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ANOTACE  

 Má závěrečná práce se zabývá tématem virtuální relaxace a kompenzace přirozené 

krajiny, která se formuje do idealizovaného obrazu odepřeného ráje a odcizené přírody 

od nejzákladnějších lidských potřeb. Jako jeden z inspiračních zdrojů posloužil například 

fenomén ASMR relaxačních youtube videí (několikahodinové statické závěry přírodní 

scenérie s autentickým zvukem). Nejčastějším motivem je pohled na vlnící se moře, které 

nese nespočet psychologických a kulturních významů. 

 Můj projekt je performativní živá realizace virtuální události a pokus o sociálně 

přívětivou akci. Zároveň mapuje autorský přístup a hranice delegování v umění a možnosti 

participace, což může vést až ke kriticky ironickému náhledu na obě umělecké strategie. 

Závěrečná práce se skládá ze dvou částí: realizace cesty a relaxace u reálného moře 

s najatými performery a následná instalace videozáznamů s delegovanou performancí, vždy 

s jednoduchým pokynem: nedělej nic. Delegovaní aktéři byli vyplaceni naturální mzdou 

v podobě proplacení ubytování a cesty k moři. Forma výletu jako druh umělecké strategie 

lze zařadit do historické linie sociálně orientovaných praktik. 
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TEXTOVÁ ČÁST  

1. ÚVOD DO DOKUMENTACE K ZÁVĚREČNÉ PRÁCI 

 Nelze si představit příjemnější pocit, než vzhlédnout do korun stromů a zaposlouchat 

se do šumění listů. Není nad pohled do krbu s plápolajícím ohněm, který nás rozehřívá 

v chladném zimním počasí. Co by mohlo přinést více klidu než rozběhnuté vlny po mořské 

hladině! Všechny tyto vizuální a zvukové prožitky máme hluboko v sobě uloženy jako 

nejvzácnější vzpomínky a často je toužíme opětovně vyvolat pomocí nejrůznějších metod.  

 Idealizovaná krajina a její kompenzace představují široké téma odcizení, které 

zasahuje do psychologické a kulturní roviny lidského vnímání přírody jako místa prvotní 

čistoty a ryzí přirozenosti, jež nám byla již nadobro odepřena.  Z tohoto úhlu můžeme vnímat 

například krajinomalby jako neustálé vyrovnávání se s nedostižitelností ráje. 

Jsou prapodivnou fascinací lidské potřeby náhrady přírodních materiálů, které již od počátku 

vstupovaly do virtuálního a uživatelského světa internetu až se zarážející přirozeností. 

Ať už naše prsty přejíždějí po travnatých plochách dotykových obrazovek nebo se ohříváme 

u umělého krbu, který je ve skutečnosti monitor zasazený do krbového rámu.  

 

2. MOTIVACE – VZPOMÍNKA NA PŘIROZENOU KRAJINU 

 S lehkou nadsázkou lze prohlásit, že na počátku (mé závěrečné práce) byl virtuální 

obraz, což ale není pro současné výtvarné umění nic překvapivého. Síla vizuálního obrazu 

stálé roste, ať se jedná o fotografie, fotografické memy kolující na internetu, nejrůznější 

emotikony nebo ikony programů a aplikací zjednodušující uživatelské rozhraní.  

 Mými hlavními inspiračními zdroji byla relaxační videa s tématem přírody. Většinou 

se jedná o dlouhé několikahodinové statické záběry krajiny s autentickým zvukem a často 
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jsou to typické ikonické obrazy jako například pohled na zvlněné moře, radostně bublající 

horskou bystřinu nebo zasněžené horské štíty na pozadí živelně hořící fatry. Velmi oblíbená 

je webová stránka donothingfor2minutes.com1, která má zřejmě sloužit jako relaxační 

pomůcka během krátkého odpočinku mezi prací ve virtuálním prostředí. Při otevření 

se objeví fotografie moře se zapadajícím sluncem spojená se zvukem uklidňujícího šumění 

a časový odpočet dvou minut, pod kterým je napsána výzva: Just relax a listen to the waves. 

