 Na výstavu bylo vybráno 503 fotografií od 273 autorů z 68 zemí z téměř 2 miliónů obrázků pořízených 

proslulými i neznámými fotografy. Tyto fotografie prezentují  obraz lidského prožitku sestávajícího z naro-

zení, lásky a radosti, ale také války, strádání, nemoci a smrti. 
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obr. 12, obr. 13, obr. 14 a obr. 15   Photography 

into sculpture, MoMA v New Yorku, 1970 

obr. 16 The Family of man, Kurátor Edward 

Steichen, expozice v Metropolitním muzeu 

moderního umění, 1955 

 

obr. 17 Galerie 291 v New Yorku založená Edwrdem Steichenem 
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1.4 Odhmotnění obrazu 

V poslední třetině dvacátého století se nastolila otázka ohledně jednoho klíčového pojmu 

moderního umění – typologie média. Rozděluje umění na malování na plátno, fotografii na 

papíře, sochařství, film, video, atd. 

 Od roku 1960 se díky rychlému rozvoji nových uměleckých forem, jako je asambláž, hap-

pening, instalace (včetně jeho různých dílčích forem, např. site-specific instalace a video-

instalace), performance, akce, konceptuální umění, procesní umění, intermedia, se ohrožu-

je staleté rozdělení médií (malířství, sochařství, kreslení) kvůli mnohosti těchto forem a 

jejich vzájemného prolínání. Kromě toho, že byla tradiční typologie založena na rozdílu v 

materiálech používaných v umělecké praxi, povolují nová média pro použití různých mate-

riálů v libovolných kombinacích (instalace), nebo je jejich cílem je odhmotnit umělecký 

objekt (konceptuální umění) od vlastní formy.  

Zatímco systém moderního umění zahrnoval objekty, které jsou buď jedinečné, nebo exis-

tují v malých nákladech, masová kultura se zabývá distribucí identických kopií - závisí 

tedy na různých mechanických a elektronických způsobech rozmnožování. Umělci tehdy 

začali používat technologie hromadných sdělovacích prostředků, ať už je to fotografie, 

filmy, videoart nebo digitální umění. 

Veliký vliv měl na fotografii vznik videoartu v 70. letech. Video i fotografie je založena na 

stejném technologickém základu optického přístroje a materiálu, buďto klasického nebo 

digitálního. Reprezentuje také realitu, která se na rozdíl od fotografie pohybuje a má podle 

projektoru nebo promítaného plátna volitelnou velikost. Toto odhmotnění obrazu mimo 

jeho hranice, které ho limitují, proměňuje pohled na médium jako takové.  

Signifikantní příklad tohoto přerodu fotografie v pohyblivý obraz je  Screen tests Andyho 

Warhola a proměna vnímání formy instalace. Hodnocení hranic těchto médií nejsou před-

mětem této práce, ale na tomto příkladu je dobře znatelná absence základního principu 

fotografie papíru, jakožto určující prvek média.     

Andy Warhol tvořil videoportréty, kde portrétovaný seděl nehybně po dobu 3 minut, obraz 

je tedy statický. Jediné co na snímku vidíme je občasné mrknutí nebo nepatrný pohyb úst. 

Na rozdíl od fotografie, kde pózování trvá zlomek sekundy, musí zde vytrvat mnohem del-

ší čas. Můžeme tak pozorovat velice intimní vztah mezi člověkem a objektivem, do které-
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ho celou dobu upírá zrak. Warhol tyto videosekvence prezentoval jako samostatné filmy v 

místnosti, kde může divák setrvat a meditativně se zaměřit na portrétovaného.[10] 

Porovnám dva přístupy k portrétu  Edie Sedwick v roce 2011 v Musée d'Art Moderne de la 

Ville de Paris 2016 a expozice Moving Image v Museum of Modern Art v NewYorku. (obr. 

21 a 22) Na první fotografii je projekce na plátně v prostoru ve velkém formátu. Divák je 

nucený poodstoupit. Rozložení jednotlivých pláten komunikuje nejen s divákem, ale i mezi 

sebou. Projekce jsou zarámované černým tlustým rámem. Je tedy oddělená od prostoru a 

divák ji čte jako fotografii. Dalším aspektem je délka pozornosti, kterou divák věnuje jed-

notlivým dílům. Pokud je v samostatné místnosti, setrvá po celou dobu sekvence. Prezen-

tace v menším formátu obklopená dalšími videi, zkracuje koncentraci na jednotlivá díla, ze 

kterých vidíme většinou jen část. Tento přístup je tedy blíže vnímání fotografického obra-

zu.  Ztráta identity média, jako neměnného obrazu na fotopapíře, stírá limity jednotlivých 

disciplín. Možnosti modifikace, jako jsou moderní editační nástroje (např. Adobe Pho-

toshop), nahrazují tradiční odlišné umělecké nástroje, vymazávají rozdíly mezi fotografií a 

malbou (u statického obrazu) a mezi filmem a animací (u pohyblivého obrazu).[40] 

 

obr. 19 a obr. 20 Screet test, Andy Warhol, komparace instalace portrétu Edie Sedwick  

v Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris 2016 a expozice Moving Image Museum of Modern 

Art, New York 2011 
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2 PROSTOR A JEHO VLIV 

V současné době, kdy se médium fotografie objevuje napříč uměleckými obory, buďto 

jako součást uměleckého záměru nebo jeho dokumentace, vzniká mnoho podob přístupů k 

fotografii a instalaci. Do této práce nebudu zahrnovat ty přístupy, kde je fotografie pouze 

prostředníkem (dokumentace nebo reprodukce díla). Má ale svou důležitost a estetické a 

konceptuální kvality. V předešlé části jsem popisovala vývoj a různé faktory ovlivňující 

fotografickou instalaci ve vztahu k ostatním uměleckým disciplínám nebo k adjustaci a 

rámu, který ji ohraničuje.  

 Fotografii nepojímáme pouze jako obraz zachycený na světlocitlivém papíře, ale také jako 

všudypřítomnou součást konzumního života. Ztrácí se tak její jedinečnost a aura.  Pro di-

váka, často unaveného neustálou konfrontací s fotografií, je tento vnitřní svět uvnitř obrazu 

něčím hůře uchopitelným. Mnozí autoři se tak snaží propojit a přiblížit se k divákovi blíže 

a vystoupit z hranic rámu. Konfrontují se tak s prostorem, který se kolem nich nachází. 

Místo, ostatní fotografie a způsob jakým k okolí přistupuje, může zásadně měnit vyznění.  

V moderní době jsme fotografiemi doslova přehlcení. Fotografie vnímáme v reklamě, na 

billboardech, na internetu a mnoha dalších místech. Právě místo určuje, jak efektivně lidé 

vnímají obchodní sdělení (jiný vliv má reklama na čtyřmetrovém billboardu a jiný jako 

banner na internetové stránce). Touto každodenní praxí našeho vnímání obrazu jsme si 

zvykli zahrnovat fotografii jako součást celku a prostoru. Proto mnoho současných tenden-

cí fotografické instalace zahrnují okolí do vlastního konceptu díla.  

V části Prostor a jeho vliv se budu věnovat právě vztahu k prostoru místa vystavení a foto-

grafie. Jak různá instalace funguje v podobném místě. Stanovila jsem čtyři kategorie pro-

storů, které budu nejdříve specifikovat. Je to galerijní prostor „bílé krychle“ (bezestinný 

čistý prostor), galerie „s pamětí“ (historické stavby, kostely a místa, která svou samotnou 

prezencí ovlivňují chápání autorova záměru) veřejný prostor (místa dostupná širší veřej-

nosti) a stále více se rozšiřující virtuální prostor. Dále se budu věnovat možnostem, které 

jednotlivé prostory nabízí a autorům, kteří s nimi pracují jako se součástí samotného kon-

ceptu.   
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2.1 Galerijní prostor „bílé krychle“ 

Jako prvnímu z těchto prostorů se budu věnovat galeriím jako „bílé krychli“. Tento pojem 

použil Brian O´Doherty ve slavných esejích Uvnitř bílé krychle.  Galerii tak specifikuje 

jako bílý, čistý a umělý prostor. Umělecká díla zde jsou oddělená a umožňují jejich vnímá-

ní bez jakýchkoli ruchů. Umění zde existuje bez času, oddělena od jakéhokoli srovnání 

doby. Ideální galerie odečte od díla všechny pochybnosti, že je to „umění“. Tato izolace 

zamezuje, aby na vystavenou práci působily vnější podmínky, ostatní obrazy, světla nebo 

stíny. Vše co by mohlo rozptylovat od plného divákova prožitku. Bílá kostka je tak místem 

bez prostoru a času oddělená od skutečnosti a reálného světa.  

Brian O’Doherty tento fenomén modernistického muzea označoval za ideologický prostře-

dek moci spolu s nastupujícím elitářským a intelektuálním moderním umění.
14

 Umělecká 

díla byla prezentvána na čistých bílých stěnách s prostorovými odstupy a minimem infor-

mací. Na rozdíl od výstav 19. století nebo kabinetů kuriozit moderní bílá krychle předsta-

vuje často formálně i obsahově provokativní díla, které divák zkoumá s téměř božskou 

úctou a pozorností.  Samotnou prezencí v takovémto místě získala na vlastní důstojnosti. 

Vztah mezi galerií a uměleckým dílem nastínil Marcel Duchamp se svými Readymates 

(obr. 23).
15

 Vystavením pisoáru do galerijního prostoru přisuzuje tak obyčejnému předmě-

tu status uměleckého díla. Po dobu vystavení se stává pisoár sochou a instalací. Divák mů-

že obdivovat jeho estetické kvality. Je také opatřen podpisem a datací, stejně jako postupu-

jí umělci při prezentaci svých děl. [9] 

 

 

  

                                                 

 

14  Pochopení moderního  umění se  týkalo  úzkého okruhu umělců teoretiků a intelektuálů.  

Stala se jakýmsi chrámem intelektuální elity. Obyčejní lidé byli bázliví do galerie vstoupit ze strachu ze spo-

lečenské nebo intelektuální nekompetence.   
15 Readymates- jsou obyčejné předměty denní potřeby, které Marcel Duchamp umístil do galerie a prohlásil 

za umění 
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2.1.1 Fotografie jako skulptura v prostoru 

V této kapitole uvedu různé přístupy k prostoru s neutrálním vyzněním. Nebudu uvádět 

pouze instalace v čistém modernistickém prostoru, ale především prostory, které svou 

„pamětí“ nedeterminují význam díla.  

Fotografii jako plochému médiu chybí předpoklad pro interakci okolím a to je prostoro-

vost. Hlavními aspekty vnímání díla v prostoru jsou tyto faktory: 

1/ Úhel pohledu – z každé strany působí dílo jinak. Jiná strana může kompletně proměnit 

význam díla.  

2/ Přístupnost ze všech stran – je často vsazené do prostoru a dostupné ze všech čtyř stran 

na rozdíl od fotografie, která má viditelnou pouze přední stranu. 

3/ Trojrozměrnost  

Každý z těchto aspektů fotografii jako 2D médiu chybí.  Fotografie je dvourozměrnou ko-

pií prostoru před objektivem, její sugestivnost fotograf vytváří kompozicí, světlem a bar-

vou. Při hledání způsobu interakce se budu opírat o její limity, které díky prolínání s jinými 

obory může její integraci podpořit (ne ji potlačit).  

V moderní době, kdy je divák zvyklý na větší přiblížení prožitku v podobě stále se zvyšují-

cího počtu 3D filmů a zážitkových promítání zahrnujících otřesy sedadly, vítr a další efek-

ty, je fotografie málo prožitková. Jakými způsoby instalace lze tento pomyslný „hendikep“ 

suplovat?  

Příkladem práce s interakcí je instalace architektonické skupiny Branchplant z Toronta, 

která se zabývá uměleckými, designovými a architektonickými projekty propojující foto-

grafii, architekturu a přírodu.  

Práce s názvem Lentikulární opona  z roku 2012 v Toronto Harbourfront Centre zpochyb-

ňuje roli architektury v prožívání přirozeného světa. ( obr. 24 a 25) Zkoumá fúzi architek-

tury do krajiny, která stírá hranice mezi těmito dvěma póly. Instalace je vytvořena z pásů 

z lentikulárního materiálu
16

 vytvářející čtvercový objekt s pomocí čtyř snímků krajiny 

z okolí Toronta. Opona je vyrobena z obrazových lišt a každý obrázek se opakuje ve více 

                                                 

 

16 lentukulární-  Lentikulární tisk je technologie, která se používá k výrobě obrázků s iluzí hloubky nebo 

možností změnit nebo přesunout obraz pohledem z různých úhlů. 
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vrstvách přesně umístěných po celé hloubce po každé straně - při pohledu do lesa na vnější 

straně, s výhledem na moře na vnitřní straně.  

Důležitým prvkem je zde interakce s prostorem a pohledem diváka. Návštěvník do něj mů-

že vstoupit, jednotlivé proužky snadno odsunout a uvnitř se posadit na připravené lavičce. 

Lentikulární efekt je zde velice propracovaný. Z každého úhlu je vidět jiný pohled na kra-

jinu a umocňuje optický dojem hloubky. Balík slámy tvořící lavici uvnitř instalace podně-

cuje k delší pozornosti a zároveň evokuje krajinu u moře. Divák je tak komplexně vtažen 

do prostoru, který se přetváří podle toho, z jakého úhlu k němu pozorovatel přistoupí.
17

 

Podobného efektu využívá v horizontální rovině japonský umělec Nobuhiro Nakanishi 

z Ósaky v  Layred Drawings (Vrstvené obrazy). (obr. 26) Na rozdíl od Branchplant, kteří 

vytvářejí dojem prostoru, Nakanishi zachycuje akumulaci času formou fotoinstalace, která 

se skládá z fotografií vytištěných na průhledné fólie smontovaných v pořadí, které umož-

ňuje vnímat jednotlivé záběry jak zblízka tak i zdálky. Jednotlivé obrazy zavěšené volně 

v prostoru se zároveň překrývají.
18

 

Podle rychlosti jakou divák prochází kolem instalace a míry pozornosti tak pozměňuje 

efekt této časové sekvence. Výrazným činitelem instalace je zde také nasvícení, které zvý-

razňuje nebo potlačuje efekt transparence. Funguje zde i stín, který desky vytvářejí na ze-

mi. Zde se vzájemně kříží a překrývají. Mnoho umělců řeší ve své práci čas a fáze pohybu. 

