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Textová část (písemná obhajoba)

Úvod

My Code/World je osobní umělecký výzkum prostředí, ve kterém se pohybuji ve své 
profesi programátora - nikoli ovšem fyzického prostředí, ale virtuálního prostředí interface 
počítače. Tento výzkum probíhá přibližně od října minulého roku a jeho výsledkem je cyklus 
volně navazujících prací (skic, experimentů), které prezentuji jako instalaci v prostorech 
ateliéru AGD2 FaVU.

Cílem mého zkoumání není nějaké konkrétní téma, spíše se jedná o jakýsi „průzkum 
terénu“, na který bude možné v budoucnosti navázat.

Inspirační zdroje projektu

Asi nejzásadnějším vlivem pro vznik této práce byl studijní pobyt na Winchester School of 
Art, University of Southampton v rámci programu Erasmus+. Díky v podstatě administrativní 
chybě jsem měla možnost studovat zde místo grafického designu volné umění (Fine Art) a 
vyzkoušet si úplně jiný přístup k tvorbě - multidisciplinární, osobní, podložený introspekcí a 
studiem teorie. Strávila jsem týdny v knihovně, galeriích, na přednáškách, na konzultacích, v 
ateliéru.

Objevila jsem pro sebe nový úhel pohledu na své předchozí práce i na svou uměleckou 
praxi. V podstatě nejde o nic jiného než o navázání na způsob práce a uvažování, který se ve 
větší či menší míře projevuje ve všech mých pracích vzniklých na FaVU.

Ze všech myšlenek, se kterými jsem se při studiu setkala, mě asi nejvíc ovlivnil koncept 
umělecké tvorby jako myšlenky, jako svébytného druhu uvažování. Objevuje se v pracích 
teoretiků - Huberta Damische, Christopha Menkeho - tak umělců - Josepha Beuyse. Slovy 
Ernsta Van Alphena: „rather, the painter thinks, and she does that in her paintings“.

Pojem „umělecký výzkum“ je jedním z termínů, kterým je takový způsob umělecké praxe 
možné popsat: slovy  Sørena Kjørupa, moje umění říká „toto téma je možné vnímat takto“,  
„toto je možné vyjádřit takto“.

Tématem, kterému se moje diplomová práce věnuje, je otázka identity.

Celý svůj život se potýkám s tím, že se mi nedaří plně se identifikovat s nějakou identitou. 
Ačkoli mám mnoho zájmů, vždy jsem bojovala s pocitem, že do žádného plně nepatřím - to 
ostatně odráží i moje akademická kariéra, procházející třemi fakultami.

V Anglii jsem se věnovala především tématu své umělecké identity (považuji-li se za 
umělce, co je moje „umělecká praxe“, kde je hranice mezi „tvůrčí věc, kterou dělám“ a 
„umění, které dělám“, atd.). Jako základ pro svou diplomovou práci jsem si vybrala jiný 
aspekt svého života - svou profesi programátora (respektive web developera).

Co ale znamená „umělecký výzkum prostředí“?
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Když jsem konzultovala svou diplomovou práci s lidmi z ateliéru Video, kteří budou 
organizovat letošní výstavu diplomantů, zeptal se mě někdo, jestli do „prostředí“ zahrnuji i 
třeba „sklenici, kterou mám na stole“. Když ale přemýšlím o prostředí, ve kterém jako 
programátor pracuji, málokdy si mi vybaví fyzický prostor, kde se právě nacházím. Moje 
práce se odehrává výhradně na počítači; ten si přenáším tam, kde zrovna sama musím být - 
domů, do kanceláře, do ateliéru, do knihovny. Výsledkem je to, že mým opravdovým 
pracovním prostředím je to, co se odehrává na monitoru.

Tento přerod v chápání počítače – od protézy k imerzivnímu prostředí – popisuje Steven 
Johnson v úvodní kapitole knihy Interface Culture. Také zde ale mluví o počátcích grafického
počítačového rozhraní obecně. Popisuje, jak se vznikem monitoru získala data poprvé 
umístění ve fyzickém prostoru. Právě uvědomění si pixelu a jeho vztah k fyzickému světu by 
se asi dalo označit jako hlavní motiv celého cyklu. 