Don´t touch your mouse or keyboard. (Jen relaxuj a poslouchej vlny. Nedotýkej se myši 

ani klávesnice.) Pokud pohneme kurzorem myši nebo stiskneme jakoukoliv klávesnici, 

odpočet se opět nastaví na počáteční dvě minuty. Tato webová stránka není ojedinělá 

a na internetovém serveru youtube.com můžeme nalézt nespočet kanálů s videi tohoto typu, 

například: Virtual Fireplace™, Relaxing Soundzzz, 8 Hours of, Relax Sleep ASMR, Acerting 

Art nebo Sounds4Sleeping. Ani nás nepřekvapí, že tyto kanály mají přes 200 000 odběratelů 

a více. Přírodní záznamy mají velmi blízko k ASMR videím2, která by měla navozovat stavy 

blaženosti a vzrušení. ASMR video může mít nejen relaxační a uspávací účinek (komentáře 

pod videi je doporučují proti nespavosti), ale dle níže uvedených zdrojů i terapeutický efekt, 

protože v nás evokuje mateřskou náruč, lásku, něhu a s tím související pocity bezpečí, čímž 

snižuje napětí a úzkost.3 Videa z krajiny mají podobné parametry. Jsou to statické záběry 

kamery s velmi kvalitní audiostopou s uklidňujícími zvuky, která známe z reálného života. 

 Fenomén kompenzace krajiny a její následné idealizování není nový nebo ojedinělý 

jev, například princip ikonického obrazu jako okna do krajiny využila nejslavnější tapeta 

uživatelského rozhraní Windows XP z řady Windows NT od firmy Microsoft, který byl vydán 

                                                 
1 Do nothing for 2 minutes [online]. Calm.com [cit. 1.4.2018]. Dostupné z: http://donothingfor2minutes.com/ 
2 Autonomous Sensory Meridian Response (Autonomní senzorická meridiánová reakce) 
3 DOBEŠOVÁ, Pavla a SZOTKOWSKI, René. ASMR: Nová virtuální droga?. In: E-bezpečí.cz [online]. 

Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Portál E-bezpečí, 16.9.2013 [cit. 10.3.2018]. Dostupné z: 
https://www.e-bezpeci.cz/index.php/temata/dali-rizika/743--asmr-nova-virtualni-droga 

http://donothingfor2minutes.com/
https://www.e-bezpeci.cz/index.php/temata/dali-rizika/743--asmr-nova-virtualni-droga
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v roce 2001.  Ač se to nezdá, jedná se o neupravenou realistickou fotografii kalifornského 

údolí po bouři, jež byla pořízena již v roce 1996 fotografem Charlesem O'Rear. V širší 

historické souvislosti a euroamerickém pojetí dějin umění můžeme také zmínit realistické 

krajinomalby, která se rozvíjí na starém kontinentu od 16. století. Tuto souvislost klasické 

olejomalby, uživatelského prostředí internetu a reality reflektoval i kanadský umělec 

Jon Rafman ve své sérii You are Standing in an Open Field z roku 2016. 

 Má motivace při výběru tohoto tématu je čistě osobní, protože sama relaxační videa 

využívám a považuji je za to, co mám ráda, a zároveň se za tuto skutečnost stydím, 

což by se dalo se označit anglickým souslovím guilty pleasure. Tato videa používám 

především jako příjemný zvukový podkres při psaní vysokoškolských textů nebo při práci 

v grafických programech. Často jsem byla až překvapena, že i tato laciná „šidítka“ 

ve mně vyvolávala „volání přírody“ a následný smutek z nemožnosti jej vyslyšet, přestože 

se jednalo o pouhý zvukový a obrazový záznam nejbanálnějších a očekávatelných přírodních 

výjevů.    

 

3. CÍL PRÁCE – CESTA TAM A ZASE ZPÁTKY 

 Téma odpočinku v idealizované krajině lze uchopit několika směry. Rozhodla 

jsem se pro jeho zhmotnění a opětovné vyvolání do reálného světa se všemi svými pozitivy 

i nedostatky. Po prvotních úvahách jsem zvolila performativní živou realizaci virtuální 

události a pokus o sociálně přívětivou akci, která bude inspirovaná chladem virtuálního 

obrazu. Zapátrala jsem ve svém nejbližším okolí, kdo by podle mého názoru potřeboval 

odpočinek, a nakonec jsem vybrala jako reprezentativní skupinu studenty Fakulty výtvarných 

umění VUT v Brně, kteří v tomto roce ukončují buď bakalářské, nebo magisterské studium 

svou závěrečnou prací.  Je neoddiskutovatelné, že tento výběr ovlivnila i skutečnost, 
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že se sama ocitám ve stejné situaci, a proto má míra empatie byla vyšší právě k této skupině 

lidí.  