U Nakanishi je zajímavá právě možnost nevnímat sekvenci rozfázovaně ale dohromady, 

jakoby šlo o sekundový záběr filmové sekvence.   

Dalším aspektem je vytváření trojrozměrných obrazů. Již na první výstavě v roce 1858 se 

objevují vystavené stereoskopy ve středu místnosti. Jedním ze současných autorů využíva-

jící tento efekt je francouzská fotografka Noemi Goudal. (obr. 27)    

                                                 

 

17 Dle recenzí výstavy byla iluze tak dokonalá, že některým lidem působila závratě. Optická iluze lentikulár-

ního tisku je pro lidské oko nepřirozená a nezvyklá. 

 
18 Tato série líčí změny, které se odehrávají v každodenním životě, stejně jako tání ledu.  Tyto obyčejné moti-

vy byly fotografovány v pravidelných intervalech, vytištěny na průhledné fólie a montovány v časosběrném 

pořadí. Zachycení akumulace času jako sochy umožňuje divákovi zažít jeho pomíjivost.“ 

NOBUHIRO, Nakanishi. About Layer Drawings. In: Nobuhiro Nakanishi [online]. 2010 [cit. 2016-03-24]. 

Dostupné z: http://nobuhironakanishi.com/essay/layer-drawings-en/ překlad z angličtiny  

 

http://nobuhironakanishi.com/essay/layer-drawings-en/
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Snímky v malých lightboxech s polarizovanými sklíčky představují malé krajinné „obser-

vatoře“. Jejich malá velikost tak diváka nutí k velice osobnímu přístupu. Navazuje tak na 

tradici stereoskopické fotografie. Snímky zobrazují krajinné prvky, které vytvářela digitál-

ně bez stereoskopického přístroje. Proto se efekt zobrazuje pouze na části obrazu. Vrchol 

skály nebo část stromu – tyto subtilní detaily dává do popředí právě díky částečné perspek-

tivě. Divák tak hledá v obraze jako v malé observatoři, která tvoří malý osobní prostor 

v krajině. Je izolovaný od okolního prostoru právě blízkou konfrontací umocňující osobní 

prožitek. Na rozdíl od Lentikulární opony, která navozuje dojem prostoru téměř dotykem a 

prostorovou zkušeností, Goudal nechává diváka tápat v jeho zorném poli a jeho představi-

vosti. 

V těchto přístupech je prostor místo bez jakéhokoli vztahu k instalaci. Funguje jako vaku-

um zintenzivňující samotný význam fotografie. U Goudal je tento prostor velice komorní 

zabírající místo od optického přístroje k ploše obrazu. Nijak divákovo vnímání nedetermi-

nuje. Nakanishi prostor využívá pro fyzické vnímání, které je podmíněno pohybem v pro-

storu.  Tato pasivita „bílé krychle“ umožňuje plné vnímání její aury. Bezčasovost a neutra-

lita pomáhá koncentrovat pozornost na koncepci a estetické kvality. Z tohoto důvodu je 

tento přístup nejčastější.     

                  

 

 

 

obr. 21 Readymades, Fontána, Marcel Duchamp, 1917 
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obr. 24 Layred Drawings, Nobuhiro Nakanishi,  instalace, 2015 

obr. 25 Stereoscophes, Noemi Goudal a instalace v Photographers Gallery, London, 2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 22  a obr. 23 Lentikulární opona , Branchplant, Toronto, 2012 
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2.1.2 Galerie jako gesto 

Již v 60. letech se mnoho umělců zabývalo samotnou identitou galerijního prostoru. Marcel 

Duchamp nebo Yves Klein testovali možnosti galerie jako gesta. Slavná výstava The Void 

19
 je krajním zobrazením galerie jako samostatného uměleckého vyjádření. Vnímání nejen 

samotného díla, ale i okolního prostoru, uvádí umělecké dílo do širšího kontextu. Galerie 

nemusí být vnímána jako pasivní a čistá bílá kostka, ale jako reprezentant statusu umělec-

kého díla. [9] 

Letha Wilson pracuje na pomezí fotografie, sochy a instalace. Zahrnuje galerii jako součást 

samotného objektu, propojuje ji a někdy dokonce spolu srůstá. Fotografickým motivem 

jsou pro ni až kýčovité americké krajiny kaňonů, lesů a horizontů, které jsou jí velice blíz-

ké. Však v dvourozměrném měřítku na zdi pro ni byly velice neuspokojivé a nedostačující. 

Začala je tedy propojovat s instalací, sochou a samotným prostorem, kde fotografie vysta-

vuje.  

Wilson odhaluje neschopnost fotografie obsáhnout místo, které představuje. Fotografii 

propojuje s materiály, zobrazenými na snímcích, ale i s použitými při stavbě galerijního 

prostoru jako je beton, kámen nebo dřevo.  

Objekt Two by Four (obr. 28) je kombinací fotografie a dřeva, které je zapuštěné do stěny. 

Fotografie je uchycená pouze touto laťkou.  Motiv zasněženého stromu se tak propojuje s 

instalací jako by srůstal se stěnou galerie. Pomocí propojení se stropy, stěnami a podlahou 

formuje tvůrčím způsobem hmatový prožitek z její práce. Užívá i optického efektu skládá-

ní a ohybu a vytváří tak nové krajiny a pohledy.    

Typickým příkladem její práce s galerijním prostorem je její výstava v Art in General 

Landmarks and Monumets (Pamětihodnosti a památníky) v roce 2013. (obr. 29) Ohýbá a 

deformuje obrazy kultovní americké krajiny, která působí mýtickým dojmem. Podtrhuje 

její specifika a spojuje se s čistým technickým prostorem galerie. V jejím přístupu jsou 

galerie a fotografie živými organismy tvořící symbiózu. Galerie je zde pro Lethu Wilson 

                                                 

 

19 The Void .(Prázdnota)  První doložená zcela prázdná výstava Yvese Kleina v celém názvu  The Speciali-

zation of Sensibility in the Raw Material State Into Stabilized  v Galerii Iris Clert v Paříži v roce 1958. Klein 

vystavil čistě bílý prostor  bez jediného obrazu. Před branou stáli dvě stráže v modré uniformě ( International 

Klein Blue) a nabízel modré nápoje.  
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spíše než umělecký konstrukt a představuje modernistický industriální prostor vytvořený 

člověkem.  

Autor, který využívá galerijní prostor jako samotný umělecký prostředek je Gregory Scott. 

Umělec z Chicaga propojuje a odstraňuje hranice mezi uměleckými obory. V roce 2008 

začal tvořit video-instalace, které kombinovaly fotografii, performance, video a malbu. 

Gregory Scott staví galerijní prostor ve svém ateliéru, který slouží jako scéna. Zde pracuje 

s optickou iluzí, hravostí, inspirován malíři jako je Renée Magritte nebo Arthur Rothko. 

Dekonstruuje galerii, vytváří pohyblivé obrazy. (obr. 30) V těchto souborech zaznamenává 

sám sebe, jak pohybuje s obrazy. Výslednou instalací je video 6 - 10ti minutové sekvence. 

V každém videu ukazuje, jak zkonstruoval soubor, který fotil, boří bariéry mezi tvůrcem a 

divákem.  Instaluje je do samostatných boxů, které probíhají v obrazové smyčce. Galerie 

zde není jako místo výstavy, ale hlavní téma. Je jako scéna, ve které spolu všechny umě-

lecké obory vedou živý dialog.  

V současné době je častou otázkou nových médií vzájemný vztah mezi jednotlivými obo-

ry. V této práci se nebudu zabývat podrobně jejich aspekty, ale možnostmi které nabízí.   

Scott je příklad demokratického dialogu, do kterého nezahrnuje dalšího podstatného „akté-

ra“ a tím je samotný divák, který zde funguje jako pasivní pozorovatel.   

Lukas Felzamann pracuje hlavně s krajinnou fotografií a zvířaty - především s ptačími hej-

ny. V rámci svých výstav však fotografie přenáší do dalších rovin jako součásti celku. Vý-

stava Fall and Desire (Pád a touha) v XS Gallery prezentuje fotografii pouze jako estetický 

objekt visící na zdi. (obr. 31) Philip Colin ve své recenzi nazývá Felzmannův koncept gale-

rijního prostoru jako „divadelní objekt“. Felzmann využívá galerijní prostor pro vytvoření 

„jeviště“ – instalace se tedy stávají „herci“ a diváci publikem.  Všechna díla vystavené na 

zdech nebo v prostoru zde jsou koncepčně propojená.  Kamenné instalace (zavěšené ka-

menné hroty na laně) s fotografiemi ptačího hejna promítanými na košili a velkoformáto-

vými tisky kamenných bloků zde fungují jako jednotná reprezentace vztahu člověka ke 

krajině.[20]  

Felzamanův přístup k prostoru tak angažuje diváka ke zkoumání fotografií v širším kontex-

tu. Jejich význam se nachází i mimo její rám a plochu obrazu, do které naopak vstupují 

další konotace a souvislosti. Fotografie zde není v podřadné roli dokumentace díla. Fungu-

je jako samostatná estetická reprezentace v souladu se sochou, objektem nebo videem. 

Tento přístup považuji za demokratické propojení současných uměleckých disciplín tvořící 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 35 

 

jednotný umělecký prožitek bez toho, aby jedna forma převažovala nad jinou. Nachází 

svou vlastní auru v celém prostoru, kterou postrádá Walter Benjamin v době technické 

reprodukovatelnosti děl. Její „Zde a Nyní“ je určeno vztahem k ostatním předmětům a di-

vákově fantazií nacházet společné významy.
20

 Naopak Gregory Scott toto propojení hledá 

v samotné formě.  Jejich rozdíl smazává v  ploše. Divák je zde v roli pozorovatele snažící-

ho se zorientovat v obraze a optické iluzi, kterou vyvolává. Scott jako protagonista ve 

všech videích provází diváka jeho vizí. Na rozdíl od něj Lukas Felzmann diváka staví do 

role režiséra, který určuje jednotlivým protagonistům jejich role a vzájemné vztahy.  

Nikolas Bourriaud rozebírá ve své knize Postprodukce: kultura jako scénář změnu identity 

výstavního prostoru. Fotografické médium má výhodu ve své reálné reprodukci místa a 

času. Dokáže reprodukovat vizuální zážitek z místa, ale chybí mu prostor, zvuk a vůně. Pro 

větší autenticitu někteří umělci doplňují fotografie o další komponenty dotvářející pocit 

z daného díla.  

 „Výstava již není vyústěním určitého procesu jeho „happyendem“, nýbrž místem „produk-

ce. Na výstavě dnes dává umělec své nástroje k dispozici publiku.“ …„Umělci devadesá-

tých let odmítají akademické formy vystavování, ale pojímají výstavní prostory jako místo 

soužití, jako otevřenou scénu někde na půli cesty mezi kulisou, filmařským „placem“ a 

dokumentárním sálem“
21

  

V dnešní době, kdy má divák stále větší potřebu interakce a hmatatelného zážitku, jsou tyto 

tendence příkladem, jak prezentovat stále se vzdalující umělecký svět současnému diváko-

vi, tak aby pro něj výstava byla skutečným uměleckým prožitkem.    

                                                 

 

20 “Tyto nástroje jsou sochařským jazykem – objekty se stávají slovy a instalace větou, odstavcem a sta-

tementem. Jsou definovány jako symboly dle pospolitosti v prostoru. Každý objekt nebo fotografie reprezen-

tuje krajinu a obsahuje reference přírodních a implicitních systémů, které ji definují. Vizuální a konceptuální 

vzorce se zde opakují. Krajina představuje jeviště skrze fotografie a sochy spojené dohromady jako metafora 

“procesu myšlení“ jak to nazývá Felzmann“…“ Nejdříve je divák vyzván, aby interpretoval selekci objektů. 

Význam není odhalen na první pohled, zejména s ohledem na odlišnou povahu každé instalace. Jak se košile 

s promítanými fotografiemi ptáků pojí s rukojetí sekery nebo nástěnná fotografie s visícím kamenem?  Klíč 

k porozumění výstavy Fall and Desire nezahrnuje srovnání rozdílů, ale v rámci „procesu myšlení“ hledání 

podobností. Náznaky propojující jednotlivé reprezentace jsou vodítka pro pochopení autorova záměru. Vý-

klad výstavy záleží na divákově schopnosti zapojit představivost v rámci předmětů a fotografií přesahující 

jejich singuálrní přítomnost.“  

COLIN, Peter. Fall and desire. In: Http://www.lukasfelzmann.com/ [online]. [cit. 2016-03-29]. Dostupné z: 

http://www.lukasfelzmann.com/fall-and-desire/ volně přeloženo z angličtiny 

 
21 BOURRIAUD, Nicolas. Postprodukce: kultura jako scénář: jak umění nově programuje současný svět. 

Vyd. 1. Praha: Tranzit, 2004. Navigace. ISBN 80-903-4520-4. cit. str. 69 

 

http://www.lukasfelzmann.com/fall-and-desire/
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obr. 26 Two by Four, Letha Wilson,  

Churner and Churner gallery, 2011  

obr. 27 Landmarks and Monuments, Letha Wilson,  

instalace v Art in General, 2013 

výstavu jako proces rekonstrukce a dekonstrukce obrazu řeší Sasha Weinder na výstavě 

Unveiled, The Sydney Project  (Odhalení) roce 2009.  Snímky pořídila klasickou metodou 

během deseti denní rezidence v okolí Sydney. (obr. 32 a 33) Ty instalovala do van s vodou, 

které se používají k vyvolávání fotografií klasickým chemickým procesem. Přes den byla 

výstava přístupná divákům, kteří se procházeli mezi jednotlivými nádobami. Jsou nuceni 

shlížet k zemi, fyzicky se naklánět a ohýbat. Povzbuzuje diváky, aby se dotýkali fotografií 

ve vdě a volně s nimi manipulovali stejně jako fotograf analogově vyvolávající snímek. 