Ačkoli tématem My Code/World je interface počítače, mnoho experimentů v cyklu z něj 
vystupuje. Částečně je to způsobeno mými graficko-designérskými kořeny, ale z velké části je
to záměr: došla jsem k tomu, že právě nedigitální techniky (tisk, promítání atd.) umožní 
zviditelnit médium počítačového displeje. To, že se moje programátorská práce odehrává na 
monitoru, není samozřejmě jediný fakt, který mě zajímá – proto také část prací v cyklu na 
monitorech zůstává (Báseň, Věta) – u těch by často „překlad“ do jiného média přidal rušivý 
šum (typicky Verbs).

Popis cyklu

Jednotlivé části cyklu nazývám skicami nebo experimenty. Snažím se tak zachytit jejich 
přechodnost, nesamostatnost. U mnohých z nich nejsem sama schopná říct, kde jedna končí a 
druhá začíná. Ve výsledné instalaci nebudou uvedeny žádné názvy; v tomto textu se pokusím 
uvést alespoň svá pracovní označení, především z důvodu přehlednosti.

Chronologicky první práce jsou Ornamenty. Je to velkoformátová projekce, skládající se z 
proměnlivých „obrazů“ s popisky (nasvícenými projekcí). Tyto obrazy jsou ve skutečnosti 
výřezy z textových editorů, operačního systému a dalšího softwaru, který používám k práci. 
Projektor je umístěn ve velké vzdálenosti od zdi, na kterou se promítá - díky tomu jsou 
viditelné jednotlivé pixely, ze kterých se promítaný obraz skládá.

Tyto výřezy byly vytvořeny pomocí nástroje, který umožňuje zachycovat „screenshoty“ 
nejen celé obrazovky, ale i pouze vybrané oblasti. Na počátku projektu jsem hodně uvažovala 
o tom, že bych chtěla své pracovní prostředí zachytit podobnými nástroji tak, jako bych 
pracovala s fotoaparátem. Byla by to jakási dokumentární fotografie.

Ornamenty nejsou ani tak dokumentární, jako spíš estetické. V mnohém se podobají 
fotkám, které dělám obyčejným fotoaparátem. I tam mě estetické cítění (vybudované roky 
strávenými na umělecké škole) upozorňuje na zajímavé detaily v prostředí kolem mě: barvy, 
vzory, opakování, kompozici... prostě, ornamenty.

Dlouho jsem nevěděla, jak ornamenty prezentovat. Až v momentě, kdy jsem měla vybraný 
prostor a začala jsem se v něm pohybovat, mě napadla projekce. Ta se ale ukázala jako velmi 
dobré řešení: díky svým fyzickým vlastnostem (pixely, tvorba „černé“ absencí světla) 
podporuje hlavní vlastnosti experimentu.
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Další část cyklu pracovně nazývám Verbs (Slovesa). Jsou to pokusy inspirované 
standardizovaným prvkem grafických rozhraní většiny počítačových aplikací - horním menu.

Čeho si člověk není úplně vědom, je to, že tyto seznamy příkazů seřazených vedle sebe 
vlastně tvoří větu. Tyto věty jsem složila pod sebe na stránku, kde díky svému rytmu a 
opakování působí jako poezie.

Protože musí být tyto označení co nejjednodušší, jsou to často neurčená slova - mohou být 
zároveň podstatnými jmény i slovesy. Naprogramovala jsem jednoduchou webovou stránku, 
která zobrazí větu vytvořenou z tří náhodně vybraných izolovaných příkazů a diakritiky.

Při těchto experimentech jsem si výstupy zkoušela tisknout. S výsledky jsem nebyla 
spokojená - grafika míněná pro monitor na výstupu z tiskárny působila rozmytě a neostře. 
Upozornilo mě to na fakt, že při tisku, který interpretuje jeden systém dělení plochy (pixely) 
na jiný (tiskové body), je to vždy pouze překlad.

Při zvětšení jsem obdivovala barevné efekty vytvořené antialiasingem - algoritmem, který 
pomocí barevného posunu vytváří dojem hladkého písma i na malém počtu pixelů. Jak ty 
barvy ale interpretovat v fyzickém světě?

V počítačové grafice pracujeme s přesnými hodnotami barev. Je to ovšem všechno jen 
iluze. I pokud pominu tisk, ani každý monitor nedokáže zobrazit barvy stejně. Vliv má 
použitý software, operační systém, grafická karta, monitor. #cc0000 na mém počítači může 
být zásadně jiný odstín, než na jiném.

Zkusila jsem se nad tím zamyslet prostřednictvím malby. Jeden z příkazů jsem namalovala 
na formát A1. Pracovala jsem pixel po pixelu, každou barvu jsem si míchala znovu a znovu.

