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Marek Delong prošel během svého studia na FaVU několika různými etapami. V první 

fázi studia navazoval na svoje zkušenosti v oblasti streetartu a věnoval se převážně 

malebným a kresebným pokusům s občasnými sochařskými výstupy. Postupně se do 

popředí jeho zájmu dostal pohyblivý obraz (3d animace), který rozvíjel pod 

hlavičkou selfbrendigových projektů H26C a YTWOK2000 v rámci rozličných post 

internetových žánrů. O kvalitě Delongovy práce svědčí fakt, že se jeho videa 

promítala například ve stejné sekci s Ryanem Trecartinem v New Yorku nebo se 

objevila v pásmu s díly kolektivu Metahaven v Paříži. 
 

V jeho novějších virtuálních dílech je pak citelný vliv politicky a sociálně 

motivovaných pozadí. Vzhledem k jejich povaze na ně proto můžeme pohlížet v 

kontextu tzv. Akceleracionismu. Nick Srnicek a Alex Wiliams popsali tento pojem ve 

sborníku „Manifest akceleracionistické politiky“ jako východisko z paralýzy politické 

imaginace, které čelíme stále častěji v podmínkách současného kapitalistického 

systému, a vidí možnost znovunastolení horizontu budoucnosti v uvolnění latentních 

„sil kreativní destrukce“, vlastních samotnému kapitalismu. 

Chceme- li uspíšit konec kapitalismu, neměli bychom se k inovacím stavět zády, ale 

naopak „akcelerovat proces technické evoluce“. Materiální základna 

neoliberalismu nemá být zničena, ale přesměrována k obecně prospěšným úkolům, 

čímž poslouží jako odrazový můstek k postkapitalismu.  
 

Během posledního roku se jeho zájem přesunul z virtuálního prostředí 2.0 webu zpět 

do fyzického prostoru galerijního prostředí a začal se ve své práci zajímat o tzv. 

Spekulativní realismus. Pod jeho vlivem začal Delong klást důraz na 

neantropocentrické vnímání světa spolu se  zájmem o procesuálnost. Je pro něj 

typická fascinace materiálem, jeho cirkulací a postavením v našem světě, na který 

se divá jako desubjektizovaný prostor. 

 

Formálním výstupem diplomové práce Marka Delonga je série kombinovaných 

objektů. Delong vnímá celý svět jako jednotný ekosystém a při konstruování vychází 

ze stavby organických celků, jakými jsou např. tkáně nebo jednotlivé části těla. 

Skelet objektů je inspirován tektonikou kostí, ale zároveň využívá principů Fullerova 

vnitřního pnutí. Tento druh kombinovaní organických a anorganických struktur a 

nahlížení na ně z jednotné perspektivy, je jeden z hlavních rysů současného 

Delongova přístupu.  

 

 

 

 

 



Otázky k rozpravě: 

Ve tvojí současné práci je stále patrný zájem o logo a brand celkově.  

Můžeš vysvětlit, jak se liší tvůj současný přístup k této problematice v nejnovějších 

dílech od tvých starších realizací? 

 

Jakou roli hrají ve tvojí diplomové práci politické a sociální odkazy?  

 

Fungují stále tvoje identity na sociálních sítích? Pokud ano prezentuješ svoji 

současnou práci např. na síti tumblr? 

 

Závěrečné hodnocení:  

Diplomovou prácí Marka Delonga CLUSTER WORLD hodnotím jako velmi zdařilou a  

navrhuji hodnocení A. 

 

Návrh klasifikace:  

A 

 

Posudek vypracoval(a): MgA. Jan Šrámek 

 

Datum: 10.5. 2015 

 

Podpis: 
 
 
 
 
 
 
 


