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TEXTOVÁ ČÁST 

Úvod

V diplomové práci Open Call se zaměřuji na nerovné postavení tvůrců v rámci
současného  uměleckého  provozu,  v němž  i navzdory  rozšíření
zrovnoprávňujících a transparentních praktik, například otevřených výzev (open
call),  v značné míře stále přetrvává kult  jména,  váha známosti a  doporučení.
Tuto problematiku zpracovávám praktickou uměleckou intervencí, jež je blízká
taktice  měřítka  1:1  uměleckého  hnutí Arte  Útil1 –  a to  sice  vytvořením
softwarového nástroje Nomin, jehož cílem je přímá podpora znevýhodněných či
marginalizovaných  skupin  umělkyň  a umělců.  Nomin  využívá  vlastnosti
emailového protokolu SMTP, díky nimž umožňuje divákům-uživatelům odesílání
falešných,  sebe-doporučujících  emailů  –  a to  z adres  slavných  kurátorů  –  do
emailových schránek galerií  i jiných institucí. Tvorbu programu Nomin a s ním
souvisejícího  zázemí  (softwarové  dokumentace,  webové  stránky  aj.)  přitom
podřizuji  paradigmatu  dostupného,  svobodného a otevřeného softwaru2,  jako
i metodice  agilního vývoje softwaru,  a to s cílem divákům-uživatelům v rámci
takto vzniklého  gesamtsoftwerku zajistit  funkční,  přívětivý software,  kontrolu
nad  jeho  směřováním  i možnost  se  do  jeho  vývoje  přímo  zapojit.  Výsledné
umělecké  dílo  je  tak  více  než  jednotlivým  artefaktem,  například  pouze
programem  Nomin,  spíše  určitou  množinou  provázaných  objektů  a praktik
usazených v síti sociálních  vazeb a  zažitých jednání,  jež  balancuje  na pomezí
institucionální  kritiky,  užitečného  umění3,  participativního  umění  a kolektivní
performance.

Cíle práce

Cílem této práce je prozkoumání současného uměleckého provozu, s ním spjaté
profesní  etiky  a praxe  a jejich  následné  podrobení  kritice,  a to  skrze
intervenující  zásah,  jehož  záměrem  je  nabídnutí možnosti reálného  zlepšení
situace  a postavení  oslabených  skupin  kulturních  producentů.  V rámci  celé
práce je přitom kladen důraz na způsob výběru umělkyň a umělců institucemi
a především vlivu, který v tomto systému může sehrát role známé osobnosti.

1 WRIGHT, Stephen. Toward a Lexicon of Usership [online]. s. 3.
2 Volný překlad sousloví „Free/Libre and Open Source Software“ užívaného organizací Free Software 

Foundation. Například: STALLMAN, Richard. FLOSS and FOSS.
3 Jeden z možných překladů názvu „Arte Útil“.
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Autorský kontext a vznik díla

Impulsem pro tuto práci byla nabídka výstavního termínu na podzim roku 2017
v galerii Rampa Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Tuto nabídku
jsem se rozhodl přijmout a pokusit  se – vzhledem k mému dlouhodobějšímu
autorskému zájmu o prakticky orientovanou uměleckou tvorbu – v jejím rámci
naplánovat výstavní projekt, který by podpořil  tamní studentskou uměleckou
scénu,  a přispěl  tak,  alespoň  zcela  minimálně,  ke  kompenzování  jejího
periferního („regionálního“) umístění.

Autorské úvahy se přitom rychle stočily  k podzimnímu termínu nominace do
Ceny  Jindřicha  Chalupeckého.  V tomto  kontextu  jsem  začal  uvažovat  o  váze
jména  nominujícího,  o  přínosu,  který  pro  nominovaného  může  u poroty
případně mít.  Tento prvotní koncept jsem si přitom záhy asocioval  s řešením
jednoho z mých předchozích děl: Email od Pavla Ondračky. 

