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Slovní hodnocení: 

 
 
 „Pri inštalácii objektov v priestore využívam rovnaký princíp vytvárania obrazovej asociácie, ako 

sa vytvára na internete, náhodným obrazovým radením. Tento princíp vytvárania obrazovej asociácie 
sa stáva už prirodzeným, a tak ho už aj prirodzeným spôsobom začleňujem do vlastného 
environmentu. Vzniká tak vlastný globálny environment.“ 1 

 
I když ve skutečnosti není nahodilá (daleko spíše je funkcí algoritmů, které registrují naše aktivity 

na síti, aby je v budoucnosti mohly předjímat a modulovat), je juxtapozice, tj. volné řazení věcí vedle 
sebe, dominantním způsobem, jak na internetu vzniká význam či smysl věcí. Tvorba významu je dnes 
stále více chápána jako vkládání sekvence klíčových slov do řádku vyhledávače. Je to plující řetěz 
asociací bez začátku a bez konce. Troufl bych si tvrdit, že pro generaci digital natives je tento způsob 
vytváření významu natolik přirozený, že se promítá do všech oblastí jejich jednání, včetně umělecké 
tvorby.  

Globální environment Renáty Pintérové, založený na „nahodilém“ zřetězení výsledků 
pomyslných aktů vyhledávání na síti, je pro mě takto především věrným odrazem generačně 
specifického zakoušení světa (včetně umění). Ke Štyrskému přicházela Emilie ve snu, k nám přichází 
z digitálního nevědomí. Spíše než „výzkumu“, jak svou práci označila autorka, se výsledek podobá 
výsledku psychického automatismu, který ovšem nečerpá „náhodné obrazy“ z podvědomí, nýbrž 
z internetu. 

Připusťme ale, že to výzkum byl. Dejme tomu, že „náhodné řazení obrazů“ je výsledek metody 
„vyhledávání“. Byla zadána klíčová slova jako Mark Leckey, Camille Henrot, Helen Marten nebo Trisha 
Baga. Získaným materiálem byly obrázky (JPGy) výstav. Tady jsme u kruciálního problému: JPGy totiž 
nejsou předměty, instalace nebo celé výstavy a určitě je nezakoušíme stejným způsobem. Aby mohla 
Renáta ve svém experimentu pokračovat, musela získané JPGy nějak transponovat, opět je 
zpředmětnit. Zde nastala asi nejzajímavější fáze vědeckého experimentu: staré dobré potýkání se 
s hmotou, hlínou, igelitem, maskovací páskou, drátěným pletivem… To vše metodou „objevování 
Ameriky“. Výstupem je série předmětů nabitých energií doteku. Mohly by fungovat samy za sebe, ať 
už jako umělecká díla, jako totemy či fetiše. Nebude jim ale dopřáno ani jedno, stanou se součástí 
environmentu, aby se ve finále co nejvíce přiblížily JPGu, od kterého jsou odvozeny. 

Zůstává otázka, co to vlastně Renáta udělala? Co jsou ty antické hlavy a kousky pizzy 
z modelářské hlíny, co jsou ty lepenkové krabice se sprejovou imitací stuccolustra? A čím instalace 
drží pohromadě jako celek? Logika výběru předmětů, které se setkávají v Globálním environmentu, 
má stejnou, asociativně vkusovou, zdánlivě nahodilou logiku jako obrazový blog. Zatímco u blogu se 
ale nemám tendenci ptát po významu (vím, že je kontingentní), u instalace ji mám. 
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 Citováno z textové části bakalářské práce. 



Co jsem zatím mohl vidět, bylo zaujetí určitými formálními tendencemi a myšlenkami, které 
cirkulují okolo současného umění. Další klíčová slova, která se objevují v doprovodném textu: 
animismus, post-ironie, memy, recyklace. Co si s nimi ale počít, když nezakládají nějakou koherentní 
významovou strukturu a ze všeho nejvíc připomínají průběh asociativního googlování? Co s estetikou 
post-internetu, která je převzata jako ready-made, ovšem paradoxní ready-made, protože je to jen 
JPG a zhmotnit si ho člověk musí sám (čím se mimoděk dopustí tvorby v tom nejtradičnějším slova 
smyslu)? Myslím, že Renáta sama to neví.  

Co v této fázi posoudit nemohu, je to, nakolik Renáta uspěje ve svém záměru vyvolat u diváka 
„estetický prožitek podmíněný objektovou materiálností“, tedy v záměru velmi klasickém. Mám 
nicméně trochu obavy. Chuť pracovat s green screenem, kterou zmínila při posledním setkání, vypadá 
totiž jen jako další obrazová asociace (vřazující do stávající sekvence obrázky z výstavy Marka 
Leckeyho A Month of Making v Gavin Brown z roku 2014) a zároveň estetický ready-made. V tuhle 
chvíli je to možná nejkonkrétnější představa spojená s instalací, obávám se ale, že nevychází ze 
souboru objektů, které zatím Renáta vytvořila. Spíše je to jeden z mnoha výsledků vyhledávání, které 
sice určuje, z čeho bude instalace sestavena, vlastní obsah instalace a význam, který by měl vyplynout 
ze zmíněné „objektové materiálnosti“, ale dodat nemůže. 

 
 

Otázky k rozpravě: 
Viděla jste práci někoho z těch, které v textu zmiňujete (Leckey, Baga, Marten, Novitskova…) 

„živě“? Považujete takovou osobní zkušenost s uměním, které sledujete, za nezbytnou, nebo si jde 
vystačit s Contemporary Art Daily? 
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