Reaguje tak na stále se vytrácející klasický proces. Mnoho lidí se se samotným vyvolává-

ním již nesetká, proto skrze instalaci tento fyzický zážitek umožňuje.   

Vyvolané obrazy ztělesňují jak jejich chemický původ, tak i rozklad, který může divák 

během 6-ti týdnů konání výstavy „naživo“ sledovat. V noci se expozice proměnila 

v temnou komoru, pomocí červeného nasvícení, které se používá při vyvolávaní světlocit-

livých materiálů. Skrze malá okénka vyseknutá do okna galerie tak mohli kolemjdoucí 

pozorovat instalaci jako „ peep show“.( obr. 34) Je to něco, co již není součástí běžného 

života, proto tento proces vnímáme tak odosobněně, z povzdáli. Tento kontrast vnímání 

instalace během dne a večer tak zobrazuje ztrátu hmatatelné zkušenosti s papírovou foto-

grafií.  
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obr. 28 Gregory Scott, instalace, Art Miami, video, pigentový tisk, fotografie a malba, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 30, obr. 31 a obr. 32 Unveiled, Sasha Weinder, 

 The Sydney project, Austrálie, 2009 

obr. 29 Fall and Desire, Lukas Felzmann,instalace výstavy, XS Gallery, 1989 
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2.2 Galerie s pamětí 

Další prostor, kterému se budu ve své práci zabývat, nazývám Galerie s pamětí. Na rozdíl 

od „bílé krychle“, která je odosobněná od jakýkoli významů a ruchů, v této kapitole se 

budu věnovat naopak místům, které svou samotnou přítomností doplňují nebo determinují 

význam díla.  Budu zde uvádět projekty vystavené v místech, které svou duchovní archi-

tektonickou nebo historickou pamětí dodávají dílu již výše popisované „Zde a Nyní“ umě-

leckého díla dle eseje Waltera Benjamina.
22

 Dle Benjamina originální aura uměleckého 

díla se vytrácí s technickou reprodukovatelností uměleckého díla, ale autenticita nemůže 

být reprodukovatelná. Benjamin hodnotí díla na dvou úrovních - na úrovni kultovní a vý-

stavní. Umění bylo původně napojeno na rituál, náboženský nebo světský. Právě tato kul-

tovnost dodávala dílu jedinečnost v čase a místu. Produkce uměleckých děl byla prezento-

vaná v podobě ceremoniálních předmětů určených k rituálům. Byla dostupná pouze ome-

zené skupince kněžích (např. sochy bohů v starověkém Řecku v části chrámu, kam měli 

přístup pouze duchovní). V době technické reprodukovatelnosti se tento aspekt vytrácí. 

Může však duchovní místo auru dílu navrátit? Je místo s historií duchovní paměti zárukou 

této aury?  

2.2.1 Sakrální paměť 

Lukas Felzmann pracoval s prostorem a jeho duchem místa. Kromě galerijního prostoru 

pracoval i se site-specifickými instalacemi. Instalace kříže v Oude Kirk v Amsterdamu v 

Nizozemsku je příkladem vytvoření díla přímo pro daný prostor. (obr. 35)         

Fotografie podlepené na desce vytváří motiv kříže, který byl pověšený v prostoru historic-

kého kostela. Fotografie zobrazují útržky asfaltové cesty a bílé pruhy zredukované do abs-

traktních geometrických čar. Samotný tvar instalace kříže přidává sakrální podtext fotogra-

fiím. Útržky silnice jsou jakousi moderní paralelou ke křížové cestě. Zjednodušení motivu 

tak dává do popředí koncept díla.  Fotografický motiv však neredukuje zkratky - trhliny 

v cestě, abstraktní vzorce vytvářejí estetický obraz, který s konceptem a místem vytváří 

jednotu. Dalším příkladem výstavy v sakrální stavbě je výstava By Itself  slovenského fo-

tografa Noro Knap v rámci fotografického festivalu Mesiac fotografie v Bratislavě 2015. 

(obr. 37) Soubor nebyl původně tvořený pro toto prostředí. Videoprojekce fotografií a foto-

                                                 

 

22 viz. str 19 
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instalace se zabývají pojmem nenápadného růstu a času. Zobrazuje sekvence kvetoucích 

stromů a keřů, které z jara rostou tiše a nenápadně. Na první pohled se nic neděje, ale až 

s horizontem času vidíme jejich růst.  Pro instalaci tohoto souboru Noro Knap a kurátorka 

Daniela Čarná našli místo, které diváka jednoduše vytrhne z každodenní reality a vytvoří 

až posvátné vnímání motivu probouzení jara. 

Kaple sv. Jana Evangelisty je příkladem gotické sakrální architektury, která stále slouží 

jako aktivní liturgický prostor, ale také vede živý dialog se současným uměním.  Pro Noro 

Knap není místo pouze atraktivní výstavní prostor, ale v rámci své instalace komunikuje 

s jeho původním účelem – náboženským rituálem. Projekci fotografií instaloval na roz-

měrné projekční plátno nad oltář ve středu kaple. Na první pohled jednoduchý motiv zno-

vuzrození přírody se nevztahuje pouze na nekonečný cyklus narození a smrti. Motiv vzkří-

šení stromu jako neustálé reinkarnace symbolizuje nad oltářem přijímání těla a krve Kris-

tova.
23

 Prolínání přírodních a liturgických motivů podněcuje k intenzivnímu prožitku oka-

mžiku skrze malé činy a skutky s velkou duchovní podstatou. [19]  

Ne vždy je fotografická instalace podrobena sakrální paměti místa.
 
Součástí fotografického 

festivalu v Arles jsou výstavy jak ve veřejném prostoru, tak i v alternativních místech jako 

je kostel Sainte Anne. (obr. 36) Románský kostel je odsvěcený již od roku 1856 a od 1996 

patří pod  Musée Départemental de l'Art Antique. Každoročně se na v tomto místě konají 

výstavy v rámci programu fotografického festivalu Rencotre d´Arles. Prostor je vyklizený 

a zbavený sakrálních symbolů. Konají se zde výstavy nejrůznějších fotografických žánrů. 

V roce 2008 se zde konala výstava známého módního fotografa Pabla Roversiho, který zde 

vystavoval černobílé akty. V roce 2012 zde byla výstava českého dokumentárního fotogra-

fa Josefa Koudelky. Jsou zde vystavována témata, která by v zasvěceném liturgicky aktiv-

ním kostele byla nepřípustná. Pozbývá kostel při svém odsvěcení genius loci
24

 svého místa 

? V kostele stále potkáme atributy duchovna, ať už jde o klenbu nebo typ osvětlení, které 

evokuje mystično. Není tak v rozporu s pravidly a obřady, které v kostele probíhají, ale 

stále v sobě nesou duchovní odkaz. Při zbavení kostela veškerých sakrálních předmětů, 

                                                 

 

23 Motiv fotografií a místo se zde vzájemně doplňuje o významy a konotace. Ve večerním tmavém kostele 

zářící instalace ještě více podtrhuje dojem zjevení něčeho unikátního a výjimečného. 

 
24 genius loci- latinské slovní spojení  v překladu „duch místa“. Označuje specifické působení konkrétního 

místa nebo oblasti  

 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 40 

 

které mají konotace s liturgií, zbývá pouze architektura a paměť místa. Kostel Sainte Anne 

je přizpůsoben výstavám - bílé stěny vsazené do rustikálního prostoru izolují fotografie. 

Kurátoři zde s nimi nakládají jako s instalací v prostoru „bílé krychle“ tzn. bez vnějších 

vlivů. Jednotlivé lodě zde fungují jako oddělené místnosti, vhodné pro separaci autorů ne-

bo souborů. Jeho paměť bude vždy přítomná v míře dle autora, kurátora a percepce diváka. 

Závisí na citlivosti těchto tří stran k duchovnu a jeho vztahu k určitým námětům. Svou 

prezencí může i odsvěcený nebo nefunkční kostel plnit roli reprezentanta paměti dějin a 

různých národnostních nebo etnických skupin.
25

 Tato paměť se netýká pouze křesťanských 

kostelů. Slovenský fotograf Ľubo Stacho pracuje s židovskou identitou a odkazem místa. 

(obr. 38) Kapitola moderních dějin, která se židovství nejvíce dotýká je holokaust. 

V Šamorinské synagoze se v roce 1999 uskutečnila výstava díky kurátorce Janě Geržové. 

Je připomínkou těch, kteří zemřeli v koncentračních táborech. Vzpomínání mrtvé zpřítom-

ňuje, proto se výstava jmenuje Návrat ztracených.   

V prázdné síni dnes již nefunkční synagogy jsou na zemi položené kameny s natištěnými 

fotografiemi zemřelých Židů. Projekt je metaforou židovské tradice pokládání kamínků na 

hrob při vzpomínce na zesnulé. Ľubo Stacho shromáždil kameny různých velikostí z celé-

ho Slovenska a naexponoval na ně fotografie.  Tyto kameny jsou volně rozloženy na zemi.  

Divák mezi nimi může procházet a shlížet k zemi, stejně jako by četl nápisy na náhrobních 

kamenech. Fotografie instalované v takovýchto prostorech mají téměř meditativní melan-

cholický efekt. Fotografické médium je spojené s rozpomínáním paměti. Pohled na portrét 

nám obnovuje vzpomínky a listováním např. rodinného alba si připomínáme dětství. Právě 

mnoho projektů v sakrálních ale i jiných budovách s pamětí pracuje s její obnovou a 

vzpomínáním. Přítomnost fotografie jako reprezentace minulosti ožívá v přítomné, již ča-

sem pozměněné architektuře. [31]   

 

 

 

 

                                                 

 

25 Stejně jako galerijní modernistický prostor „bílé krychle“ reprezentuje posvátnost umění ouhým statusem 

galerie tak i kostel předává tuto myšlenku jak konstrukcí tak i názvem místa ( které mu zůstává i po odsvětě-

ní). 
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obr. 33 Lukas Felzmann, Fotoinstalace, Oude Kirk,1991  

obr. 35 By Itself, Noro Knap, Kaple sv. Jana Evangelisty, 

Bratislava, 2015 

obr. 37 Plátna spomienok a zabůdania, Lubo Stacho, 

v synagoze v Trnavě, 1997 

obr. 34 Kostel Sainte Anne v Arles 

 

obr. 36 Návrat stratených, Ľubo Stacho,  

v synagoze Šamorin, 1999 
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2.2.2 Industriální paměť 

Továrny a industriální oblastní mají svou specifickou paměť. Jejich surová konstrukce, 

beton a pozůstatky strojů znázorňují průmyslovost našeho světa. Velikým kladem těchto 

míst je často jejich rozloha. Jen málokdy umožňuje galerie tak rozsáhlý otevřený prostor. 

Velké továrny se tak často stávají dějištěm fotografických festivalů. Nejsou však uživatel-

sky uzpůsobeny kulturnímu programu a velkému počtu návštěvníků.  

V 70. letech kdy umělci hledali možné umělecké gesta nejen v galeriích, začalo vznikat 

mnoho alternativních prostor. Reagovali tak na předpokládanou neutralitu "bílé krychle". 

První alternativní prostory se objevily v New Yorku na konci roku 1960 v SoHo v jedné z 

jižních čtvrtí Manhattanu. Na počátku tohoto desetiletí se někteří umělci začali usazovat 

nelegálně v opuštěných půdách, v areálech maloobchodních a velkých podniků. Postupně 

se stal Southern Houston centrem newyorské umělecké avantgardy.
26

 [42] 

Velice charakteristické pro tuto první generaci využívající alternativní prostory byly hrubé 

stavby a průmyslové areály se špatnou kvalitou, ve kterých pracovali a vystavovali. Syrový 

a podřadný druh alternativních prostorů byl stálým zdrojem inspirace pro umělce. To bylo 

také přímým důsledkem asimilace do prostoru. Umělci vystavující v těchto prostorách od-

mítali přijmout koncept modernistických galerií. Odmítnutí bílé krychle jako adekvátní 

konzervace umění bylo tedy gesto odporu, které neslo politický stejně jako estetický vý-

znam.   

I dnes industriální prostory využívají mladí kurátoři a umělci často studenti z uměleckých 

škol mimo oficiální galerie. Často jsou limitovaná technickým stavem a povolením vlast-

níků a investorů k pronájmu. Proto mají často omezené trvání. Jako například pražská Tra-

fo Galerie
27

, která byla otevřená od roku 2006 do roku 2014 a obývala industriální prostor 

v pražských Vysočanech. (obr. 44) V prostoru bývalé trafostanice byl multižánrový ateliér 

(koncerty, módní přehlídky a různé umělecké festivaly) a oddělený výstavní prostor, Trafo 

Galerie. Z důvodu demolice galerie ukončila svou činnost a přesídlila se do prostoru býva-

lé pošty s názvem Ex Post.   

                                                 

 

26 Bylo by tomu tak i nadále až do roku 1971 z důvodu přísných městských zákonů o stavbě; byl pobyt v 

průmyslových areálech staré čtvrti označen jako protiprávní. Avšak umělci svým pobytem tuto čtvřť oživili.  

V polovině 1960 se díky jejich politické angažovanosti tato místa zachovala před demolicí. 

 
27 Trafačka [online]. [cit. 2016-05-03]. Dostupné z: http://trafogalerie.cz/o-nas/ 
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Některé industriální prostory však projdou rekonstrukcí, aniž by ztratily své genius loci. 

V Karlin Hall v Praze se pořádaly výstavy ještě před rekonstrukcí celého areálu. V roce 

2007 se zde konalo Pražské Bienále fotografie. ( obr. 42) Výstavy zde pořádaly i umělecké 

školy. 
28

 V zrekonstruovaném areálu se nachází multifunkční prostor s kapacitou 3 000 

diváků, kde se pořádájí různé kulturní a jiné akce. (obr. 43) Celý prostor má zachované 

hlavní atributy továrny jako jsou kovové podpěry a surovost. Avšak bílá barva prostor 

sjednocuje a působí čistěji. Prezentované umělecké výstavy se tak přibližují představení 

v modernistické galerii. To, co si bývalá továrna zachovává, je její vertikální i horizontální 

prostor a prosklená střecha, která osvětluje expozice rovnoměrným přirozeným světlem.  