V  začátku  akademického  roku  2016/2017  jsem  společně  s Ateliérem  Pavla
Ondračky navrhl několik „vylepšení“ FaVU a později je jako „přicházející novinky
v nadcházejícím semestru“ rozeslal v informačním emailu studentům FaVU, a to
pod jménem a z emailové adresy proděkana pro vzdělávací činnost PhDr. Pavla
Ondračky. Kombinací konceptu doporučení od vlivného člověka a technického
řešení Emailu od Pavla Ondračky tak vznikl prvotní koncept pro program Nomin
a výstavu  Do It  Yourself,  které jsem později  rozvinul  v diplomové práci  Open
Call.

Podstatnou roli  pro mne v této souvislosti hraje z  hlediska autorského vývoje
také  samotný  rozměr  transformace  uživatelsky  nepřívětivého,  uzavřeného
bashového  skriptu4 užitého  v rámci  Emailu  od  Pavla  Ondračky v uživatelsky
přístupnější  Nomin –  GUI  program5s  otevřeným  a kooperaci  přizpůsobeným
zdrojovým kódem. Usiluji tak o otevření nejen díla samotného, ale i veškerého
jeho zázemí, s cílem jej nabídnout divákům nikoli pouze k pozorování či užití,
tedy v situaci jasně vymezeného autorství  a diváctví,  nýbrž i k dalšímu vývoji,
úpravám,  „hackům“  či  jiné  formě  odklánění,  kdy  se  hranice  mezi  divákem
a autorem stírají či zcela mizí. Tohoto autorského přístupu jsem využil již v díle
Take  Away (2017),  jež  sestávalo  nejen  z 330  automaticky  vygenerovaných
trestních oznámení pro podněcování k nenávisti na sociální síti Facebook, ale
zároveň i z veřejně dostupného open source autorského programu  Fblament6,
s jehož  pomocí  byla  tato  oznámení  vygenerována.  Postupu  otevírání  děl  se
snažím od roku 2017 držet, a to zejména proto, že dle mého názoru omezuje

4 Počítačový skript určený pro Bash (akronym pro Bourne Again Shell), v unixových systémech (Linux, Mac)
jeden z nejrozšířenějších shellů, jenž interpretuje příkazovou řádku.

5 Zkratka GUI označuje termín „Graphical User Interface“, jedná se tedy o program s grafickým uživatelským
rozhraním.

6 Dílo je dostupné z: https://github.com/agajdosi/fblament.
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autoritářský  rozměr  umění  a usazuje  tak  díla  do  zrovnoprávněného  pole
sociálních a nikoli primárně mocenských vazeb.

Popis díla

Vzhledem k povaze díla, které spíše než jednolitý artefakt tvoří skrumáž objektů
a praktik usazených v síti sociálních vazeb a jednání, začnu jeho popis ze spíše
technické perspektivy: zaměřím se přitom zejména na autorský program Nomin,
jeho technologické řešení a s tím spojenou problematiku. Od této perspektivy
přitom dále odvinu popis společenských a uměleckých aspektů díla, pokusím se
osvětlit  jeho  ústřední  záměr  a zvolené  způsoby,  jimiž  se  dílo  vztahuje  ke
společnosti a světu umění. 

Dílo jako ne-komodita

Z  hlediska  užité  techniky  tvoří  jádro  díla  autorský  program  Nomin,  který
umožňuje svým uživatelům, za užití mailového protokolu SMTP, odesílat falešné
emaily z adres vlivných kurátorů do schránek nejrůznějších institucí. Jedná se o
open source aplikaci s grafickým uživatelským rozhraním pro operační systémy
Mac,  Windows  a Linux,  napsanou  v programovacím  jazyce  Go za  užití
frameworku  Electron pro  tvorbu  grafických  rozhraní  za  pomocí  HTML,  CSS
a JavaScriptu.7 Program Nomin a veškerý jeho zdrojový kód je licencovaný pod
open source  licencí  MIT8 a veřejně dostupný na githubové stránce projektu9,
kde jsou průběžně zveřejňovány také nové verze programu.10 Nedílnou součástí
projektu  je  přitom  také  jeho  anglická  dokumentace  popisující  používání
programu i způsob, jakým je možné se zapojit do jeho dalšího vývoje, případně
samostatně vyvíjet jeho oddělenou verzi – tzv. fork.

