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Abstrakt (slovensky) 

Dizertačná práca sa zaoberá rozšírením kontextualizácie termínu model ako interpretačného 
nástroja pre niektoré diela českého a slovenského postkonceptuálneho umenia. Na základe výsledkov 
historického exkurzu do dejín maliarstva, sochárstva a architektúry, práca navrhuje novú typológiu 
modelu, ktorú exemplifikuje na vybraných dielach českého a slovenského postkonceptuálneho umenia 
prvých dvoch dekád 21. storočia. Historická časť dospieva k nasledujúcim záverom: model v umení je 
emancipovanou formou pochádzajúcou z rôznych odborných i laických diskurzov; emancipovaný 
model má metaforickú vrstvu, a preto odráža široké dejinné, kultúrne a spoločenské súvislosti. 

 Predkladané kategórie zahŕňajú: lineárny model, fyzický model, kognitívny model 
a imerzívny model. Lineárny model zahŕňa tematizáciu skice a tzv. vizualizačných metafor (grafov, 
diagramov, schém, atď.) a vzniká ako reakcia na informačnú presýtenosť a zložité siete. Fyzický model 
je formou viazanou na architektonické a hobby modelárstvo, vyznačuje sa jednoduchou „skečovou“ 
štruktúrou, reagujúcou na sociálne témy a individuálnu a kolektívnu pamäť. Kognitívny model odkazuje 
ku kognitívnemu obratu spoločnosti, zhodnocuje materializáciu mentálneho priestoru a vysvetľuje 
emancipovaný model ako otvorenú kategóriu. A na záver, Imerzívny model interpretuje médium 
výstavy ako modelovú formu, ktorá je artikulovaná umeleckým manifestom alebo architektonickým 
zásahom. Iným druhom imerzie, ktorú kapitola o imerzívnych modeloch rozoberá, je fotografická a 3D 
počítačová ilúzia ako reakcia na virtualizáciu spoločnosti. 

Simultánne s teoreticko-historickým výskumom prebiehal i výskum umením. Ten sa stal 
východiskovým pre koncipovanie jednotlivých kategórií a typológií modelu. Každá z navrhnutých 
kategórií preto obsahuje tzv. autorskú poznámku, reflektujúcu praktickú časť dizertačnej práce.  
 

 

Abstract (in English) 

The dissertation thesis studies the extension of the context of the term model as a means of 
interpretation for Czech and Slovak post-conceptual works of art. Based on result of a historical 
excursion into the history of painting, sculpture and architecture, the thesis offers a new typology of a 
model which is exemplified on particular work of art of Czech and Slovak post-conceptual era in the 
first two decades of the 21st century. The historical part of the thesis concludes the following: model in 
the art is an emancipated form originating from different academic as well as layman discourse; 
emancipated model has a methaphorical layer and thus it reflects wide historical, cultural and social 
relations. 

The categories proposed include: a linear model, a physical model, a cognitive model and an 
immersive model. The linear model encompases the sketch themes and so-called visualization 
metaphors (graphs, charts, schemes, etc) and originates as a reaction to information saturation and 
complicated networks. The physical model is a form bound to architecture and hobby modelling, it is 
characterised by a simple, „sketchy“ structure reacting to social themes and individual and collective 
memory. The cognitive model points to the cognitive turn of the society, it evaluates the materialisation 
of mental space and explains the emancipated model as an open category. Finally, the immersive model 
interprets the medium of exhibition as a model form which is articulated by and artisitic manifesto or 
an architectural interference. Another form of immersion that is being discussed in the chapter about 
immersive models, is a photographic or 3 D computer illusion as a reaction to society‘s virtualisation. 

Simultaneously to theoretical-historical research, an artistic research was taking place which 

became the basis for the creation of different categories and typologies of model. Each proposed 

category thus includes a so-called author‘s note reflecting the practical part of the dissertation thesis. 
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1. Úvod 
 

1.1 Východiská a ciele 
 

Postupná transformácia roly a funkcie modelu v priebehu dejín výtvarného umenia 

vyústila do ustálenia jeho rozličných formálnych a obsahových podôb. Táto dizertačná práca si 

okrem prehľadu aktuálnej typológie modelu, nadväzujúcej na tento transformačný proces a 

analýzy príkladov českého a slovenského postkonceptuálneho umenia, kladie za cieľ preskúmať 

polysémantické chápanie pojmu „model“. Okrem tradičného kunsthistorického základu chce 

legitimizovať rozšírenie interpretačného kontextu modelu ako kategórie a pomôcky v umení 

hlavne o kontext vzťahujúci sa k architektúre (architektonický model), filozofii vedy (vedecký 

model), kognitívnej vede (kognitívny model a teórie prototypu) a nakoniec chce tradičný kontext 

rozšíriť o vybrané kľúčové filozofické a teoretické debaty, ktoré ovplyvňujú súčasné umenie, ako 

je kontext analytickej filozofie a záujem súčasnej teórie umenia o postinternet alebo špekulatívny 

realizmus. 