Zajímavá je komparace s typem a barvou panelů, která byla zvolena před a po rekonstruk-

ci. Jemně krémové zabarvení panelů z roku 2009 přesně koresponduje s barvou cihly a celé 

budovy. V nové budově vše díky bílé barvě působí čistě.   

Architektura, která téměř pozbyla svou paměť a nyní slouží jako plnohodnotné galerie, je 

MOCAK (Museum of Contemporary Art in Krakow) v Krakowě v Polsku. (obr. 41)  

Z původní tovární budovy je poznatelná pouze typická střecha, kterou má galerie i v logu.  

Zbrusu nový komplex z betonu a skla v bývalém areálu továrny Emalia. Architektura byla 

navržena italským architektem Claudiem Nardim. Uvádím zde příklad instalace Beauta 

Streuliho, který fotografuje portréty lidí v anonymním davu. Ty pak instaluje ve velkofor-

mátových tiscích na budovy a ve veřejném prostoru. Zde využil prosklených stěn, které 

svou transparentností oddělují a zároveň spojují venkovní okolí předměstí Krakowa a pro-

stor galerie. Transparentní tisky se tak včleňují do budovy a zároveň i do venkovního pro-

storu.   

 

 

 

                                                 

 

28 Původně byl prostor kotlárny využíván  závody ČKD ( Českomoravská Kolben & Daněk), kde  byly od 

roku 1908 vyráběny moderní parní kotle pro celé Rakousko-Uhersko. 
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obr. 41 MOCAK Gallery, Krakow, 2011 

obr. 44 Galerie Trafačka, 2006-2014 

obr. 42 a obr. 43 Karlin Hall, porovnání před ( Přažské Biennale fotografie, 2009 ) a po rekonstrukci 

( Magnus art, 2013)  

 

obr. 40 Krakow 06, Beaut Streuli, MOCAK Gallery, 

Krakow, 2011 
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2.2.3 Místa s osobní pamětí 

V moderní době se díky reprodukovatelnosti děl přesouvá kultovní hodnota na úroveň vý-

stavní.  Politikou instalace se zabývá Boris Groys v eseji Politics of installation. Umění se 

stává stále dostupnější. Umělecké veletrhy nenavštěvují pouze zájemci o koupi umělec-

kých předmětů, ale i návštěvníci bez zájmu o umění jako o komoditu.  Výstavy a umělecké 

festivaly se stále více stávají událostí pro veřejnost. Umění se stává součástí masové kultu-

ry, ne jako soubor jednotlivých děl na trhu s uměním, ale jako výstavní praxe, v kombinaci 

s architekturou, designem a módou ( tak jak umění prezentovali avantgardní umělci 

z Bauhaus
29

).[39] 

V současné době je velice jednoduché díla přesouvat z jedné části světa na druhou. Napří-

klad videoart můžeme vidět paralelně v televizi, na internetu nebo v galerii. Způsob insta-

lace je tedy velice zásadní pro vnímání uměleckého díla. K přiblížení umění právě širší 

veřejnosti se výstavy dostávají na místa veřejného prostoru (kterým se budu zabývat 

v další kapitole) a místa netypické pro dosavadní výstavní praxi. Tento aspekt zásadně mě-

ní funkci výstavního prostoru. Instalace kooperuje se symbolickými významy, které pro-

stor nabízí. Tradiční umělecká média pracují s materiály jako je kámen, plátno nebo foto-

materiál. Nyní se k těmto vyjadřovacím prostředkům přidává prostor samotný.   

Výrazná soudobá tendence fotografie i ostatních uměleckých disciplín je recyklace. Užití 

neautorských nebo archivních fotografií je proces přisvojení k vytváření nových vztahů. Je 

to vytržení z kontextu uváděného do jiného prostředí. Její aspekty rozebírá Nicolas 

Bourriaud v knize Postprodukce: kultura jako scénář:[2] 

Užití forem je abstraktním procesem a spočívá ve zhmotnění jistých scénářů fungujících v 

dnešní společnosti. Umělci s těmito scénáři pracují, dešifrují je a vytvářejí na jejich zákla-

dě alternativní příběhy. Umělecké dílo umožňuje střetávání reality a fikce, příběhu a ko-

mentáře a jejich vzájemný dialog, utváří narativní prostor, místo setkání.
30

 

Hledání nových vztahů mezi historickým místem a jeho archivem je možný způsob kon-

frontace a reinterpretace neautorské práce. Uvedu dva podobné projekty pracující 

                                                 

 

29 Bauhaus- Bauhaus byla jedna z nejvýznamnějších avangradních škol umění sídlící v Německu. Spojoval 

zde umění s architekturou, designem a fotografií.  

 
30 BOURRIAUD, Nicolas. Postprodukce: kultura jako scénář: jak umění nově programuje současný svět. 

Vyd. 1. Praha: Tranzit, 2004. Navigace. ISBN 80-903-4520-4. 
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s historickým odkazem místa, ale odlišné ve své finální instalaci a přístupu k fotografii a 

prostoru.  

Německá umělkyně Bettina Witteveen vystavila site-specific instalaci uvnitř opuštěné bu-

dovy Brooklyn Navy Yard Hospital (Námořní nemocnice), fotografický exponát, Where we 

were sodliers.. once and young  (Když my jsme byli vojáci ... jednou mladí ). (obr. 47) Je 

to poprvé co se v této budově konal umělecký projekt přístupný pro veřejnost.  Autorka 

prezentuje válku jako vyjádření temné strany lidstva.
31

  Instalace zahrnuje více než 100 

černobílých a barevných analogových fotografií z historických archivů, sochy v podobě 

velkých křížů a vytvořený oltář z fotografií se zvukovou instalací.[45] 

V silných příbězích spojuje historické, filosofické, etické a duchovní témata především 

dopadu vojenského konfliktu na jednotlivce. Válku řeší nepřímo, její pohled směřuje na 

lidi, kteří trpí ve válce, což vytváří silný sociální odkaz. Užívá různé úhly pohledu. Na 

první pohled nesouvisející detaily, jako jsou fotografie usmívajících se dívek na louce i bez 

komentáře dají vytušit temný příběh a to pouze díky místu a charakteru téměř polorozbo-

řené budovy. Kombinuje archivní snímky z rodinného a válečného archivu doplněné vlast-

ními fotografie a instalacemi, které tvoří velice emotivní odkaz. Divák procházející jednot-

livými patry se tak postupně seznamuje s různými příběhy, a skládá si je do vlastního názo-

ru. Witteveen pracuje s různými částmi budovy, kam umísťuje specifické instalace.   

JR artist
32

 byl v srpnu 2014 vyzván k práci na projektu Ellis Island. Projekt Unframed Ellis 

Island (Mimo rám) má za cíl přinést vzpomínky na vstupní bránu do Ameriky pro miliony 

přistěhovalců. (obr. 47 a 48) Jejich osobní věci, svou rodinu a svou minulost nechávali za 

sebou s možností, že budou deportováni zpět. JR artist je prostředkoval skrze historické 

snímky z archivu ve velkoformátových černobílých tiscích. Instaloval je na skříně, poniče-

ná okna nebo na zem. Jako duchové místa se asimilují do zdí . Objekty jako jsou skříně, 

                                                 

 

31 Tato výstava je čtvrtá v globální sérii instalací s názvem Srdce temnoty. 

 
32 JR artist je pseudonym francouzského street-artového fotografa. Z počátku své kariéry využíval nelegál-

ních ploch na veřejných budovách, z toho důvodu zůstával v anonymitě a ukrýval své pravé jméno. Po získá-

ní ceny TED vystoupil z anonymity a nyní patří k nejvýraznějším představitelům public art. Je známý přede-

vším díky svým velkoformátovým černobílým tiskům, které umísťuje na rozmanitá místa, která se obvykle 

vážou k tématu. V dalších kapitolách se budu věnovat blíže některých jeho dalším projektům.  
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židle atd. dotvářejí scénu a stejně jako fotografie evokují bývalou přítomnost lidí. 
33

 I přes 

to že je  JR artist je známý svými instalacemi pro široké publikum, budova byla dostupná 

po dobu výstavy omezenému počtu diváků ( kvůli špatnému stavu budovy). Tuto expozici 

tedy zprostředkoval skrze krátkometrážní film Ellis. 

Světoznámý herec Robert de Niro, provází diváka budovou a vypráví příběh imigrantů Ich 

formou.
34

 (obr. 49) Fotografie fungují jako kulisa příběhu, který vypráví.  Toto prolínání 

fotografie, filmu a slova pomáhá interpretovat prožitek širokému publiku. Subjektivní pro-

pojení detailů budovy, emotivní hudby a hereckého výkonu kvalitního herce vytváří 

z fotografií téměř spirituální obsah.  

Oproti přímému kontaktu s tiskovou fotografií a budovou jako je u Bettiny Weeveen film 

zprostředkovává tento prožitek skrz jeho jazyk. Při návštěvě budovy může divák vnímat 

genius loci podle svého úsudku. Působí zde prostor, vlhkost, světlo a zvuky. Autorka na-

vádí diváka jak má příběh číst, ale jeho interpretace je skrze subjektivní zkušenost. JR ar-

tist naopak kamerou, barevností a průvodním slovem tento prožitek zprostředkovává skrze 

subjektivitu autora - režiséra. Mimo fyzickou zkušenost vnímáme fotografie pasivně. Fil-

mový formát obrazu a způsob vyprávění však budí dojem oživlých vzpomínek. Komento-

vané slovo dodává návod k chápání jednotlivých příběhů. Využívá podobného přístupu k 

divákovi jako Gregory Scott. Divák je zde v roli pasivního pozorovatele. Tento přístup 

vnímání na jednu stranu omezuje, na druhou diváka navádí k pozornějšímu zkoumání de-

tailů, kterých si při fyzické prohlídce často nevšimne.   

                                                 

 

33 Projekt Unframed zahrnuje reinterpretaci historických fotografií známých fotografů nebo archivní snímky, 

které umísťuje do veřejného prostoru nebo budov, které dotvářejí jeho význam. Destrukce budovy zde fungu-

je s fotografiemi v jisté jednotě, která vytváří až mystický efekt. 

 
34 Ich forma- Způsob vyprávění příběhu v první osobě. 
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obr. 38 a obr. 39 Where we were sodliers.. once and young, Bettina Witteveen, Brooklyn Navy Hos-

pital, 2015 

obr. 40 a obr. 41 Unframed-.Ellis Island, JR Artist, New York, 2015 

  

obr. 42 Robert de Niro a spolupráce na Elis Island, 2014 
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2.2.4 Bytové galerie  

V současné době vzniká mnoho nezávislých galerií. Důležitým aspektem těchto galerií je 

jejich neziskovost. Bruce Groys mluví o stále větším zájmu veřejnosti o umění, nejen jako 

o komoditu. Tento fenomén se projevuje ve výstavní praxi velkých galerií, festivalů 

a  množství vzniku alternativních neziskových galerií. Většinou jsou financovány ze sou-

kromých zdrojů, skrze občanská sdružení nebo grantové fondy. Kvůli finančně nákladným 

galerijním prostorám vzniká velké množství alternativních výstavních míst a non-stop ga-

lerií. Fenoménem těchto malých galerií, především v českém prostředí, se zabývá Lenka 

Sýkorová. Přes internetový portál Action galleries se snaží mapovat českou a středoevrop-

skou neziskovou galerijní scénu.
35

 Tyto galerie se často ocitají v neotřelých prostorech 

soukromých domovů, garáží sklepů apod. Vznikají i tzv. nonstop galerie v podobě výklad-

ních skříní, benzinových pump a autobusových zastávek. Snaha o malé finanční náklady 

také ovlivňují formu tisku a adjustace fotografií. Toto omezení je na jednu stranu velice 

limitující faktor, na druhou stranu podněcuje k značné míře kreativity. [15]  

Tradice v českém prostředí pochází z doby komunistického režimu, kde mnoho umělců 

nemohlo vystavovat v oficiálních galeriích. Vznikalo mnoho bytových galerií a výstav 

pořádaných samotnými umělci ve svých domovech a místech bydliště. O vernisážích se 

nedozvídali písemně z oficiálních pozvánek nýbrž ústně. Byla to reakce na oficiální umění, 

které bylo schvalováno režimem. Specifiky těchto prostor je otevírací doba závislá na oby-

vatelích bytu. Jsou často dočasné dle možností vlastníka bytu nebo kurátora. Velkou výho-

dou je volnost výběru a prezentace, kterou tato neoficiální scéna nabízí. V těchto prosto-

rách se často prezentují začínající umělci a absolventi vysokých škol. V českém prostředí 

uvádím například Galerii +420
36

 (obr. 50), Galerii Blahobyt
37

 nebo Galerii Ve sklepě
38

. 

V té se v roce 2010 konala výstava Ondřeje Boušky Šibumi. (obr. 51 a 52) Šibumi je japon-

                                                 

 

35 Galerijní fondy a granty se pohybují v malých částkách nedostačující ani na pokrytí finančních nákladů.  

Proto se autoři stávají často i kurátory, vzniká mnoho projektů v rámci vysokých uměleckých škol. 

 
36 Název Galerie +420 pochází z telefoní předvolby, protože otevírací doba galerie byla závislá na telefonické 

domluvě s kurátorem výstavy.  

 
37Action Galleries. Blahobyt [online]. 2012 [cit. cit. 2015-05-03]. Dostupné 

z: <http://www.actiongalleries.info/detail_galerie.php?l=cz&id=42>. 