Celý vývoj programu Nomin podřizuji paradigmatu open source softwaru, tedy
otevřenosti celého projektu uživatelům, od možnosti hlášení chyb, navrhování
změn  a nové  funkcionality  až  po  samotný  vývoj  aplikace;  a také  metodice
agilního vývoje softwaru, tedy jasnému rozdělení a definici nutných úkolů, jejich
transparentnímu  plnění  v rámci  malých  změn  v kódu,  průběžnému  testování
softwaru a jeho častému vydávání.

Dílo  je  pro  mne  v této  souvislosti jistou  formou  přejímání  a  uměleckého
zkoumání postupů a principů užívaných v oblasti softwarového průmyslu, s níž
mám osobní zkušenost. V rámci umělecké praxe dochází k oproštění softwaru

7 Pro verzi „Nomin-v1.1.0 Milos Zeman Gallery“ byl poměr jednotlivých jazyků: Go 31,1 % , HTML 28,0 %,
JavaScript 23,6 %, CSS 17,3 %.

8 Viz MIT License. Dostupné z: https://choosealicense.com/licenses/mit/.
9 Stránka projektu je dostupná z: https://github.com/nomin-project/nomin.
10 Nové verze programu Nomin pro Mac, Windows i Linux, včetně zdrojového kódu, jsou volně stáhnutelné 

z adresy: https://github.com/nomin-project/nomin/releases.
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od  čistě  ekonomických  zájmů  softwarového  průmyslu,  tak  i od  vědecko-
výzkumných zájmů počítačové vědy, což umožňuje v širším společenském rámci
reinterpretovat  jak  software  samotný,  tak  i principy  jeho  vývoje  a dalších
přidružených  praktik.  Této  strategie  přejímání  se  přitom  držím  i v  případě
webové  stránky  a doplňující  propagace  Nominu,  které  relativně  nepokrytě
čerpají z oblasti IT technologií a startupové kultury, v jejichž rámci však samotný
obsah propagující „aplikaci pro umělce“ působí poněkud nepatřičně. Současně
v  podobném  duchu  bych  rád  postupoval  i  v  případě  galerijní  prezentace
projektu, již plánuji realizovat ideálně v okrajových prostorách galerie (vestibul,
chodby,  úschovna aj.)  ve  stylu  určité  „veletržní“  či  „konferenční“  prezentace
firmy, tedy hojným užitím roll up bannerů, stánku apod. 

Užití open source principů a otevřenosti mi v případě díla Open Call slouží také
jako  nástroj  vyrovnávání  se  s obecně  nerovným  vztahem  autora  a diváka,
respektive s autoritářskou pozicí,  kterou tvůrce často ve zdánlivé přirozenosti
zaujímá. Negativně v této souvislosti přitom vnímám nejen zamezování přístupu
k dílům jako takové, nýbrž i zdánlivé zcela opačný přístup: zpřístupňování děl za
pomocí otevřených licencí, například  Creative Commons, které však současně
není spojeno se zpřístupněním i zdrojových či předlohových souborů a které tak
ve svém důsledku pouze udržuje ustálenou pozici privilegovaného autora.

Marginalizaci  diváka jakožto pasivního konzumenta hotových artefaktů,  ať  již
majetkově  chráněných  či  volně  šířených,  totiž  považuji  za  hegemonickou
a trvale neudržitelnou. V této práci proto usiluji o zpřístupnění jak samotných
výrobků – zkompilovaných souborů, vyexportovaných obrázků a dalších –, tak
i samotných výrobních prostředků, tedy předlohových souborů, v jejichž rámci
jsou tyto výsledné soubory tvořeny.  To ve snaze vztáhnout se k případnému
divákovi  či  uživateli  nejen  jakožto  k pasivně  konzumujícímu  příslušníku
anonymizované  masy,  nýbrž  spíše  jako  k rovnocennému  jedinci,  majícímu
neupozaditelnou  osobní  biografii  a životní  intence.  Vycházím  tedy
z přesvědčení,  že  je  neetické  upírat  lidem  právo  nahlížení,  užívání  i dalšího
rozvoje díla v situaci, kdy je tento stav technologicky možný.