 Formu výletu jako druh umělecké strategie lze zařadit do historické linie sociálně 

orientovaných praktik od dadaistických výletů po situationistické dérives, kolaborativní 

happeningy a akce nebo příklady apropriovaných pseudoinstitucí, jako jsou úřady, 

restaurace, výlety a debatní kroužky4, a dále pozdější umělecká díla spojená s Bourriaudovou 

vztahovou estetikou a participačními projekty nultých let 21. století.  

 Během cesty vznikne videozáznam, jenž bude vycházet z relaxačních videí. 

Rozhodnutí o způsobu prezentace videí v kombinaci s tzv. živou instalací nebo delegovanou 

performancí je ponecháno na závěrečnou fázi. Kladu si za cíl, aby se aktéři, přestože byli 

najati, cítili i během obhajoby příjemně a aby nebyl porušen koncept darovaného odpočinku. 

V současné chvíli při přípravě delegované performance mám představu o opětovném 

návratu do podoby kompenzace a zpětného vyvolávání vzpomínek na pobyt u moře.   

 Celá má práce se nese v lehce ironickém duchu, který se snaží mapovat autorský 

přístup delegování v umění a jeho hranice s participací, což může vést až k satirickému 

náhledu na obě umělecké strategie. Vtip a nadsázka se zrcadlí již v samotném příkazu 

relaxace stejně jako například v očekávání cíleného odpočinku při prokliku na youtube video 

nebo při naivním snění o panenské krajině, která by nebyla poznamenána turistikou 

a globálním znečištěním planety.      

 

                                                 
4 BISHOP, Claire. Řízení reality: spolupráce a participace v současném umění. Sešit pro umění, teorii a příbuzné 

zóny. Praha: Akademie výtvarných umění, 2008, 2008(1), 5. Dostupné také z: http://vvp.avu.cz/wp-
content/uploads/2014/08/sesit1-2-bishop.pdf 

http://vvp.avu.cz/wp-content/uploads/2014/08/sesit1-2-bishop.pdf
http://vvp.avu.cz/wp-content/uploads/2014/08/sesit1-2-bishop.pdf
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4. OTÁZKY DELEGOVÁNÍ A PARTICIPACE V KONTEXTU SOUČASNÉHO UMĚNÍ  

 Formy uměleckých strategií participace, delegovaná (video) performance a živé 

instalace se pohybují na velmi těsné hranici. Práce s jinými lidskými těly než s tělem 

samotného autora nese vždy složité morální otázky a komplikuje pozici umělce, diváka, 

a dokonce i celé instituce, která díla vystavuje nebo zaštiťuje. Nejvíce se umělecká kritika 

zabývá postavením samotného aktéra (participanta, modela, figuranta), který byl přizván 

nebo najat pro určité dílo. Příhodná je vzpomínka francouzského kurátora Pierra Bal-Blanca, 

který byl najat pro dílo kubánským umělcem Félixem González-Torresem s názvem Untitled 

– Go Go Dancing Platform (1991). Delegovaná performance spočívala v tanci se sluchátky 

ve stříbrném spodním prádle na vyvýšeném pódiu se žárovičkami. I když galerijní prezentace 

probíhala jen pět minut denně po dobu trvání výstavy, Bal-Blanc po měsíci vystupování 

propadl depresivním pocitům kvůli zneužívání a vykořisťování přímo v galerijním prostoru. 

Toto poznání později vedlo ke kurátorskému projektu pro významné světové galerijní 

instituce s názvem La monnaie vivante (ve volném překladu Živá měna), které staví vedle 

sebe otázky reifikace lidského těla a najímání pracovníků pro umělecká díla.  

