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Student Marek Delong se již delší dobu pohybuje v oblasti postinternetového umění. 

V současném uměleckém světě je fenomén postinternetu aktuální a velmi žádaný 

především proto, že v prostředí dnešní bezčasé umělecké rozbředlosti se jedná o 

jednu z mála více či méně jasně definovaných tendencí, jež má navíc poměrně 

identifikovatelnou vizualitu.  

 

V minulých letech se daný pojem vztahoval na specifické internetové subkultury 

formující se na sociálních sítích. Dnes je naprosto institucionalizovanou podobou 

uměleckého vyjádření a používá se všude, kde se dá. O postinternet se náhle 

zajímaji lidé, kteří s nim neměli dosud nic společného a snaží se chytit vlnu, která již 

opadává. Obzvlášť markantní je to v naší kotlince, kam se většina podobných věcí 

dostává s několikaletým zpožděním, i přes stejnou rychlost internetového připojení.  

 

Napadá mě několik poznámek k Markově realizaci. Tyto poznámky bych rád chápal 

jako témata k rozpravě: 

 

1. Marek nejenže pracuje s identifikovatelnou vizualitou postinternetového 

umění, navíc se ztotožňuje s pragramovými stanovisky, které k tomuto druhu 

umění „tak nějak patří“. Řeč je o akceleracionismu a spekulativním realismu.  

 

2. Předložená práce vychází z koncepce druhé přírody. Pojem užívaný dříve 

v sociologii je v poslední době často aplikovám na technologické systémy. 

Instalace má mít strukturu evokující stavbu těla živých organismů.  

 

3. Student se snaží poctivě přistupovat k materiálům a užívat je pokud možno 

s vědomím jejich původu a charakteristických vlastností tak, aby byly ideálně 

zapojeny do organického instalačního celku. Ačkoliv Marek neustále 

zdůrazňuje „funkční vlastnosti“ svého modelu a brání se nahlížení na svou 

instalaci v intencích kompozičních postupů a pravidel, těžko se tomu 

v galerijní instituci lze vyhnout. A přiznejme si, že práce má veskrze galerijní 

charakter.  

 

4. Posuzovat instalaci Marka Delonga lze také s odkazem na práci Josepha 

Beuyse. Beuysovy sochy-akumulátory principiálně vycházejí z úvah, ze kterých 

lze odvodit přemýšlení Marka Delonga.  

 

Závěrem je vhodné říci, že práce a umělecké uvažování Marka Delonga je na 

vysoké úrovní. Marek Delong je člověk, který se snaží včas nahlížet trendy a 

rozpracovávat je v předpokládaných směrech vývoje. Vědomě se zříká originality, 

takže mu v tomto směru nemůžeme nic vytýkat. Pro mě je tato poloha fascinující, 



protože mi připomíná raný modernismus a étos skupinových manifestů, ačkoliv 

situace je ve skutečnosti dost odlišná. Marek by možná řekl, že se současné trendy 

generují samy ze sebe.  

 

Je vhodné popřát mu štěstí v dalších projektech, jak ve virtuálním tak i reálném 

životě i přesto, že tyto dva prostory v poslední době povážlivě splývají v jedno.  

 

 

Otázky k rozpravě: Viz. body 1, 2, 3, 4. 

 

 

 

Závěrečné hodnocení: Doporučuji práci k obhajobě. 
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