Dílo jako sociálně angažovaný, praktický záměr

Jak již  bylo řečeno,  tato diplomová je dalším rozvinutím autorského záměru,
s nímž jsem pracoval na podzim roku 2017 v galerii Rampa FUD UJEP v Ústí nad
Labem. Východiskem pro mne přitom bylo určité autorské předsevzetí – pokusit
se i nadále pokračovat v projektech s praktickými výstupy.  Tento obecný plán
jsem přitom, vzhledem k umístění galerie Rampa a očekávanému publiku, brzy
upřesnil – zacílil jsem praktický výstup na studentky a studenty umění Fakulty
umění a designu.
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Klíčovým pro mě přitom byl faktor určité „oslabenosti“ této skupiny, a to zvláště
v kombinaci s dalším faktorem, jejím umístěním na periferii. Periferii nejen ve
smyslu  lokálním,  daném  umístěním  mimo  Prahu  jako  centrum  českého
kulturního dění11;  ale  i ve smyslu globálním, tedy umístěním v zemi,  jež  byla
součástí tzv.  východního  bloku. 12 Mohli  bychom  hovořit  dokonce  o  určité
perifernosti druhého řádu, či snad o umístění na „periferii periferie“.

Ve  snaze  o  podporu  „marginalizované  skupiny“  definované  jako  „studentky
a studenti umění z periferie“ jsem se rozhodl zaměřit na jeden z jejích možných
problémů, který (jako její faktický člen) spatřuji: určitou odtrženost, neznámost
a s nimi také spjatý deficit vlivných kontaktů.

Právě  tento  problém jsem se  rozhodl  v rámci  své  práce  napravit  či  alespoň
kompenzovat,  a to  technologickým  zpřístupněním  praxe,  jež  se  pohybuje  na
hraně nejen profesní a osobní etiky, ale i zákona. Praxi vydávání se za cizí osobu
můžeme v kontextu elektronické komunikace popsat  specifičtějším termínem
phising, jenž představuje snahu o vlastní obohacení se na úkor jiného uživatele,
a to podvodným vydáváním se za autoritu v rámci elektronické komunikace.

Tento temný fenomén jsem se v práci pokusil použít pozitivním způsobem: ve
snaze  poskytnout  podporu  všem  těm,  kteří  jsou  v rámci  současného  světa
umění znevýhodnění, a to ať již vzděláním, pohlavím, věkem, rasou, médiem či
geografickým umístěním, jsou marginalizováni, přehlíženi, či přímo ignorováni;
všem těm, jež nevidí příliš šancí na úspěch, jež se údajně dostatečně nesnažili, či
prostě jen neměli štěstí; těm, co se neradi představovali na vernisážích, či ztratili
drahocenné roky péčí o děti, dobročinnými akcemi, žurnalistikou, aktivismem
a protesty;  těm,  co  zcela  systematicky  vykazují  nedostatek  talentu;  temné
hmotě umění13, jež drží jeho výrobní pásy v pohybu, aniž by si kdy mohla dovolit
opravdu okusit jeho jablka.

V žádném smyslu přitom neusiluji o vyloučení úspěšných umělců z užívání díla.
Naopak se podobné diskriminaci snažím vyvarovat, a to otevřeností zdrojového
kódu  díla  i jeho  dostupností široké  veřejnosti.  Současně  však  tento  krok
nevnímám  jako  něco,  co  by  ohrožovalo  podpůrný,  angažovaný  aspekt  díla:
zatímco  možné  výsledky  užívání  Nominu  mohou  hrát  v kontextu  začínající
umělecké  kariéry  značnou  roli,  tak  v případě  etablovaných  umělců  již  tak
důležitou roli neplní. Nomin tak, v jisté analogii k základnímu nepodmíněnému

11 Viz KOLEČEK, Michal, ed. Paralelní historie: aktuální výtvarné umění v Ústí nad Labem mezi lety 1990–
2009, Ústí nad Labem: UJEP, 2013.