 Claire Bishop definuje strategii delegování lidí pro umělecká díla jako najímání 

neprofesionálních pracovníků anebo odborníků z jiné oblasti, aby vykonávali práci 

pod jménem daného umělce, následovali jeho pokyny za stanovenou mzdu, v konkrétním 

čase a na konkrétním místě5. A ve své knize The Artificial hells (Verso, 2012) je rozděluje 

do tří kategorií: na najímání lidí podle socio-kulturní identity; najímání profesionálů z jiných 

než uměleckých oblastí (volená profesní identita) a zinscenované situace pro video či film.6 

Umělecké projekty s lidmi najatými za odměnu velmi často vyvolávají bouřlivé diskuze mezi 

                                                 
5 BISHOP, Claire. Delegated Performance: Outsourcing Authenticity. BISHOP, Claire. Artificial hells: Participatory 
art and the politics of spectatorship. London: Verso, 2012, s. 219. ISBN 978-1-84467-690-3. 
6 BISHOP, Claire. Delegated Performance: Outsourcing Authenticity. BISHOP, Claire. Artificial hells: Participatory 
art and the politics of spectatorship. London: Verso, 2012, s. 219. ISBN 978-1-84467-690-3. 
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teoretiky, umělci, ale i pozornost u široké veřejnosti. Tento zájem je způsobený širokou spletí 

otázek o dodržování etiky vůči najatým zaměstnancům, ale i o možnostech zastoupení 

autora. V neposlední řadě nesmíme zapomenout, že takovéto projekty rozkrývají financování 

děl pro výstavní instituce (např.: galerie, veletrhy s uměním, bienále) a díky širokému ohlasu 

mohou velmi snadno balancovat na hraně vyprázdněného wow-efektu a tzv. gala artu.  

 Delegovaná umělecká akce se blíží svou podstatou hereckým a tanečním 

vystoupením. Rozdíl je v tom, že během uměleckého projektu zaměstnanec vystupuje stále 

pod svou vlastní identitou, nebo jsou najímáni lidé podle své socio-ekonomické kategorie 

(podle pohlaví, třídy, etnického původu, věku, zdravotního postižení či povolání). 

 Oproti delegování je participace a spolupráce chápána jako ušlechtilejší umělecká 

strategie, jak dokazuje i citát Dana Grahama: Všichni umělci jsou stejní. Sní o tom, že udělají 

něco více společenského, více kolaborativního a více opravdového, než je umění7. Claire 

Bishop zmiňuje, že tyto umělecké projekty jsou přímým zapojení „reálných“ lidí, tedy 

se nejedná o jiné umělce nebo o autorovy přátele. 8  

 

 Na chvíli odhlédneme od teoretické roviny umění a definování pojmů a dovolím 

si osobní úvahu, k níž jsem dospěla na základě umělecké praxe. Chtěla bych objasnit, 

proč tyto dva odlišné přístupy stavím vedle sebe a nesnažím se je vůči sobě vymezovat. 

Termíny delegování a spolupráce již nesou jasné významy, přesto v galerijním provozu 

mohou být velmi jednoduše zaměnitelné (obávám se, že někdy i podle potřeb umělce nebo 

instituce). Často upadám do určité skepse, že je to z důvodu negativního vnímání 

                                                 
7 úvodní citát Dana Grahama z: BISHOP, Claire. Řízení reality: spolupráce a participace v současném 

umění. Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny. Praha: Akademie výtvarných umění, 2008, 2008(1), 1-29. 
Dostupné také z: http://vvp.avu.cz/wp-content/uploads/2014/08/sesit1-2-bishop.pdf 
8 BISHOP, Claire. Řízení reality: spolupráce a participace v současném umění. Sešit pro umění, teorii a příbuzné 
zóny. Praha: Akademie výtvarných umění, 2008, 2008(1), 9. Dostupné také z: http://vvp.avu.cz/wp-
content/uploads/2014/08/sesit1-2-bishop.pdf 

http://vvp.avu.cz/wp-content/uploads/2014/08/sesit1-2-bishop.pdf
http://vvp.avu.cz/wp-content/uploads/2014/08/sesit1-2-bishop.pdf
http://vvp.avu.cz/wp-content/uploads/2014/08/sesit1-2-bishop.pdf
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společnosti, která tabuizuje propojení umění, financí a delegování lidí pro uměleckou práci. 