 
38 Galerie ve sklepě. Program [online]. 2012 [cit.. 2015-06-03]. Dostupné z: <http://vesklepe.blogspot.cz/>. 

 

http://www.actiongalleries.info/detail_galerie.php?l=cz&id=42
http://vesklepe.blogspot.cz/
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obr. 43 Galerie +420, ukázka bytové galerie, Brno 

ské označení pravé krásy rostlin. Je to snaha o zachycení jejich pravé podstaty ne pouze hmot-

ného tvaru. Fotografie svým vyzněním připomínají soubor Noro Knap By Itself.   

V rámci alternativní scény vzniká mnoho až absurdních výstavních míst a prostor jak je 

Galerie Chladnička
39

 nebo Galerie v Peněžence
40

.  Tyto typy projektů jsou jakousi reflexí 

vzniku nezávislých galerií a alternativních míst dohnaných do extrémních podob. Často 

vznikají jako součást školních projektů. Většina z těchto projektů má tedy omezenou dobu 

činnosti.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                 

 

39  Galerie Chladnička, Bratislava, od roku 2014 v Praze. Téměř každý první pátek v měsíci je do soukro-

mých prostor bytu přizván jeden výtvarník  nebo  dvojice umělců, aby vytvořila dílo na nebo vevntř  lednice.  

Gáberová se inspirovala magnetkami, fotografie a předměty, které na ledničku umísťujeme a vytváříme t 

k malou rodinnou galeriee. Specifický prostor dává vzniknout často až absurdním projektům.  

GÁBEROVÁ, Mira. Chladnička [online]. In: . [cit. 2016-04-25]. Dostupné z: 

http://actiongalleries.info/detail_galerie.php?l=cz&id=26 

 
40Galerie v peněžence [online]. [cit. 2016-04-25]. Dostupné z: http://galerievpenezence.tumblr.com   

obr. 44 a obr. 45 Šibumi, Ondřej Bouška,  Galerie ve Sklepě, 2010 

http://actiongalleries.info/detail_galerie.php?l=cz&id=26


UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 51 

 

2.3 Veřejný prostor 

Veřejný prostor se stává stále populárnější místem umělecké výstavy. V této kapitole budu 

sledovat jeho specifika a různé přístupy k němu. Lze  ho definovat místy, kde se jde pohy-

bovat volně bez omezení vlastníka prostoru. Obecně se jedná o náměstí, parky, tržnice, 

silniční komunikace nebo parky. Jeho regulace se podrobuje městským vyhláškám a 

územnímu plánování. Utváří ho i obyvatelé, kteří jej obydlují jak aktivně tak i pasivně 

v pozitivním i negativním slova smyslu. V průběhu minulého století se dramaticky změnil 

vzhled velkých měst a metropolí. Stali se velice kosmopolitní s mnoha etnickými a národ-

nostními menšinami. Obyvatelé jsou determinováni svým bezprostředním okolím ale i 

atmosférou místa, která se stává kolektivní paměti. 

Vlivem rozvoje infrastruktury, urbanismu a aglomerace vzniká v městech mnoho specific-

kých míst, jako jsou mosty, tunely, továrny a veřejné budovy. Tyto místa jsou často využí-

vány a oživovány různými intervencemi např. v podobě uměleckých akcí- public artu (ve-

řejné umění). 
41

   

Veřejný prostor má proti galerijnímu prostředí specifické vlastnosti, ze kterých vyvozuji 

vznik tendencí, které budu zkoumat: 

1/ Veřejný sektor je regulovaný městem a urbanismem. Umělci jsou financováni granty a 

fondy města. Je zde mnoho tendencí na oživení prostoru skrze site-specific instalace. 

2/ Nevybírá se vstupné projekty jsou tedy neziskové. Objevují se alternativní místa vysta-

vování v podobě nonstop galerií. 

3/ Veřejný prostor zahrnuje vysokou diváckou účast. Vzniká mnoho angažovaných umě-

leckých projektů.   

4/ Public art je velice ovlivněn street artem a graffiti. Ulice zde funguje jako výtvarný pro-

středek.  

V následujících kapitolách budu rozebírat jednotlivé body a jejich specifika. 

                                                 

 

41 Public art označuje umělecká díla ve veřejném prostoru, jako jsou sochy, pomníky nebo instalace mimo 

prostor galerií a muzeí. Jelikož veřejný prostor je regulovaný městem a soukromými vlastníky, jejich finanční 

podpora a umělecká angažovanost tak ovlivňuje podobu a vyznění.  

SANTOS, Milton. Metamorfosis del Espacio Habitado. 1996. vyd. ISBN 9788428108904. 
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2.3.1 Site - specific art 

Termín site-specific se vymezuje uměleckými projekty vytvořenými pro konkrétní čas a 

prostor. Atmosféra a identita místa jsou hlavními inspiracemi.   

Site-specific je označení pro intermediální umění spojující umělecké obory jako je divadlo, 

hudbu, architekturu, fotografii, nová média a technologie. Přímo vylučuje reprodukovatel-

nost uměleckého díla. Je časově a demograficky omezená a nepřenosná. Komunikuje 

s prostorem, který jí je inspirací nebo tématem. Vlastní kvalita těchto děl tkví překročení 

hranice mezi uměním a krajinou, architekturou nebo reklamou.
42

 

 David Green a Joanna Lowry v eseji From Presence To The Performative hovoří o aspek-

tech reálného obrazu a její indexialitě. Fotografie se nemůže odprosit od vlastní historie, 

protože je jejím záznamem a tvoří tedy průchod mezi minulostí a současností.  Green a 

Lowry hovoří o performativní hodnotě fotografie. Její hodnota podle nich tkví v možnosti 

zobrazovat minulost a zároveň být aktivně angažována v přítomném okamžiku. Tedy foto-

grafie s vlastním příběhem instalovaná do jistého kontextu má schopnost se aktivně anga-

žovat do prostoru, který zaobírá. Fotografické svědectví reálného světa tak aktivuje divá-

kovu představivost a vytváří nové vztahy mezi místem a obrazem. Z toho důvodu má foto-

grafická instalace specifické vyznění v rámci public artu. Výrazným momentem jsou díla 

tvořená přímo pro konkrétní místo – stále populárnější site-specific art. [11] 

Práce Jamese Vollera
43

 transponuje soukromý sektor do veřejného a zkoumá jejich vzá-

jemné vztahy a funkce. Pomocí fotografií interiérů a exteriérů poukazuje na posuny pojmu 

domova v prostředí sociální a politické krajiny industrialismu a globalizace. 

Na fotografiích výše uvádím Vollerovy instalace v rámci projektu Footscray in Transition 

v Austrálii, Victoria v roce 2014. (obr. 53 a 54) Projekt se zabývá rychle se měnícím profi-

lem města a globalizací. Během posledních let se tato část města změnila k nepoznání. Pů-

                                                 

 

42 SCHMELZOVÁ, Radka. Site specific art í: Lekce z landartu, performance a konceptuálního 

uměn [online]. In: . [cit. 2014-03-09]. Dostupné z: 

http://www.culturenet.cz/index.php?cmd=page&id=49&news_id=3480 

 
43 James Voller je umělec z Wellingtonu z Nového Zélandu jenž zkoumá aspekty místa pomocí fotografií a 

site-specific instalace.  Pracuje s konkrétními místy městského veřejného prostoru. Snaží se objevit její pod-

statu. Zdánlivá banalita motivů architektonických urbanistických domů a fasád je dotvářena okolím v jednot-

ný celek.  Vytváří tak nový konstrukt městské krajiny, který se začleňuje a jeví se jako vizuálně nedílná sou-

část jejich okolního prostředí. 

http://www.culturenet.cz/index.php?cmd=page&id=49&news_id=3480
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vodní architekturu a charakter staveb nahrazují moderní výškové budovy a obchodní do-

my. Z měst se ztrácí její charakteristické rysy a původní urbanistická zástavba. Instalací 

přední fasády domu zbavenou perspektivy a zjednodušenou do vizuální zkratky tak dává 

do kontrastu chladné moderní stavby s osobitostí klasických dřevěných domů typických 

pro Austrálii. Neobsahují téměř známky personifikace domu (květiny, ozdobné prvky ) a 

jsou tak univerzálně platnými reprezentanty klasické architektury. Na obou příkladech in-

staloval Voller stejnou fotografii ve velkém formátu téměř životní velikosti a ve velkém 

rozlišení, které tak ještě více podporuje iluzi reálné stavby.  Rozdílné vyznění tedy nefor-

muje fotografie, ale prostor okolo ní. Na prvním snímku je fotografie instalovaná na vitríně 

obchodního domu. Její vyznění evokuje stále se rozšiřující trh s realitami a fenomén domů 

„na klíč“ tzn. prefabrikované domy poskytované jako hotový celek, zcela připravený k 

používání. Kontext obchodního domu ho tak staví do pozice odosobněné komodity. Druhý 

snímek však determinuje totožnou fotografii jinak. Její vyznění kontrastuje se zástavbou 

v okolí a dává do protipólu historii a globalizovaný svět bez vlastní identity. Zobrazuje tak 

performativní hodnotu fotografie, jak ji popisuje David Green a Joanna Lowry. Voller oži-

vuje minulost, ale i aktivně ji zapojuje do současnosti.  Iluzivnost je vzájemně propojuje a 

podněcuje diváka, aby zpochybňoval její roli v dané lokalitě. V projektu Moving Houses 

umísťuje fotografie veřejných budov na místech, kde se již nevyskytují. Esteticky tak vy-

tváří novou realitu fungující jako iluze v prostoru upozorňující na sociální a politické vyu-

žití pozemků. Dalším umělcem pracujícím s obnovení paměti je taiwanský umělec Schen 

Chu - Chen. (obr. 55) Chen pracuje na pomezí dokumentární a portrétní fotografie se site-

specific instalacemi. Klasické metody fotografické praxe přenáší do  kontextu současné 

fotografické rétoriky. Díky instalacím tak nachází vztah mezi prostorem a časem, rozšiřuje 

jazyk média fotografie a její novou estetiku. Zachytil variace a shody mezi prostorem a 

časem, rozšířil jazyk média a intenzivnější vizuální estetiku a zároveň aktivně hledá nový 

kontext současné umění a fotografie. Schen Chu - Chen aktivně hledá nové cesty tvůrčí 

fotografie, ale také obohacuje možnosti využití významů obrazů. Hlavním tématem jeho 

tvorby jsou vzpomínky a identita vlastní rodiny.  Instalace Penghu House je vytvořená 

z rodinných fotografií po jeho otci, ale i z vlastní tvorby ( fotografovaná stejnou technikou 

tudíž není poznatelné, z jakého období jednotlivé fotografie pocházejí). 
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obr. 46 a  obr. 47 Concept Image, James Voller, Footscray in Transition, Austrálie, 2014 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

obr. 48 Penghu House II, Schen Chu- Chen, 2014 
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2.3.2 Nonstop galerie  

Alternativní galerie nevznikají pouze v uzavřených prostorách garáží a sklepů, ale také 

v podobě nonstop galerií ve veřejném prostoru, který se stále více stává místem prezentace 

umění. Podle Lenky Sýkorové lze počátky tohoto fenoménu vysledovat od 20. let minulé-

ho století v podobě uměleckých spolků.  Důležitým faktorem netradiční prezentace umění 

je forma přístupná běžnému divákovi.  Tento přístup je vlastní mladým nezávislým uměl-

cům, pracujícím s veřejným prostorem jak z důvodu nedostatku finančních prostředků tak 

místem pro experiment na místě s vysokou diváckou účastí. [15] 

Stále větší zájem o veřejný prostor značí festival Fotograf z roku 2012, jehož tématem bylo 

Mimo rám s podtitulem Fotografie ve veřejném prostoru. 
44

 Festival se konfrontuje s praž-

ským veřejným prostorem, snaží se zpříjemnit a oživit zóny městského každodenního živo-

ta. Díky drobným intervencím narušuje všudypřítomný reklamní vizuál.  Instalace se ode-

hrávaly jak v malých galeriích, tak i ve výklencích, reklamních plochách nebo nástěnkách. 

  Na principu poloveřejné nonstop galerie funguje Galerie M.odla
45

 v prostorech nájemní-

ho domu v Praze. (obr. 56) Vznikla v roce jako školní projekt Daniely Deutelbaumové a je 

to malá vitríny ve vstupní hale činžovního domu. Přístup návštěvník získává zazvoněním 

na jakéhokoli obyvatele domu. Deutelbaumová podporuje nejen komunitu mladých uměl-

ců, ale i obyvatel domu. Jedná se o drobnou intervenci lehce přehlédnutelnou. Galerie je 

označená vlajkou před vchodem do domu.  Jedná se tedy spíše o aktivistický projekt, sna-

žící se nějakým způsobem formovat své okolí. V rámci projektu vystavovali ve vitríně Klá-

ra Doležalová a Magdaléna Hrubá se souborem Dobré místo, dobrý čas
46

. (obr. 58) Dole-

                                                 

 

44 Festival Fotograf je to tematicky a kurátorsky koncipovaný fotografický festival v České republice, jehož 

cílem je propagace média fotografie, jeho širší začlenění do současného umění a do povědomí široké veřej-

nosti. citováno z Fotograf [online]. [cit. 2016-04-05]. Dostupné z: http://fotografestival.cz/ 

 
45M.odla. Galerie m.odla [online]. 2015 [cit.. 2015-06-03]. Dostupné z: <http://www.photo5.cz/m.odla/>. 

 
46 „Být na dobrém místě v dobrý nebo pravý čas je štěstí, které nelze ovlivnit. Mohu se tam ocitnout, nechám-

li se nést. Médii Magdaleny Hrubé jsou kresba, pohyb, světlo, stín, všechny barvy, nahodilost a pomalé kroky 

nad hlubinou pozornosti. Dobré místo, dobrý čas a dobré světlo dělá fotografii, která je nejběžnějším cestov-

ním prostředkem mysli, hned po snu a filmu. Létající koberec nemá kormidlo.“ Text uvedený k souboru 

M.odla. Galerie m.odla [online]. 2015 [cit.. 2015-06-03]. Dostupné z: <http://www.photo5.cz/m.odla/>. 