12 Tento typ perifernosti je možné ilustrovat na popisu situace pražské scény, jež podal Václav Magid: „[České 
umění] (z)ároveň ani nemělo možnost prosadit se v globálním uměleckém kontextu v roli exotického 
Druhého – na to zase bylo příliš úzce svázáno s tradicí evropského modernismu a příliš poučeno o 
současných západních trendech. Krach nadějí devadesátých let dal pražské scéně naplno pocítit její periferní 
status.“ - MAGID, Václav. Pražská scéna současného umění na začátku 21. století.

13 Volná parafráze: SHOLETTE, Gregory. Dark matter: art and politics in the age of enterprise culture.
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příjmu,  nabízí  všem  stejnou  podporu,  její  důsledky  jsou  však  největší  právě
u skupin těch nejslabších.

Dílo jako kolektivní institucionální kritika

Záměr pozitivní sociální  změny, který je v práci  Open Call  obsažen, však sám
o sobě  neřeší  etickou  spornost  této  práce  ani  chování  samotných  uživatelů
programu Nomin,  tedy neoprávněné užívání  cizí  identity  a snahu o obelhání
institucí.  Nezanedbatelným  faktorem  je  v této  souvislosti samotný  kontext,
v němž  se  tato  práce  i chování  odehrává:  svět  umění,  jeho  tradice  a praxe.
V této práci záměrně operuji se zvýšenou mírou tolerance, již instituce umění
a status uměleckého díla nabízí – a to ve smyslu jak společenské tolerance vůči
uměleckému gestu (odesílání falešných emailů), tak ve smyslu tolerance uvnitř
autonomního světa umění (z adres kurátorů do schránek galerií). 

S  fenoménem  phisingu  tak  v rámci  práce  Open  Call  zacházím  jakožto  se
specifickou  formou  institucionální  kritiky,  jež  je  realizována  jak  samotnou
tvorbou programu Nomin, tak kolektivní praxí jeho užívání. Uživatele, kteří se za
pomoci  Nominu  dopustí uměleckého  phisingu,  vnímám  jakožto  spoluautory
kolektivní  performance  odehrávající  se  v širším  zázemí  participativního
uměleckého  projektu;  v podobném  smyslu  přitom  informuji  taktéž  v rámci
dokumentace programu Nomin.14

Ústředním záměrem tohoto přístupu přitom je rozšíření jistého „ochranného
rámce“ uměleckého díla i na jeho samotné diváky-uživatele – jednoduše tím, že
jsou přizváni k účasti na díle samotném. Dochází tak k specifické formě sdílení
legitimizačního potenciálu autorství,  skrze nějž je dílo zpřístupněno reálnému
užívání ze strany diváků-uživatelů. Díky tomu uživatelé Nominu, kteří se dopustí
uměleckého phisingu, z nastalé situace zjednodušeně vychází dvěma možnými
způsoby:  získáním  cíle  svého  uměleckého  phisingu,  nebo  spolutvorbou
institucionálně kritické, kolektivní e-performance, a to na základě odhalení, či
přijmutí takto odeslaných falešných emailů.