Při svém malém průzkumu jsem zjistila, že tato skutečnost najímání je často zamlčena nebo 

odsunuta do pozadí v případě, kdy dané dílo přímo nezkoumá tuto strategii. Claire Bishop 

ve své definici delegování v umění nemluví, jestli se jedná o mzdu s plněním peněžní 

hodnoty nebo naturální mzdu. V širším ohledu se často můžeme v českém prostředí setkat 

s najímáním umělců (nebo spíše studentů uměleckých škol) pro různé platformy prezentace 

za pouhé cestovní náklady a ubytování.       

 



   13 
 

5. ZÁKLADNÍ POPIS DÍLA – RELAX 

 Pro mé dílo Relax (aneb Neděj nic) je důležitý proces vzniku, kterým postupně 

směřoval k závěrečné instalaci. Jako specifickou skupinu jsem si pro svou práci vybrala 

studenty v závěrečných ročních Fakulty výtvarných umění v Brně. Oslovená skupina 

je vymezena svou identitou studenta v posledním ročníku svého studijního programu a před 

odevzdáním závěrečné práce. Budoucí aktéry jsem oslovovala pomocí papírového letáčku 

a osobních zpráv přes sociální síť Facebook, abych zacílila na přesný typ účastníků. Pozitivní 

zpětnou reakci jsem dostala zhruba od šesti studentů a následně jsem vybrala tři studenty 

(jednu studentku z magisterského ročníku a dva studenty z bakalářského ročníku) na základě 

následného rozhovoru a zhodnocení jejich časových možností. Již během poznávání bylo 

slíbeno proplacené ubytování a cesta k moři. Celá událost je „darem“ pro studenty, který 

oplatí svou přítomností při závěrečné instalaci.  

 Během studia zdrojových videí jsem si uvědomila, že nikdy neuvádí názvy oblastí 

a tím se stávají zcela anonymní idealizovanou krajinou. Z tohoto důvodu jsem se nakonec 

rozhodla přesné místo záznamu nespecifikovat.   

 Dne 5. dubna v 18:45 jsme se vydali na dlouhou cestu a k moři jsme dorazili v pátek  

6. dubna 2018. Vzniklá videa jsou dokumentárním záznamem relaxace u moře a budou 

použita ve finální instalaci. I když cesta k moři byla přesně naplánována, účastníci 

do ní vstupovali spontánně, aktuálně proměňovali dané okolnosti a utvářeli celou událost. 

Tři studenti FaVU měli na pláži pouze jednoduchý úkol: Nedělat nic. Základní rysy 

motivačních videí byly zachovány: dlouhý statický záběr je komponován s pohledem na moře 

a je ponechán autentický zvuk. Přesto do záběru vstupují další činitelé, nejen relaxující 

studenti, ale i ostatní lidé procházející se po pláži nebo venčící psy. Navíc moře brzy na jaře 

je špinavé, studené a nehostinné.  
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 Poslední krok bude finální instalace, která bude sestavena z monitorů se smyčkou 

natočených záznamů relaxace u mořem a dále do ní budou vstupovat aktéři s pokynem 

opětovného nic nedělání, ale s rozdílem nasimulovaného prostředí pomocí videí.  

 

6. ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍCH VÝSLEDKŮ PRÁCE A NÁVRAT 

DO IDEALIZOVANÉ KRAJINY 

 Zhodnocení před samotnou instalací je velmi nevděčný úkol, protože vše bude 

zakončeno až v okamžiku delegované performance při instalaci během obhajoby. Projekt 

se uzavře opětovným návratem do osamělého virtuálního světa problikávajících monitorů 

a pasivních těl. Celá má práce je přímo navázána na Fakultu výtvarných umění v Brně, 

ať už výběrem studentů, nebo místa první instalace na půdě vysoké školy.  

 Za šťastnou náhodu své práce považuji, že přestože jsem měla jen omezený možný 

počet účastníků, nakonec jsem v tomto termínu pokryla celou poptávku studentů FaVU VUT.  