 

http://fotografestival.cz/
http://www.photo5.cz/m.odla/
http://www.photo5.cz/m.odla/
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žalová vystavila soubor, Až budu mít loď, pojmenuju jí po tobě. 
47

 (obr. 57) Obě dvě uplat-

ňují princip nástěnky, který výstavní plocha nabízí.  Fotografie pracují s vizualitou snímků 

z dovolené, se kterou se snadno ztotožní i umělecky nezasvěcení obyvatelé domu. Princip 

vitrín využíval i projekt z Ústí nad Labem Vitrínky od roku 2009 do 2015. (obr. 59)  V mi-

nulosti sloužily k propagačním a informačním účelům a nachází se v areálu Severočeské 

armaturky. Galerie neměla jasný výstavní plán. Umělci, často studenti uměleckých škol
48

, 

vytvářeli soubory přímo pro prostor, proto tak vznikaly originální site-specific instalace. 

Nonstop galerie, která plně využívá reklamní plochy na frekventovaném místě je Artwall 

Gallery v Praze. Je umístěna v Praze na Letné na místě kde projíždí tramvaje a auta, smě-

řující do města. Na kamenné zdi jsou umístěny bloky. Při rychlé jízdě není možné obrazům 

věnovat stoprocentní pozornost, protože zde jsou vystaveny vizuálně atraktivní fotografie 

s jasnou myšlenkou, která zaujme na první pohled. Například výstava Olivera Resslera 

s názvem Ztroskotaní vizuálně velmi silně odkazuje na uprchlickou krizi v roce 2015.  

(obr. 60) V médích byli velice diskutované snímky utopených uprchlíků během plavby do 

Evropy. Vnímáme je jako lidi bez dokladů a bez peněz.  

Oliver Ressler projekt komentuje: „Tyto snímky by mohly zobrazovat ty, kteří jsou zodpo-

vědní za politiku vedoucí ke smrti uprchlíků. Fotografické obrazy odkazují k něčemu, co by 

se mohlo stát v budoucnosti, kdyby byli manažeři současné ekonomiky sami hozeni přes 

palubu.“
49

  

Na fotografiích Resslera jsou muži v oblecích nehybně ležící na pláži. Připomínají politiky 

a manažery, kteří o těchto lidech rozhodují, ale neocitají se v jejich situaci. Snímky utope-

ných uprchlíků byli mediálně rozšířené a všudypřítomné, proto tato výstava ve veřejném 

prostoru nabízí adekvátní prezentaci.  

                                                 

 

47 „Budeme žít tam, kam až dohlédneme. Poplujeme na obzor, za konkrétní čárou a místem. To je jedno, že už 

neexistují. Je to jako poprvé uvidět moře, znovu. Utopie, a(le) umřeme v ní. Loď s tvým jménem a já. Loď s 

tvým jménem, já a on“. 

M.odla. Galerie m.odla [online]. 2015 [cit.. 2015-06-03]. Dostupné z: <http://www.photo5.cz/m.odla/> 

 
48 Galerii Vitrínky produkovaly fotografky Silvie Milková (odborná asistentka ateliéru Pavla Baňky na FUD 

UJEP) a Veronika Daňhelová (studentka v ateliéru Pavla Baňky UJEP) 

 
49  Oliver Ressler: Ztroskotaní. In: Artwall gallery [online]. [cit. 2016-05-02]. Dostupné z: 

http://www.artwallgallery.cz/cs/content/oliver-ressler-ztroskotani 

http://www.photo5.cz/m.odla/
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obr. 50 Magdaléna Hrubá,  

 Dobré místo, dobrý čas, 2014 

 

obr. 51 Klára Doležalová, Až budu mít loď,   

pojmenuju jí po tobě, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 49 Galerie M.odla v Praze 

obr. 52 Galerie Vitrínky, Ústí nad Labem 

 

 

obr. 53 Ztroskotaní, Oliver Ressler, ArtWall Gallery,  

Praha, 2015 
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2.3.3 Angažované umění 

Veřejný prostor je dostupný velkému počtu lidí, kteří pasivně procházejí daným místem. 

Množství diváků, kteří projekt uvidí je určující pro vnímání fotografií. Z tohoto důvodu  se 

na velice frekventovaných místech ve velkých městech a metropolích objevují politicky a 

sociálně angažované projekty. Jde o projekty organizované městem, neziskovou organizací 

nebo samotným autorem, důležitým faktorem je místo a jeho kontext ( zda-li jde o cen-

trum, chudé předměstí nebo místo s nějakou historickou pamětí), jeho viditelnost (velikost 

tisku a dostupnost) a atraktivita a srozumitelnost myšlenky.   

Obyvatelé velkých měst jsou přehlceni vizuálními podněty na různých místech a 

v rozličných formátech a instalacích. Tato přesycenost má za následek pasivní a poněkud 

povrchní vnímání vizuálních ruchů kolem sebe.
50

 

Politické umění můžeme rozdělit na aktivismus (využívá umělecké formální postupy pro 

propagaci) a angažované umění (politická a sociální myšlenka je tématem uměleckého 

záměru). Podstatou angažovaného umění je aktivní zapojení se do nějakého projektu, který 

propaguje. Reaguje na aktuální globální nebo lokání témata. Neslouží k prosazování poli-

tických cílů a moci, ale upozorňuje na politické problémy uměleckým pojetím autora, buď-

to jako subjektivní názor nebo nezaujatý komentář.
51

 

Prezentované může být buďto v prostoru galerijní instituce nebo ve veřejném prostoru. 

Obě dvě možnosti mají svá specifika. V galerijním prostoru „bílé krychle“ je oproštěno od 

pochyb, že jde o umělecké dílo, je ponecháno pouze ve své čisté formě bez vnějších vlivů. 

Na rozdíl od toho je dílo ve veřejném prostoru je často instalované způsobem jako reklam-

ní sdělení. Bývá tedy často nepochopené, že jde o umění.  Galerii však divák cíleně vyhle-

dává. Jde na výstavu s vědomím, o jakou myšlenku a projekt se jedná. Počet diváků je 

omezený kapacitou galerie.  

Tento rozdíl uvedu na instalaci umělce JR artist. V projektu  Women are heroes (Ženy jsou 

hrdinky) JR vzdává hold ženám, které hrají klíčovou roli ve společnosti, ale jsou obětmi 

válek, zločinů a znásilnění. (obr. 61) Věnoval se především roli ženy v chudinských oblas-

                                                 

 

50 Z historického hlediska je v širokém slova smyslu vždy angažované, kvůli vztahu a determinací vnějšími 

historickými, sociálními a politickými podmínkami.   

 
51 KRAUS, Michal a Monika SVOBODOVÁ. Angažované umění: Zde!. In: H-aluze [online]. [cit. 2016-04-

08]. Dostupné z: http://www.h-aluze.cz/2012/10/15/angazovane-umeni-zde/ 
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tech a slumech. Fotografoval jejich oči, které jsou klíčovým tématem jeho tvorby a záro-

veň branou do lidské duše. Instaloval je poté na jejich polorozbořené domy.  Celkový 

vzhled favely se tedy proměnil na velikou venkovní galerii. Oči s domy tvoří mozaiku, 

která doplňuje instalace o významy (podle místa, kde je umístěná) a zároveň nehezký 

vzhled slumu výrazně estetizuje. V roce 2010 tento projekt reinterpretoval v Duesseldor-

fu Galerii Springmann. (obr. 62) Motiv redukoval pouze na oči natištěné na dřevěné kost-

ky poskládané na sebe. Předpokládá tedy, že divák, který navštíví tuto expozici, je již se-

známen s jeho dřívější tvorbou a původní instalaci zná. Proto zde redukce neodebírá dílu 

na intenzitě. Domy ve slumu připomínají malé klece a krabice, ve kterých žije velké množ-

ství lidí ve velice špatných podmínkách. Jejich přítomnost je symbolizována očima repre-

zentujících obyvatele. Tato vizuální zkratka přenáší vědomí o konkrétním místu (z Rio de 

Janiera) do globální roviny symbolizující neudržitelný růst měst a chudinských čtvrtí. Čis-

tota prostoru tak podněcuje diváka k představivosti a vytváření si vlastních asociací. [12] 

Na první pohled může instalace nápadně připomínat přístupy z výstavy Photography into 

Sculpture Umělci 60. let hledali nové formy uměleckého vyjádření. Pracovali s formální 

stránkou fotografie. Experimentovali s jejími možnostmi a hranicemi. JR artist pracuje se 

současnými tématy a pomocí instalace se snaží vyprávět příběhy a aktivně upozorňovat na 

negativní jevy současné společnosti. 
52

 Právě místo je to, co určuje jeho vyznění. Působí na 

něj destruktivní vlivy jako je déšť, vítr a opotřebení. Tento efekt však není nežádoucí a 

dílům přidává na síle vyznění. Asimiluje se do prostředí, přizpůsobuje se místu a ožívá 

vlastním životem. Obyvatelé se pasivně podílejí na této asimilaci vlastní přítomností. Jeli-

kož fotografie instaluje i na zem, fasády obytných domů atd. lidé ničí a deformují. Jejich 

role není tedy z pozice pasivního pozorovatele jako v galerijním prostředí, ale jsou v roli 

aktéra, který má přímý vliv na vyznění fotografie. Portrétovaný je přítomen nejen na foto-

grafii (tedy záznamu minulosti), ale i v přítomném okamžiku. Svou prezencí ji zpětně 

ovlivňuje a deformuje. Ocitá se v pozici mediátora mezi minulostí a současností - reálným 

a fiktivním. Definuje to, co nazývá Green a Lowry performativní hodnotou fotografie a to, 

proč je tak významná pro angažované projekty.  

                                                 

 

52 Galerijní výstavy jsou pouze druhotným efektem jeho globální působnosti a způsob prezentace akce ve 

veřejném prostoru. 

http://www.springmann-kunst.de/
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 Veřejný prostor je tedy ideálním místem pro propagování sociálních a politických názorů 

díky velké divácké účasti a prostoru, který popisuje společnost a přímo se k tématu vztahu-

je. Problém prezentace angažovaného projektu (umění) je, jaký prostor je pro dané téma a 

následnou práci vhodnější.  Pro diváckou úspěšnost projektu (míněná široká veřejnost) a 

její umělecké a agitativní cíle je důležitá aktuálnost tématu. Mnoho umělců si záměrně 

takové projekty vybírá jakožto záruku divácké úspěšnosti. Velkou roli zde hrají i sociální 

média a jejich mechanismus virálního šíření. Virálního a mediálního úspěchu dosahují ma-

sové, kontroverzní a globální projekty, které se osobně dotýkají co nejširšího možného 

publika. V takovém případě však projekty ztrácí na důraznosti a umělecká (koncepční) 

kvalita je často na úkor atraktivity.  

V průběhu několika měsíců pracoval Andres Serrano s bezdomovci v New Yorku a  vytvo-

řil rozsáhlou sérii fotografických portrétů s názvem Obyvatelé New Yorku. (obr. 63) Hledal 

různé aspekty bezdomovectví a chudoby v New Yorku. Od května do června 2014 byly 

práce instalovány na různých místech, včetně stanice metra nebo letiště LaGuardia Place, 

kostela Judson Memorial Church . [41] 

Serrano začal fotografovat lidi bez přístřeší již před téměř 25 lety. Série Nomads vytvořil 

v podobě stylizovaných studiových snímků. V současném projektu Obyvatelé New Yorku 

odstranil studiové prvky a zaměřuje se na osobní propojení a interakci přímo na ulicích 

New Yorku, které je pro bezdomovce přirozeným prostředím. Upozorňuje tak na muže a 

ženy, kteří jsou často neviditelní na ulicích a vyžadují bližší druhý pohled. Tato sugestiv-

nost více korespondovala s místem instalace - jejich přirozeným prostředím metra a ulice. 

Velkoformátové tisky v životní velikosti tak upoutávají pozornost procházejících.  Přímý 

pohled s nápisy na typických kartonových tabulích tak pracuje s jistotou přímého pohledu i 

grafického sdělení, které upoutá jednodušeji pozornost.  

Uvedu projekt, instalovaný v podobném prostoru i stejným způsobem instalace. Na první 

pohled autor pracuje s podobnou rétorikou přímého pohledu.
53

 

                                                 

 

53 Projekt byl bohatě financován z části ze soukromých fondů a z části z veřejných sbírek. Důvodem pro 

možnost tak rozsáhlé exhibice na mnoha místech v New Yorku byla velká finanční podpora. Ta závisí jak na 

renomé samotného autora (dlouhodobá činnost a aktivismus v daném tématu, předešlá výstavní činnost, me-

dialita)  a na atraktivitě tématu.   
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Liane Lang instaloval projekt v podchodu Nordwood v Londýně sérii nazvanou The Long 

Way Home (Dlouhá cesta domů).(obr. 64) Je to 180 metrů dlouhá sekvence velkoformáto-

vých snímků, která na dvou stranách podchodu zobrazuje historickou alternativní trasu bez 

použití podchodu, uvnitř kterého jsou instalované.  

Lang zkoumal fotografie a příběhy z historických archivů a pracoval s místními obyvateli a 

pamětníky pro vytvoření památníku oblasti, která se dramaticky změnila za posledních 150 

let. Jednou z příčin této změny je i právě tento podchod, který odvedl obyvatele procháze-

jící malými uličkami do sterilního prostoru podchodu. Ve svém projektu odráží vývoj lon-

dýnské oblasti South Norwood v lokálním měřítku, sociálním, demografickém, architekto-

nickém i politickém ohledu. Rozdíl mezi tímto projektem a bezdomovci Andrese  Serrana 

je především v  jeho lokálnosti a vztahu ke komunitě jeho obyvatel. Serrano pracuje 

s obecným sociálním tématem, které se dotýká všech v globálním měřítku. Lang pracuje 

s lokální pamětí místa a konstatuje nejen pomocí historických snímků ale i vlastní vize její 

dopad. Jeho přístup reinterpretace historických snímků s autorskými fotografiemi je po-

dobná jako u projektu Bettiny Wetveeen.  