Pokud je pixel základní jednotka digitálního obrazu, a tiskový bod je základní jednotka 
tištěného obrazu, mohla bych provést překlad 1:1? Zkusila jsem to. Výsledek není dokonalý - 
tiskárna používá algoritmus na počítání barevných přechodů, barevný soutisk není dokonalý, 
body jednotlivých barev jsou pod jiným úhlem.

K tomuto experimentu jsem se později vrátila jedné z prací v dalším „okruhu“ cyklu. V 
něm pracuji s vizualitou a metaforou IDE (integrated development environment = integrované
vývojové prostředí).

Všechny programy, na kterých pracuji, vznikají jako text, tzv. zdrojový kód. Ten je možné 
psát v obyčejném textovém editoru, většina programátorů ale používá nějaký typ 
specializovaného software, který obsahuje různé nástroje pro zjednodušení práce. Jeho 
základem je ale vždy okno s kódem.

Většina souborů má víc řádků, než kolik se do okna vejde. Mnoho z nich je i širších, 
protože obyčejně pracuji s vypnutým zalamováním řádků. Metafora grafického rozhraní, která
mi umožňuje se kódem pohybovat vertikálně i horizontálně, naznačuje existenci „celého“ 
kódu jako celistvé plochy. Já jsem ji ale nikdy neviděla. Rozhodla jsem se ji tedy pro sebe 
vytvořit.

V první verzi jsem navázala na experiment s tiskem pixel-na-bod. Tentokrát jsem 
experimentovala a postupně jsem optimalizovala nastavení tiskárny, dokud jsem nedosáhla 
svého cíle: čitelného textu.
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Kromě papíru jsem tiskla i na fólii a promítla ji na zpětném projektoru. Zvětšené 
promítnutí zdůrazňuje detail tisku (kromě dalších vlastností, o kterých budu mluvit při popisu 
instalace jako celku).

Pak mě ovšem napadlo: jak velká je plocha kódu v „opravdovém“ rozměru - tedy tak, jak 
jej vidím na monitoru? Složený obraz, Plocha, je tedy tisk v rozlišení mého monitoru. 
Výsledný formát by měl mít rozměry 96 na 500 cm (z technických důvodů není zatím jisté, 
zda bude možné tento experiment realizovat – jako náhradní řešení mám nachystanou 
složenou plochu jiného kódu o menším formátu).

IDE mají různé nástroje, ale všechny obsahují jeden: zvýrazňovač kódu. Ten přiřazuje 
barvy různým elementům, podle používaného programovacího jazyka. Programovací jazyky 
jsou ale podmnožiny běžných jazyků - některá slova v nich mají speciální významy. Říká se 
jim „restricted words“, vyhrazená slova.

To bylo inspirací pro Román. Jde o modifikovaný román v angličtině, na který byl 
aplikován zvýrazňovač. Výsledkem je text, v němž se prolíná normální jazyk s jazykem 
programovacím.

Podobný pokus o průnik světů je i dvojice experimentů Slovník. V linuxu mají příkazy 
používané na příkazové řádce běžně tzv. „man pages“ (od slova „manuál“, nikoliv „muž“). Ty
obsahují návod k použití konkrétního příkazu. Použiji-li „man find“, dozvím se, jak a k čemu 
příkaz „find“ mohu použít.

Zarazilo mě, když jsem si uvědomila, že to není nic jiného, než slovník pro slovní zásobu 
počítačového kontextu. Rozhodla jsem se to prozkoumat výměnou mezi ním a „běžným“ 
kontextem jazyka: vytvořila jsem „man page” pro slovo „cry” („plakat“) a umístila 
slovo/příkaz „ifconfig“ do výkladového slovníku.

Příkazy mají pro mě zvláštní atmosféru. Viděno poeticky, připomínají jakási magická 
zaklínadla: vyslovím správné slovo, a „něco“ se udělá. Některé příkazy mají až absurdní moc:
devíti znaky je možné zlikvidovat celý systém počítače. Vybrala jsem ty, které na mě nejvíc 
působí, a vypsala je ručně na papír.

Kurzory v podstatě navazují jak na Ornamenty, tak na tisk 1:1. Jsou to tištěné slidy, 
promítané na diaprojektoru jako diapozitivy. Chtěla jsem předvést detaily tisku - tiskové body
(podobně jako zpětná projekce u 1:1). Vlastní tištěný motiv jsou opět detaily: různé typy 
kurzorů z výchozí sady mého operačního systému.