V kontextu participativních aspektů práce Open Call je pro mne přitom důležitý
také určitý rozměr vypořádání se s problematikou nerovnoměrného rozdělení
symbolického kapitálu mezi autora a diváky, které se v dílech participativního
umění  často objevuje  a které  vnímám negativně.  Tuto nerovnoměrnost  blíže
popisuje Stephen Wright:

„(A)rtists  make  forays  into  the  outside  world,  ‘propose’  (as
artworlders like to say) usually very contrived services to people who
never asked for them, or rope them into some frivolous interaction,

14 Dostupné z: https://github.com/nomin-project/nomin/blob/master/docs/artistic-statement.adoc.
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then  expropriate  as  the  material  for  their  work  whatever  minimal
labour  they  have  managed  to  extract  from  these  more  or  less
unwitting  participants  (whom  they  sometimes  have  the  gall  to
describe as ‘co-authors’). In so doing, they end up reproducing within
the symbolic economy of art the sort of class-based relations of expro-
priation that Marx saw at work in the general economy: on the one
hand, those who hold the symbolic capital  (the artists),  and on the
other,  those  whose  labour  (such  as  it  is)  are  used  to  foster  the
accumulation of more capital.“15

Z autorského  hlediska  přitom  vnímám  pozitivně  fakt,  že  se  Nomin  podobné
nerovnosti vyhýbá – není totiž zdrojem symbolického kapitálu pouze pro svého
autora, nýbrž také pro zapojené diváky. Divák-uživatel tak není v rámci práce
Open Call  pouhým snadno exploatovatelným zdrojem volně dostupné práce,
nýbrž autonomním, rovnocenným partnerem.

Kontext práce

Z hlediska  uměleckého  kontextu  v této  práci  čerpám  zejména  z oblasti

uměleckého  hnutí Arte  Útil  (užitečného  umění).  To  v  umělecké  tvorbě

zdůrazňuje diváka a jeho (i  ryze praktický) vztah k uměleckému dílu. Operuje

tedy s jistým uživatelským rozměrem umění,  jenž se současně projevuje i na

straně umělců: ti již nejsou vnímáni jakožto autoři, tvůrci, ale spíše jakožto ti,

kteří užívají instituce umění.

Tento přístup však nelze označit za ryze nový nebo čistě specifický pro Arte Útil,

naopak  je  součástí delšího  vývoje  umělecké  tvorby.  Můžeme  jej  sledovat

například  v obecnější  tradici  umění  intervence  (např.  Wochenklausur,  Mejor

Vida Corp),  tak v jejích  specifičtějších  projevech v oblasti masových a  nových

médií:  taktických  médií  (např.  The  Yes  Man,  !Mediengruppe  Bitnik)

a hacktivismu  (např.  RTMark).  Tento  fenomén,  často  označovaný  jako  tzv.

„usological turn“, blíže popisuje Stephen Wright v lexikonu Arte Útil:

„The past several decades have witnessed what might be described as

a broad usological turn across all sectors of society. [...] The cultural

sphere, too, has witnessed a shift. Turning away from pursuing art’s

aesthetic  function,  many  practitioners  are  redefining  their

engagement with art,  less in terms of authorship than as users of

15 WRIGHT, Stephen. The delicate essence of artistic collaboration.
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artistic competence, insisting that art foster more robust use values

and gain more bite in the real.“16

Praktický vztah diváka k uměleckému dílu je však v případě práce Open Call do

jisté míry problematický: uživateli programu Nomin jsou totiž primárně umělci.

Dochází tak k jistému štěpení publika na diváky-uživatele (participující umělci)

a ostatní  diváky.  V kontextu  Arte  Útil  je  tak  Open  Call  určitou  formou

„užitečného umění pro umění“. Tento nedostatek na straně praktického přínosu

pro diváky-neumělce však neznamená, že by jim dílo nebylo vůbec určeno: dílo

v jejich případě pouze operuje s jinými prostředky. V jistém smyslu zde dochází

k polarizaci  principu  měřítka  1:1,  které  Stephen  Wright  v souvislosti

s participativní praxí líčí následujícím způsobem: „1:1 practices are both what

they are, and propositions of what they are.“17 Zatímco pro diváky-umělce je tak

Nomin tím, čím je – tedy programem, nástrojem, pozvánkou pro účast – pro

ostatní  diváky  je  spíše  návrhem,  protestem,  kritickou  výpovědí,  tedy  dílem