Na rozdíl od ní, která reaguje na válečné konflikty a jejich následky, podporuje Lang pa-

měť místa a genius loci, které ztrácí odosobněnou městkou dopravou redukující se veřejný 

prostor na bílé zdi podchodů a static metra. Oba dva pracují se site-specific místem, který 

navádí diváka jak číst příběh, který vypráví.  Wetveen tento vztah podněcovala skrze insta-

lace a zvukové stopy. Divák se mohl volně pohybovat po prostoru a volit různý odstup a 

úhel pohledu. The Long Way Home je instalovaný do velice úzké chodby, kterou prochá-

zíme jedním nebo druhým směrem. Zamezuje možnost odstupu. Vždy sledujeme paralelní 

cestu „na povrchu“ tak jako bychom jí procházeli. Vytváří tak dojem filmové sekvence, 

jejíž vnímání je určeno rychlostí chůze pozorovatele.  
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obr. 57 Nordwood, The long way home, Liane Lang, 2010 

obr. 56 Residents of New York, Andres Serrano , Brooklyn, 2014 

 

obr. 54 obr. 55 Porovnání instalace stejného projektu ve veřejném prostoru a v galerii ,Rio de Janiero, 2008, Německo, JR artist, 2010 
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2.3.4 Vlivy street-artu 

Jak jsem již naznačila v úvodu kapitoly, velká část umělců pracující s fotografií ve veřej-

ném prostoru vychází z street artu
54

.  Výrazným prvkem ve street artu je její nelegalita na 

veřejných místech a budovách, které nebyly přímo vyhrazeny pro umění. Nejde tedy pů-

vodně o projekty schválené oficiálními institucemi. Jejich práce jsou tedy často provoka-

tivní, kritizují je stejně jako soudobou společnost nebo konzum. Typickým příkladem je 

britský umělec Banksy tvořící v anonymitě, kvůli kontroverzi svých projektů. Díky médi-

ím a aktuálností těchto témat se jeho práce stala natolik známou, že ji zaregistrovala i umě-

lecká odborná veřejnost a dnes je jeho práce zastoupena ve sbírkách mnoha galerií a sběra-

telů. Z nelegálního street artového umělce, skrývající své jméno pod pseudonymem se stala 

paradoxně vyhledávaná značka i institucemi, které ve své práci kritizoval. Ze stejného pro-

středí JR artist nebo německé trio autorů pod pseudonymem Mentalassi. 

 Je to německá street artová skupina pracující s velkoformátovou fotografií a tisky, které 

začleňuje do veřejného prostoru a vytváří z ní 3D objekty. Nebojují proti žádným sociál-

ním ani estetickým problémům jako například JR artist. (obr. 67) Naráží spíše do vnímání 

konzumu a neestetických prvků jako jsou například veřejné kontejnery. Jejich motivem 

není hledat identitu fotografie v uměleckém a společenském kontextu. 
55

 Výrazným prv-

kem jejich projektů je vtip a nadsázka. Tváře svých přátel a rodiny umísťují na nečekaná 

místa.   

 Proč tedy věnuji pozornost tomuto přístupu, když jejich záměrem nebylo formovat nové 

tendence ve fotografické instalaci? Zajímavý je zde druhotný efekt. Jejich práce se stala 

natolik známá a medializovaná, že je začali zvát fotofestivaly jako Belfast Photo festival 

2015 nebo Images festival Vevey 2012 a instituce po celém světě, aby v rámci jejich pro-

gramu tyto instalace vytvářeli. Uznání oficiálními akcemi tak částečně legitimizují jejich 

dopad na současné umění a akceptují jejich vnímání prostoru. Jedním z důvodů je divácká 

                                                 

 

54  street art-  je umění vytvářené na veřejných místech („street“ = ulice). Motivy a objekty street artu jsou 

velice rozmanité. Nevztahuje se pouze na grafitti, ale zahrnuje libovolné materiály a techniky jako jsou ná-

lepky, instalace, stencil grafitti( šablonové grafitti) nebo například fotografie.  
 
55 Jak uvádějí v rozhovoru pro Goethe institut „Nejdříve jsme si chtěli hrát s myšlenkou lidí a strojů, ale vět-

šinou jsme udělali, protože to byl dobrý pocit a bavili nás to a my jsme chtěli pracovat na ulici."  

MACLEAN, Rory. Mentalgassi: Rory MacLean meets Mentalgassi. In: Goethe institut [online]. [cit. 2016-

04-09]. Dostupné z: http://www.goethe.de/ins/gb/lp/prj/mtg/men/kun/men/en10478229.htm 

 

http://www.goethe.de/ins/gb/lp/prj/mtg/men/kun/men/en10478229.htm
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atraktivita. Vtip je výrazným prvkem, který zaujme i umělecky neznalého diváka. Kontro-

verze je zase atraktivní mediálně.    

Jedním z jejich prvních projektů byla instalace Metalheads ( Kovové hlavy) na kontejnery. 

(obr. 66) Fotografovali své přátele v grimasách a pomocí Photoshopu a velkoformátového 

tisku je přizpůsobovali prostředí.  Mezi další jejich projekty patří například projekt s ná-

zvem Flip Images ( Měnící se obrazy) (obr. 65) využívající stejného efektu odlišného úhlu 

pohledu jako Branchplat se svou Lentikuálrní oponou.  

Nevytváří zde ale dojem prostoru, nýbrž si pohrává s úhlem pohledu. Umístěním do pod-

chodu, kudy denně prochází lidé jedním nebo druhým směrem, tak kopíruje jejich pohyb a 

přizpůsobuje se mu. Portrétovaný je vyfocený s tváří deformovanou otiskem na skle -  Je 

tak co nejblíže divákovi simulující snahu dostat se z plochy mimo. Lentikularita vytváří 

dojem pronásledování diváka, který se snaží před obrazem utéct. 

Tento druh anarchistického humoru autoři připisují vlivu berlínského uměleckého prostře-

dí, které je v mnoha ohledech volnější než například v Mnichově. Jak sami uvádějí, tam by 

jejich práce nebyla přijata s takovou odezvou.  Site-specific se nevztahuje tedy pouze na 

konkrétní místo ve fyzickém slova smyslu, ale i jako nehmotná kolektivní paměť, kterou 

tvoří samotní účastníci tohoto procesu aktivně i pasivně.  
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obr. 58 Flip Images, Mentalgassi , Berlin, 2010  

obr. 59  Metalheads, Mentalgassi, Berlin, 2009 

obr. 60 Face2Face, JR artist, Izrael, 2007 
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2.4 Virtuální prostor 

Jedno z nejaktuálnějších témat fotografických diskuzí je její identita v současném umění a 

kultuře a důsledky elektronických a digitálních technologií. Od 90. let se stále zvyšující 

dostupnost nových technologií narušila pozici fotografie jako svědka reality a pravdivosti.  

Mnoho kritiků proto označuje fotografii „za mrtvou.“ Naopak u mladé generace umělců je 

fascinace novými médii a jejími aspekty v současné kultuře jedním z nejaktuálnějších té-

mat. Generace, která vyrostla pod vlivem médií, ji vnímá jako nedílnou součást života a 

jako realitu. Fiktivní prostor se zdá být reálnějším a bližším než fyzická zkušenost. Mnoho 

mladých lidí je pohlceno sociálními médii a počítačovými virtuálními světy s tak dokona-

lou iluzí reality, že je pro mnohé obtížné rozlišovat virtuální od reálného. 

Na začátku roku 1980 vyvinul Jean Baudrillard teorii, že realitu zcela nahradí systém zna-

ků simulovaného hyperprostoru. V naší současné digitální kultuře je tato formulace stále 

reálnější. V současné dynamické době, kdy se svět zmenšuje vlivem stále rychlejší dopravy 

a internet, můžeme umění z Japonska nebo Afriky okamžitě sdílet s druhou stranou světa. 

Umění je tak dostupné pro každého, který má k dispozici internet. Internet ovlivňuje a dy-

namizuje sdílení umění, globalizuje tendence a inklinuje k trendovosti.  Rychlost šíření má 

za následek rychle upadání do zapomnění a tedy pojímavosti určitých tendencí a trendů. 

Se sociálními médii přichází také problematika virality.
56

 [2] 

Existuje velké množství muzeí a galerií, které zveřejňují své výstavy online. Internetové 

portály navštíví mnohonásobně více návštěvníků než by kdy zvládla kapacita zděné budo-

vy. Tyto výstavy obvykle zobrazují oskenované reprodukce uměleckých děl v HTML 

stránkách.  Některá muzea šla ještě dál a umožňují panoramatický pohled na expozici nebo 

3D virtuální prohlídky. 

V historickém kontextu bylo umění prezentováno v různorodých prostorech. Jak jsem 

uvedla v kapitolách výše, je mnoho specifických prostorů, ve kterých může umění plno-

hodnotně fungovat a vést dialog vytvářející jasný vztah. V každém místě má umění své 

specifické vlastnosti a významy (duchovní, komerční, rituální, dekorativní nebo historic-

                                                 

 

56 Virální marketing je marketingová technika, která pro šíření komerčního sdělení využívá sociálních sítí. Je 

to plánovaná aktivita, která svojí povahou motivuje příjemce k roli šiřitele 
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ké). Navíc jsou tyto prostory zakotveny v umění skrze procesy a struktury zahrnující umě-

lecký objekt, tvůrce a diváka.[14] 

Co je to virtuální muzeum? Virtuální prostor a virtuální muzeum je nejmladší kulturní mís-

to, které se objevilo v 90. letech s vynálezem internetu.  Od té chvíle vznikly stovky virtu-

álních muzeí, sbírek a galerií rozličných žánrů a historických epoch bez demografického 

nebo časového omezení. Umístění muzea umění ve virtuálním prostoru transformuje do 

značné míry základní funkce muzea. Podobně jako u skutečných muzeí, se mnoho virtuál-

ních muzeí snaží o uchování a rozšiřování národní identity a historie.  Nicméně na rozdíl 

od skutečných muzeí nespravují jejich fyzickou podobu. Jejich primární funkce je posky-

tování vizuální a psané informace o umění a uměleckých dílech, která prezentuje. Ačkoli 

digitální reprodukce postrádají fyzickou přítomnost reálných objektů, virtuální technologie 

poskytuje účinnější a rychlejší způsob vyhledávání a zpracovávání informací o umění než 

v reálném muzeu. Některá muzea nabízejí i kustomizaci prohlížení dle znalosti a zkušenos-

ti diváka. Formát je přizpůsobený prohlížeči, který divák používá. V nynější době jsou 

aplikace přizpůsobené pro počítače, iPody, laptopy nebo chytré telefony.  Virtuální muzea 

bývají kromě simulace prostoru doplněny o hypertexty, indexy a přímé odkazy na jiné 

stránky, maximální přiblížení a komunikační nástroje jako jsou komentáře a diskuze. Vy-

tváří tak fiktivní komunitu anonymních respondentů, kteří mohou svobodně sdílet svůj 

názor.  

Virtuální muzea variují se stupněm virtuality, kterou prezentují s ohledem na typ instituce 

nebo výstavy.  Existují dva přístupy k digitální prezentaci:   

1/ Muzea prezentují digitální kopie reálných děl ( kde díla existují ve své fyzické podobě).   

I největší světové galerie (Musée Louvre v Paříži, Metropolitan Museum of Art v New 

Yorku a Museo del Prado v Madridu) využívají pro prezentaci svých sbírek virtuální 3D 

prohlídky. (obr. 68)  Divák se může procházet sály a volně se otáčet ve fiktivním prostoru. 

Při přiblížení na konkrétní obraz je možné ho zvětšit do velikých detailů, které mu fyzická 

návštěva neumožňuje. Tato virtuální muzea umožňují shromažďování uměleckých děl, 

které patří 

do sbírek galerií a muzeí po celém světě. Například španělské Museo Imaginado zobrazuje 

digitální kopie obrazů španělských obrazů, které patří do sbírek mimo Španělsko nebo není 

možné je fyzicky vystavit z ekonomických důvodů nebo kvůli jejich technickému stavu. 
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2/ Virtuální galerie ukazují díla vytvořená digitálním způsobem a nemají svou fyzickou 

podobu. Vzhledem ke své nízké provozní ceně a jednoduché organizaci se stala virtuální 

galerie oblíbenou variantou pro vytvoření místa, které nemůže existovat ve fyzickém světě.  

Jeho finanční a geografická dostupnost je jeho velkou výhodou. Existuje mnoho virtuál-

ních muzeí výhradně v kyberprostoru, co nemají žádný fyzický protějšek v reálném světě 

(například Museo de Artes Virtual El País (MUVA) a Museo del Virtual Surrealismo). 

(obr.69)[17] 

U prvního příkladu reálné galerie je využívána technologie stejná jako u Google Street 

view 
57

. Je to kamera s devíti objektivy snímající prostor v 360 stupních. Je možné se 

v obrazu pohybovat díky kurzoru nebo u mobilních zařízení dotykem obrazovky. U druhé-

ho případu je galerie vytvořená v 3D programu jako fiktivní reprezentant galerie a fotogra-

fie nebo obrazy jsou do ní dosazené. Jakou má pozici fotografie oproti malbě v tomto vir-

tuálním prostředí?  

Díky digitálním technologiím obraz existuje již od počátku zmačknutí spouště v digitální 

fiktivní podobě. Malba je oproti tomu digitální reprodukcí hmotného objektu. Uvádím pří-

klad online výstav kurátorsky organizované reálnými institucemi, ale prezentované čistě ve 

své virtuální podobě reálného prostoru. Využívá aspektů, které nabízí tato bílá kostka „bez 

gravitace a fyzikálních zákonů“. 

Výstava „Act natural“ (Chovejte se přirozeně) vytvořila v roce 2014 3D perspektivu digi-

tálních děl, která se zabývají vztahem mezi technologií a přírodou v 21. století.  

Kurátor Manuel Rossner nainstaloval díla v prostoru reprezentující prostory v pařížské 

Galerii Eva Meyer. „Aura bílé krychle“ Waltera Benjamina je zde zastoupena svým digi-

tálním ekvivalentem. Prezentuje tři práce, které pracují se simulovaným prostorem a vstu-

pují do prostorového vztahu se stejně simulovanou prezentací. Toto zdvojení prezentuje. 