Prezentace cyklu

Jak už jsem zmínila v úvodu, tyto práce vznikaly postupně. Navazují na sebe (až ne vždy 
lineárně), často se prolínají jedna do druhé. Uvažuji o nich jako o skicách, experimentech. 
Chápu je jako semi-autonomní: nevidím celý cyklus jako nedělitelnou jednotku, ale většina 
obsažených prací by nemohla stát samostatně.

Je tedy otázkou, jak celý cyklus prezentovat: jako monografickou výstavu, nebo jako 
instalaci?
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Claire Bishop v knize Installation Art hovoří o dvou příbuzných pojmech: „installation of 
art“ („instalace umění“) a „installation art“ („instalační umění“). Instalační umění má podle ní
dvě funkce, které vykonává: activation („aktivace“) a decentering (zhruba „vystředění“).

Aktivace vychází z definice instalačního umění jako díla, do kterého divák fyzicky 
vstupuje. Zatímco tradiční malba nebo socha reprezentuje svůj obsah, instalační umění jej 
prezentuje divákovi k prožití. Nutností pohybovat se a interagovat s dílem je divák 
„aktivován“, upozorněn na svou fyzickou existenci.

Vystředění opět popisuje kontrast s tradičním uměním. Tradiční figurativní malba umisťuje
diváka do hierarchicky nadřazené pozice - úběžníky perspektivy se stýkají v očích diváka. 
Umělci dvacátého století usilovali tento pohled narušit různými způsoby; instalační umění 
toho dosahuje tím, že se v něm divák pohybuje a unikátně jej prožívá.

Pro My Code/World je pohyb diváka prostorem zajímavý v tom, že umožňuje vnímání 
prací z různých vzdáleností. Obraz na displeji počítače očekává určitou vzdálenost 
pozorovatele, přiblížení však začne odhalovat technickou podstatu elektronického 
zobrazování.

Claire Bishop ve své knize mluví o tzv. Dream space. Sen, ve freudovském pojetí, má 
kompozitní strukturu: jak celek se zdá nesmyslný a je možné jej interpretovat po jednotlivých 
elementech; nemá být „dekódován“, ale interpretován volnými asociacemi. Zdá se mi, že to je
ideální způsob, jak chápat (a prezentovat) My Code/World - cyklus, který vznikal volnými 
asociacemi a skládá se z propojených elementů.

Jediným problematickým elementem v chápání My Code/World jako instalace je role 
diváka. Divák instalace je její nedílnou součástí. Bez jeho přítomnosti v ní by dílo nebylo 
dokončeno. Já svůj postoj k divákovi úplně ujasněný nemám.

V Anglii jsem strávila hodně času nad otázkou komunikace v umění. Pominu-li teď 
filosofickou otázku možnosti komunikace jako takové, je umělecké dílo komunikace?

V grafickém designu je srozumitelnost klíčová. Na proti tomu v umění jde zřídka o 
přímočaré předání nějakého „poselství“. Naopak, „špatné“ umění je často kritizováno právě 
proto, že je příliš názorné.

Christoph Menke připodobňuje umění k selhání komunikace. Divák, vnímající umělecké 
dílo, se instinktivně pokouší nalézt význam v něm obsažený. V zápalu této prohrané bitvy 
přijde s množstvím významů, z nichž mnoho jsou jejich vlastním výtvorem, ovlivněným 
jejich unikátní životní zkušeností. Tato tvořivá role diváka je tak základem estetického 
prožitku.

Na druhou stranu, ve své tvorbě mám sklony vycházet ze složité sítě významů a asociací a 
s nepochopitelností díla jsem se setkala spíš v negativním smyslu. Možná je ovšem není 
problém v tom, že divák není schopen dílo interpretovat, ale v tom, že je zahlcen příliš mnoha
neladícími náznaky, které mu v interpretaci brání.

Jistou cestu, jak ve své tvorbě postupovat, pro mě symbolizuje zkušenost, kterou jsem 
udělala při návštěvě Tate Modern. Ve stálé expozici je zde obraz Riding the Cut Vein od 
Marka Bradforda. Na první pohled mě obraz zaujal svou barvou, texturou, kompozicí. Až poté
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jsem si přečetla popisek a zjistila, „co tím chtěl autor říci“: Riding the Cut Vein ilustruje 
urbanizaci a ghetta, vznikající v amerických městech rozparcelovaných mnoha-proudými 
silnicemi. A opravdu - textury i kompozice připomínají mapu města složeného ze dvou 
odlišných částí.