v tradičnějším slova smyslu. Tuto dvojitost díla Wright blíže popisuje termínem

„double ontology“ (dvojité ontologie):  „a primary ontology as whatever they

are, and a secondary ontology as artistic propositions of that same thing.“18

Zaměřím-li  se na prvotní  ontologii  díla,  pak  je  Open Call,  konkrétně Nomin,

počítačovým programem. V tomto smyslu je  blízký například dílu  Pizza Party

(2004)  Coryho  Arcangela,  jež  svým  uživatelům  umožňovalo  objednávat

nejrůznější druhy pizzy přímo z prostředí příkazové řádky.19 Podobnost Nominu

a Pizza Party však není pouze v tom, že jsou to (relativně užitečné) programy, ale

i v jejich open source podstatě. Cory Arcangel uvádí: „[Pizza Party] doesn’t work

anymore, but it has lived on through the magic of open source.“20 Na základě

funkcionality původního kódu zveřejněného na githubové stránce Pizza Party21

tak později vznikl plugin  SiriProxy-PizzaParty22 pro Apple Siri. V díle Open Call

tak v jistém smyslu navazuji na obecnější, existující tradici softwarového umění,

již popisuje například Florian Crammer takto: „[S]oftware art could be generally

defined as an art of which the material is formal instruction code, and/or which

addresses cultural concepts of software“.23

16 WRIGHT, Stephen. Toward a Lexicon of Usership [online]. s. 2.
17 Ibid. s. 3.
18 Ibid. s. 22.
19 ARCANGEL, Cory. Pizza Party.
20 Ibid.
21 Dostupná na: https://github.com/coryarcangel/Pizza-Party-0.1.b.
22 Dostupný z: https://github.com/brianmxwll/SiriProxy-PizzaParty  .  
23 CRAMER, Florian. Concepts, Notations, Software, Art.
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Z hlediska druhotné ontologie díla navazuje Open Call na tradici institucionální

kritiky,  přičemž  využívá  principy  kolaborativní  performance,  umělecké

intervence  a participativního  umění.  V této  souvislosti je  v  českém  kontextu

možné vidět určitou souvislost s dílem Reprezentace Národa Isabelly Grosseové

a Jespera Alvaera, v jehož rámci ředitelům českých galerií „vkládali do úst“, jim

jinak cizí,  progresivní a kritické myšlenky. Autorská dvojice tento projekt blíže

popisuje na jeho webové stránce:

„Očekávali  jsme  mnohem  jasnější  vize  a formulované  plány.

Z jejich nedostatku jsme začali přemýšlet o vytvoření takzvaných

‚Kompenzačních  portrétů‘,  inspirovaných  konceptem  použitým

v katalogu  First  Papers  of  Surrealism vydaném  v New  Yorku

v roce  1942.  Surrealističtí malíři  v  něm  byli  požádáni,  aby  se

prezentovali fotografiemi jiných lidí. V tomto duchu jsme vybrali

relevantní  texty  napsané  řadou  zahraničních  myslitelů,  jež  se

týkaly  diskursu  Institucionální  kritiky,  přeložili  je  do  češtiny

a prezentovali  je  pod  jmény  českých  institucí  a jejich

představitelů.“24

Podobně tomu i Open Call „vkládá do úst“ kurátorů slova, jež by jinak nebyla

nikdy  vyřčena.  Na  rozdíl  od  Reprezentace  Národa je  však  v jistém  smyslu

přímějším útokem na osoby kurátorů a galerie, snaží se je totiž zcela nepokrytě

obelstít, a přímo tak kompenzovat předem dané nerovnosti uměleckého světa.

Z tohoto hlediska je blízký taktéž kontroverznějším praktikám taktických médií či

hacktivismu. Jako příklad je možné uvést například dílo  Reprezentace národa

z roku  2012  skupiny  Ztohoven,  tedy  „[p]arlamentní  inscenac[i]  o  223  lidech

a 585  replikách“25,  jenž  byly  formou  falešných  SMS  zpráv  „vloženy  do  úst“

předních českých politiků.