Joe Hamilton primárně publikuje svoje digitální práce na internetové stránce "Hypergeo-

graphy'3 (2012). (obr. 70) Propojuje fragmenty digitální kultury spolu s krajinami a pohle-

dy z krajiny: kombinuje fotografie krajinek, oblohy, kmenů stromů s internetovými symbo-

ly a fragmenty. Tento radikální kontrast mezi kulturou a přírodou je prezentován jako smí-

ření, protože všechny prvky jsou součástí jediné digitální prezentace spojující se do hyper-

                                                 

 

57 Google street view - Aplikace od společnosti Google, která umožňuje virtuální prohlídku měst. 
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realistické krajiny. V instalaci pro virtuální výstavu Act Natural vytvořil fiktivní pohled 

skrze rozbitou zeď do krajiny záměrně poskládanou do vizuální koláže. Jako reprezentace 

reálného prostoru tak kontrastuje s 3D povahou výsledné výstavy. Tento přístup se vizuál-

ně podobá snahám o prostorové vyjádření fotografie, které popisuji v kapitole Fotografie 

jako skulptura. Fotografie pracuje se zobrazením reálného plochého obrazu a pomocí insta-

lace ho převádí do 3D. [21] U práce Hamiltona je zajímavá multiplikace těchto prostorů. Je 

to střet krajinného a technického, ale zároveň i reálného a fiktivního. Iluzivní okno do kra-

jiny tak parafrázuje vztah obrazu a rámu, jak byl popisován v 19. století. Umění v rámu tak 

vytváří vlastní mikrosvět podmíněný kompozičními pravidly. V současné době se tento 

vztah promítl do virtuálního světa a zobrazuje tak další umělecké dilema. Mezi iluzí a rea-

litou v obrazu i mimo něj. V malířství dříve rám ohraničoval a zároveň zachovával fikci od 

reálného prostoru. Dnes u virtuálních galerií fotografie ohraničuje realitu před nereálným 

počítačem generovaným prostorem. 

Tento přístup kombinace nalezených fotografií z internetu spolu s reálnými snímky je veli-

ce užívanou strategií digitálního umění. Umělci zpochybňují a přehodnocují klasické žánry 

a kategorie médií, jako jsou krajiny a sochařství.  

Přístup k výstavě jako je Act natural demonstruje, jak se mění naše představa o prostoru v 

současném světě, který je formován antropologií technologií. Jak uvádí Sabine Weier 

v textu k výstavě „ Krajina v umění byla vždy plocha, do které se promítali stavy kolektivní 

mysli nebo konstrukty, které se zrcadlí v kulturních procesech. Náš současný způsob myš-

lení věří, že simulované slunce dokáže nahradit to reálné, když již nemůže prostoupit skrz 

smog.“ 
58

  

Virtuální galerijní prostor se stal také prostředek pronájmu. Portál Stellwerk nabízí vymo-

delování vlastní galerijní expozice. Je možné si vybrat z velkého množství galerijních pro-

stor (včetně staré rozpadlé továrny viz kapitola Galerie s pamětí), dekorací i typů osvětle-

ní.  Je to tedy virtuální varianta neziskových non-stop galerií. Tento trend bude směřovat 

stále k větší iluzi reality. Vidím velký potenciál především v oblasti digitální fotografické 

prezentace, protože se na rozdíl od malby a sochy nemusí převádět do digitálního obrazu 

(čímž ztrácí svou auru „ zde a nyní“).   

                                                 

 

58 Cerma: act natural. Http://www.cerma.de/ [online]. [cit. 2016-04-10]. Dostupné z: 

http://www.cerma.de/exhibitions/act-natural/overview/introduction/ 
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obr. 61 Art project, Metropolitan Museum of Modern Art, Projekt Google street view 

 

obr. 62 Museo de Artes Virtual El País (MUVA)  

 

obr. 63 Act Natural, Joe Hamilton, Cerma, 2014 
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2.4.1 Virtuální versus reálný svět 

Virtuální svět sociálních médií je odtržený od reálného života. Množství fotografií, které se 

denně vytvoří a sdílí na sociálních sítích je nepředstavitelné. Jeho fyzická podoba je pro 

nás již nepředstavitelný pojem. 

Erik Kessel pracuje s tématem sociálních médií a sdílení skrze virtuální prostor. Instalace 

se jmenuje 24 hours in photo (24 hodin ve fotografii) a byla k vidění jako součást výstavy  

Foam v Amsterdamu v roce 2011.(obr. 73) Je vytvořena z výtisků všech obrazů nahraných 

na Flickru  během 24 hodin: „Jsme vystaveni přetížení obrazů v dnešní době, což je přede-

vším následek sdílení na sociálních médiích jako je Flickr nebo Facebook vyhledávačů na 

bázi obrázků. V jejich obsahu se mísí veřejné se soukromým. Lidé i nevědomky sdílejí veli-

ce osobní obsah.“    

Fotografie ve formátu malých pohlednic umístil volně po galerii. Jejich množství vytváří 

doslova hory fotografií. Divák po nich může volně lézt, dotýkat se a prohlížet je. Jejich 

množství a podoba je doslova hmatatelná. Tvoří tak kontrast k formě prohlížení obrazů na 

sociálních sítích nezúčastněným klikáním kurzorem myši.  

Další autor nepracuje s virtualitou. Svým tématem však řeší její přerod z klasického do 

digitálního obrazu a to, co ve svých esejích nazývá Darius Himes jako Smrt fotografie. [4] 

V roce 2008 Robert Burley instaloval v Torontu v rámci festivalu Le Mois de la Photo 

Montreal a 2009 v Kanadském centru pro architekturu Centre for Architecture v Montrealu 

rozsáhlé instalace na téma měnící se povahy fotografického obrazu v současném světě. 

Fotografie zachycuje dav pozorující demolici továrny Kodak: místo, kde se vyráběly svět-

locitlivé filmy a materiály, které definovaly fotografování v minulém století.  Burley foto-

grafoval na klasický materiál 4 x 5 palců velkoformátovou kamerou. Většina pozorujících 

novinářů však měla v rukou mobily, kamery a digitální fotoaparáty. Dav lidí s mobily v 

rukou pozorující padající budovy továrny tak symbolizuje výhru digitálních technologií 

nad klasickou fotografií.  V roce 2008 fotografii instaloval v barevném provedení ve vel-

kém formátu.(obr. 74 a 75) Pokud ke zdi přistoupí divák, dostává se do stejné úrovně jako 

pozorující dav. Stává se tak jedním z nich. Stejně jako oni pozoruje konec analogového 

světa. Na instalaci z roku 2009 zobrazil pozitiv a negativ polaroidu té samé události.(obr. 

76) Negativní kopie je něco co je téměř vymizelo. Polaroid zde zastupuje instantnost foto-

grafie v podobě Instagramu a sociálních sítí.  
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obr. 68 Photographic Proof, Robert Burley, Canadian Centre for Architecture, Montreal,2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 65 24 hours in photo, Eric Kessel, Foam Gallery, Amsterdam, 2011 

obr. 66 a obr. 67 Still Revolution, Robert Burley, Museum of Contemporary Canadian Art, Toronto, 

2008 
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2.5 Reflexe ve vlastní tvorbě 

 Stejně jako diváci na Burleyho instalaci, pozoruji i já pád analogového světa. Instantnost 

telefonů a jednoduchost - to je dnes motto chytrých telefonů a digitálních fotoaparátů. To 

co téměř vymizelo z fotografie je proces: příprava analogového fotoaparátu, dlouhé čeká-

ní na ideální světelné podmínky, pečlivé změření expozice, několikaminutové expoziční 

časy, vyvolání negativu, exponování pozitivního obrazu, ustálení, praní, napínání, retuš a 

adjustace. To všechno jsou úkony, které dnes ve fotografii nenajdeme. Na jednu stranu se 

celý proces zjednodušil a umožňuje jiné perspektivy práce s médiem. Vymizel však až 

meditativní kontakt s materiálem, papírem a fotoaparátem, který vytváří úplně odlišný 

vztah mezi snímkem a autorem. To je právě ta aura výtvarného díla, kterou popisuje Wal-

ter Benjamin.  

Jako reakci na ztrátu hmoty a aury vnímám právě práci s prostorem a fotografickou insta-

lací. Proces tvorby instalace a začlenění galerie a jejího ducha doplňuje instantnost proce-

su o další hmatovou rovinu. Jako využívá Eric Kessel fyzického tisku obrovského množ-

ství virtuálních dat, doplňuje tak proces o další díly, který přenáší na diváka. Ten je tak 

doslova ponořený ve fotografiích, které může vnímat hmatem. 

Technologický vývoj nás stále více odvádí od přírodního světa a krajiny. Zrychluje vše, 

nejen fotografické postupy, kdežto v přírodě chce všechno svůj čas. Právě na tento vztah 

člověka a krajiny se ve své práci zaměřuji. V rámci výstavy Recto Verso v Hradci Králo-

vé v roce 2016 jsem prezentovala instalaci Krajina l/a/edem.(obr. 76) Tato přesmyčka 

poukazuje na zemědělskou krajinu, která by přes zimu měla ležet ladem, tzn. bez jakých-

koli rostlin. Kvůli stále teplejším zimám však není z fotografie poznatelné, zda-li byla vy-

focená v zimě nebo v létě. Fotografii jsem zamrazila do ledu, který jsem vystavila na sto-

jan během vernisáže. Ten vlivem tepla postupně roztával, až se kompletně rozpadl. Ná-

vštěvníci tak svou pasivní účastí vyvíjeli teplo, které ovlivnilo proces destrukce.  Čím ví-

ce lidí by na vernisáž přišlo, tím rychlejší by byl rozklad. Stejně tak i člověk svou pasivní 

účastí a zvyšující se populací pozměňuje procesy v přírodě a vede až ke globálnímu otep-

lování.  

Toto metaforické začlenění prostoru a diváka zde působí jako hlavní myšlenka. Právě 

proces destrukce je důležitější než samotná vizualita fotografie. Tyto principy ve své prá-

ci hojně užívá JR artist. (obr. 78) Poničení fotografie deštěm, větrem nebo opotřebením 

dílo asimiluje s prostorem a dodává auru místa, ve kterém je instalované.  Fotografii žen-
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ských očí instaloval na cihly, které muži rozebírali na stavbu. Symbolizuje tak destrukci 

ženských osudů a jejich těžké postavení ve slumech a chudých čtvrtích. Princip destrukce 

jsem využila i v projektu Recto Verso,  kde jsem fotografii vytiskla na inkoustové tiskár-

ně a poté instalovala na týden do místa vzniku. (obr. 77) Vlivem sněhu, deště a větru po-

změnila svůj vzhled a asimilovala se do prostředí. Výsledek se podobá efektům gumotis-

ku, kdy vyvolání analogového obrazu trval i několik dní. Obrátila jsem tak proces, kdy 

z digitální instantní technologie je zpětně deformovaná a spoluutvářená místem vzniku a 

tento proces tak navrací její ztracenou auru a začlenění do místa vzniku.  

 

obr. 78 Women are heroes, JR artist, vliv destrukce, Rio de Janiero, 2009 

 

obr. 69 Recto Verso, vlastní tvorba, proces vzniku, 2014  

obr. 76 Krajina l/a/edem, vlastní tvorba, výstava Recto Verso,  

galerie U Přívozu, Hradec Králové, 2016  
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ZÁVĚR 

Fotografické médium prožívá zlomové období. Jak naznačil Robert Burley, jsme přímými 

svědky smrti staré analogové fotografie a zrodu a rozvoje její digitální podoby. Toto 

odtržení od materiálního světa však neznamená její absolutní ztrátu identity. Cílem této 

práce bylo zmapovat možnosti soudobých tendencí fotografické instalace a navrácení její 

aury. 

V první části práce jsem se věnovala vymanění fotografie z rámu a její klasické formy 

adjustace. Skrze historický kontext a souvislosti s technologickým vývojem a výtvarným 

uměním jsem popsala její proces odhmotnění. Pokud fotografie ztratí zažitou formu, je to 

prostor, kde se nachází, který ji její status může navrátit. V kapitolách popisující různé 

formy prostorů jsem specifikovala jejich roli a kontext a  komparací různých přístupů jsem 

zkoumala jejich možné využití pro fotografickou instalaci.   

Teoretický exkurz je postavený na odborných esejích galerijního prostoru i samotné 

podstaty média především Briana O´Dohertyho a Waltera Benjamina. Jejich myšlenky 

jsou velice zásadní pro uvažování pozice fotografie a umění v současné době.  V rešerši 

autorů, na které jsem teorii aplikovala, jsem se opírala o internetové stránky autorů a 

galerií z důvodu soudobosti tématu.  

Touto prací jsem chtěla poukázat i na důležitost začlenění paměti a podstaty prostoru 

galerie do samotného konceptu díla. Stává se jeho nedílnou součástí. Vzájemně se 

s místem determinuje a ovlivňuje. Nelze ignorovat jeho genius loci místa a vystavovat 

jakékoli dílo na jakémkoli místě. Dnešní divák je vnímavější na celkový dojem z prostoru 

a dialog mezi místem a dílem.  

 Virtuální svět má zásadní důsledky ve výtvarném umění a fotografii. Na jednu stranu 

umožňuje práci s virtuálním prostorem, na druhou stranu divák vyžaduje stále větší 

interaktivitu a intenzitu zážitku z výstavy. Ať už umělci navozují trojrozměrný efekt, 

velkoformátový tisk nebo začlenění diváka do samotného procesu vzniku, tyto tendence 

začleňují fotografii do všech uměleckých disciplín a sfér kulturního a veřejného života. 

Čím více bude fotografie prosta své materiální podoby, tím větší bude nutnost jejího 

ukotvení. Proto instalaci a interakci v prostoru vnímám jako možné cesty budoucího 

vývoje fotografie. V poslední kapitole jsem demostrovala aplikaci jednoho z principů, 

které jsem popsala na své vlastní práci. Je to téma, které chci rozvíjet dál ve své tvorbě 

právě díky nekonečným možnostem, které nabízí. 
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