Můj závěr je tento: je možné vytvářet díla s komplikovaným významem; nejlepšího 
výsledku však dosáhnu, bude-li práce na nějaké úrovni poutavá už na první pohled. O to jsem 
také usilovala ve své diplomové práci.

Instalace

Instalace My Code/World bude umístěna v místnosti 311a v budově U4 v areálu FaVU. 
Tento prostor jsem zvolila především z technických důvodů - dostatku prostoru, vybavení, 
přístupnosti atd.

Před vstupem do místnosti diváci dostanou plochou „fresnelovu“ lupu. Chci je tím přimět k
tomu, aby k vystaveným předmětům přistoupili blíž a zkoumali je.

Samotná místnost bude zatemněná, hlavními zdroji světla budou projekce. Usiluji o 
vyvolání pocitu „ponoření“ (immersion). Představuji si podobnost s 3D virtuální simulací, ve 
které se člověk pohybuje jako odtělesněný bod v prostoru.

Společnou vlastností mnoha projekcí bude pomalé přepínání obrazů. Chci při instalaci 
zkusit jak přepínání synchronizovat, tak nechat jej nesystematické - cílem je vytvořit 
uklidňující, až hypnotizující dojem.

Pro prostor přímo proti vchodu jsem si vybrala Příkazy - působí podle mě nejvíc 
„jednoznačně“ (a pro laika i svým způsobem mysticky). Od tohoto bodu nechávám divákům 
volnou cestu prostorem.

Projektor pro Ornamenty musí být ve velké vzdálenosti od zdi, diváci tedy budou nutně 
procházet jeho světelným kuželem. Nesnažím se tomu vyhnout - dojem z pohybu takto 
nasvětleným prostorem může posloužit jako jeden z mých „přímočarých“ dojmů (jak jsem 
teoretizovala v pasáži o srozumitelnosti).

U projektů, kde není nezbytně nutný fyzický výstup, jsem zvolila prezentaci na monitoru 
počítače. Je to logické z hlediska tématu projektu a z pragmatického hlediska to zjednoduší 
instalaci.

Tištěné výstupy budu nasvěcovat bodově. V některých případech plánuji využít k osvětlení
projekční techniku (diaprojektor, meotar), což umožní „vysvítit“ pouze samotné papíry a nic 
jiného; v ostatních případech použiji bodové osvětlení.

Práce, pro které nebylo úplně jednoduché najít místo, byly Slovník a Román. Rozhodla 
jsem z nich udělat jakési „polidšťující“ momenty: Román dostane stolek s židlí, Slovník bude 
na/vedle mého vlastního notebooku, ze kterého se bude zároveň promítat projekce 
Ornamentů.

Z technického hlediska stojí za zmínku, že podobných „multitaskujících“ počítačů bude v 
instalaci několik - je jednodušší použít sekundární monitor, než shánět více počítačů.
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Závěr

Vzhledem k tomu, že instalace jako taková ještě nebyla realizována, je těžké nějak 
objektivně hodnotit výsledek mé diplomové práce. Mohu se jen dohadovat: Jak bude instalace
na diváky působit? Bude „fungovat“? Nebo bude příliš matoucí?

Pokud jde o jednotlivé práce v cyklu, cítím jako nedostatek to, že jsem se nedostala k 
některým tématům. Pokud bych měla možnost v práci na cyklu pokračovat, věnovala bych víc
času sémantickým a logickým vlastnostem rozhraní a programování obecně, nejen jeho 
vizuální stránce. Některými experimenty v cyklu jsem toto téma načala, ale je zde mnohem 
víc materiálu, se kterým by se dalo pracovat.
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Obrazová část

Instalace

1. Plocha
2. Román
3. Verbs (tisk)  
4. Ornamenty
5. Malba
6. Verbs
7. Báseň
8. Věta
9. Slovník
10. Příkazy
11. Kurzory
12. Kód (pixel na bod)
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Ornamenty, počítačová grafika a projekce 

Ornamenty, počítačová grafika a projekce 
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Verbs, počítačová grafika

Verbs, digitální tisk
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Malba, akvarel na papíře, 841 × 594 mm

Věta, html stránka
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Báseň, počítačová grafika
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Kód (pixel na bod), digitální tisk, 210 × 297 mm

Kód (pixel na bod), digitální tisk, 210 × 297 mm
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Kód (plocha), digitální tisk

Román, autorská kniha
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Slovník, různé techniky

Slovník, různé techniky
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Příkazy, fix na papíře

Kurzory, tisk na fólii (tištěný diapozitiv)
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