U moře vzniklo několik druhů záběrů, které byly více či méně inscenované mírou delegování. 

Ale přesto považuji za nejúspěšnější první záběr, který je naprosto přirozený a přesně 

dokumentuje radost z moře. Myslím si, že toto video zachycuje přesně, čeho jsem chtěla 

dosáhnout: v zadním plánu je impozantní pohled na moře, v popředí relaxující aktéři 

a po pláži se pohybují jiné osoby a zvířata vstupující komicky do záběru a naprosto 

nabourávají naivní představu ideálu. Ale uvědomuji si, že má práce musí být vnímána jako 

celek, kdy silným momentem budou aktéři konfrontovaní s videi na obrazovkách v instalaci. 

Nakonec jsme se rozhodla neuvádět jejich jména účastníků přímo do dokumentace a udržet 

je v anonymitě, protože zastupují celou skupinu vyčerpaných studentů v závěrečném 

ročníku.  
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 V poslední řadě považuji za úspěch, který se ale tolik netýká mého konceptu 

práce, rozšíření ústní legendy o výletu k moři darovaném studentům.    

  

7. ZÁVĚR DOKUMENTACE ZÁVĚREČNÉ PRÁCE  

 V době odevzdání dokumentace není závěrečné práce dokončena, to nastane 

až v okamžiku, kdy proběhne performance v instalaci při obhajobě. Tuto práci také chápu 

i jako symbolické rozloučení s Fakultou výtvarných umění VUT v Brně, kde jsem studovala 

několik let, a na tomto místě bych chtěla ještě jednou poděkovat každému, kdo mi poskytl 

možnost konzultace. A velký dík patří i najatým performerům, kteří vykonali se mnou cestu 

k moři, následně se nechají vystavit v instalaci a stanou se součástí mé závěrečné práce.   

 

 

 



   16 
 

OBRAZOVÁ ČÁST 
OBRAZOVÁ PŘÍLOHA K TEXTU DOKUMENTACE 

 

 
obr. č. 1: webová stránka Do nothing for 2 minutes 

 

 
obr. č. 2: youtube kanál Virtual Fireplace™, video Crackling Fireplace with Thunder, Rain and 

Howling Wind Sounds (HD) 
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obr. č. 3: youtube kanál Relaxing Soundzzz, video Hurricane Sound On The Beach – Stormy 

Rough Ocean, Wave Crashing Ambience And Blizzard Sounds 

 

 
obr. č. 4: youtube kanal TheSilentWatcher, video 4K Snowfall - Peaceful Snowing - Snow 

Falling - Relaxing Winter Video - Ultra HD - 2160p 
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obr. č. 5: Charles O'Rear - Idyla (Bliss), 1996, digitální fotografie, práva vlastní operační 

systém Windows XP, z řady Windows NT od firmy Microsoft, který byl vydán v roce 2001 

 

 
obr. č. 6: Jon Rafman - You Are Standing in an Open Field, Archivační pigmentový tisk, 

polystyren, pryskyřice, 2016, 149,6 × 199,9 × 8,4 cm, sbírka Arsenal, Montréal 
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obr. č. 7: Jacob van Ruisdael – Břeh v Egmond-aan-Zee, olej na plátně, 53,7 x 66,2 cm, 

cca 1675, v současné době je obraz umístěn v National Gallery, Londýn  
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OBRAZOVÁ PŘÍLOHA K ZÁVĚREČNÉ PRÁCI 

 

 
obr. č. 1: papírová pozvánka, barevný digitální tisk na A5, 2018  

 

 
obr. č. 2: Statický záběr na moře s plastovým kelímkem, digitální video záznam, 23:15 min, 

17. 3. 2018 
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obr. č. 3: zkušební záběr, digitální video záznam, 00:15 min, 17. 3. 2018 

 

 
obr. č. 4: Nedělej nic záběr 0, digitální video záznam, 6:28 min., 6. 4. 2018 
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obr. č. 5: Nedělej nic záběr 4, digitální video záznam,16:37 min, 7. 4. 2018 

 

 
obr. č. 6: Nedělej nic záběr 1, digitální video záznam, 45:00 min, 6. 4. 2018 
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