Závěr

V rámci diplomové práce Open Call jsem vytvořil fungující, uživatelsky přívětivý

program, jenž může začínajícím umělcům, s trochou štěstí, dopomoci k získání

výstavních  termínů  a tedy,  alespoň minimálně,  kompenzovat  jejich  nelehkou

pozici  na  umělecké  scéně.  Během  vzniku  díla  se  mi  podařilo  podržet  open

24 ALVAER, Jesper a Isabela GROSSEOVÁ. Galerie hlavního města Prahy: Erratum.
25 Morální Reforma: Parlamentní inscenace o 223 lidech a 585 replikách. Dostupné z: 

http://ztohoven.com/mr/index-cs.html.
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source  přístupu,  jenž  považuji  za  důležitý  a přínosný  pro  nastolení

zrovnoprávněné pozice autora a diváka. Tuto pozici jsem podpořil i tím, že jsem

se pokusil vytvořit dílo, které nepřináší symbolický kapitál pouze svému tvůrci,

ale i participujícím divákům.

Program Nomin jsem představil  ostatním studentům výstavou na FUD v Ústí

nad Labem a dále dvěma workshopy na FaVU v Brně a na FU v Ostravě, z nichž

vzešly nejen zajímavé reakce, diskuze, ale i několik aktivních uživatelů, z nichž

někteří dokonce zpětně nahlásili chyby v programu a pomohli tak jeho dalšímu

vývoji. Open source přístup se tedy projevil také i jako efektivní východisko pro

vzájemnou  kooperaci,  tak  i získávání  důvěry,  kdy  veřejný  a veřejně

komentovatelný kód byl jistou formou záruky „absence nekalých úmyslů“.

V dalším vývoji  díla  bude hrát  důležitou roli  jeho postupné otevírání  širšímu

publiku,  ať  již  skrze  aktivity  mé,  tak  uživatelů  Nominu.  Tedy  nezvratné

prozrazování  Nominu  a jeho  klesání  na  efektivitě.  Vzhledem  k přejímání

výrazových prostředků ze světa technologických startupů a IT projektů přitom

očekávám,  že  by  tento,  komunitně  zamýšlený  a  realizovaný  projekt,  mohl

v konečném  důsledku  působit  na  náhodné  diváky  v jistém  smyslu  až

„ohrožujícím“  dojmem.  Snad  jako  projekt  bláznivých  hackerů  z východu,  či

cynických západních podnikavců, pro něž po staletí budovaný svět umění a jeho

nepsaných pravidel není snad ani trochu svatým! Počítám s jistou nezvratnou

proměnou užitečného díla ve vyprázdněný obraz, přičemž bych však nejraději

byl,  kdyby  tímto  konečným  obrazem  byla  fotografie  někoho,  kdo  s pomocí

Nominu vycestoval  do lákavých dálek a  zrealizoval  tam výstavu,  jež  by jinak

nebyla.
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OBRAZOVÁ ČÁST

Program Nomin a jeho webová prezentace

16

Webová stránka Nominu – Welcome Page, screenshot, rozměr variabilní, 2018

Nomin-v1.1.0 Milos Zeman Gallery, screenshot, rozměr variabilní, 2018



17

Webová stránka Nominu – How It Works, screenshot, rozměr variabilní, 2018

Webová stránka Nominu – Stories, screenshot, rozměr variabilní, 2018



Prezentace na Github.com

Nomin-project – domovská stránka, screenshot, rozměr variabilní, 2018

Uživatelská příručka programu, screenshot, rozměr variabilní, 2018
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Doprovodné prezentace projektu

Do It Yourself, výstava - instalace, rozměr variabilní, 2017

Do It Yourself, výstava - instalace, rozměr variabilní, 2017

19



Get Exhibitions with Nomin (Brno), událost, 60 minut, 2018

20

Get Exhibitions with Nomin (Ostrava), událost, 60 minut, 2018
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