 Cieľom práce je prostredníctvom obsiahnutia tejto širšej kontextualizácie vytvoriť 

celistvejší pohľad na rôznorodé pozície modelu v českom a slovenskom prostredí s dôrazom na 

umenie posledných 15 až 20 rokov. Viacpohľadový prístup k interpretácii preto pokladám za 

kvalitu, plynúcu zo samotnej podstaty širokého pojmu a zároveň za nevyhnutnosť pri snahe tento 

fenomén správne uchopiť. Na základe historického exkurzu prichádza práca postupne k názoru, že 

v priebehu dejín sa rôznorodé modelové formy v umení emancipovali, čím sa odtrhli od svojich 

pôvodných kontextov a funkcií. Aplikáciou týchto zistení na situáciu českého a slovenského 

postkonceptuálneho prostredia, práca navrhuje vlastnú rozšírenú typológiu modelov, ktorých 

význam a existenciu dokladuje analýzou vybraných prác. Práca je členená do dvoch väčších častí. 

Prvá sa venuje zlomovým bodom v uvažovaní o kategórii modelu, pričom sleduje historický 

prierez až do súčasnosti, druhá časť plynule pokračuje v tejto línii a venuje sa podobám modelu 

v aktuálnom postkonceptuálnom kontexte. 

Aj keď sa gro pozornosti práce upriamuje na stav súčasného umenia, pre prácu má 

zásadný význam aj hlbšia historická kontextualizovaná chronológia, vysvetľujúca štyri zásadné 

premeny chápania roly modelu v umení, ktorá je náplňou spomínanej prvej časti. Tieto premeny 

nie sú navzájom kauzálne usúvzťažnené, boli externe podnietené jednotlivými na sebe nezávislými 

faktormi a nutne nevykazujú lineárny vývoj. Historické hľadisko som zvolila z dôvodu jasnejšej 

orientácie. 

 Pre obdobie od renesancie až po modernu sú charakteristické dve chápania pojmu model, 

definované kontextom architektúry a kunsthistórie. Definícia modelu v histórii architektúry 
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vykazuje mnoho podobností s používaním pojmu model v histórii sochárstva a maliarstva. Model 

je v kontexte architektúry široko spracovaný z hľadiska teoretického, technologického i 

filozofického. História umenia (tento pojem práca užšie chápe ako históriu maliarstva a 

sochárstva) pozná model hlavne ako súčasť renesančnej a barokovej kodifikácie umeleckých 

procesov. V oboch kontextoch zohráva model dvojitú funkciu – ilustratívnu a pracovnú. Model 

teda od svojich počiatkov balansuje medzi statusom kategórie a pomôcky. Avantgardy 20. storočia 

nastolili pluralizmus a potlačili kategórie dejín umenia, súvisiace s jednotným realistickým 

zobrazovaním. Vďaka svojim očistným a utopickým projektom sa avantgardy podieľali na 

emancipácii architektonických modelov, umeleckých modelov, kategórií a skíc. Ďalší zvrat vo 

vývine rolí modelu v umení nastal s nástupom postmoderného konceptuálneho umenia, ktorým 

boli nastolené nové kategórie odestetizovaných diel, nehodnotiteľných aparátom Kantovského 

estetizmu, obracajúce umelcov k hľadaniu nových spôsobov vyjadrenia a k inklinácii k vedeckým 

metódam. Po vzore emancipácie modelov v moderne sa v konceptualizme emancipujú i 

„abstraktné modely“: mapy, stromy, schémy, grafy a diagramy. V českom a slovenskom kontexte 

dochádza k fascinácii vedeckým obrazom povrchnejšie, a to na úrovni vizuálnej a formálnej. 

Postkonceputálne umenie rozvíja svoju orientáciu na ideu, ako to nastolil konceptualizmus 

a kombinuje ju s paralelnou orientáciou na materialitu: a to v ľubovoľnom, starom alebo novom 

médiu. Pritom každý, formálny aj obsahový prvok diela je konceptualizovaný. Dizertačná práca 

chápe „postkoncepuálnosť“ ako podmienku súčasného umeleckého diela, tak ako ju označil Peter 

Osborne1 a je sprevádzaná konceptualizáciou materiálu, jazyka, vedy i zmyslového vnímania. 

Zahŕňa teda celú škálu umeleckých diel, je skôr charakteristikou súčasného umenia než jeho 

smerom. Typ postkonceptualizmu, ktorý sa vyvinul na území Česka a Slovenska, tento text chápe 

ako prirodzené vyústenie lokálne-špecifickej podoby konceptualizmu.  

Na základe výskumu diel českej a slovenskej umeleckej scény v časovom rozmedzí od 

začiatku nultých rokov po súčasnosť dospieva práca k nasledujúcej hypotéze a bádateľskej otázke: 

 

Hypotéza: 

Pomocou pozitívneho a negatívneho vymedzovania sa konceptu modelu sa 

postkonceptuálni umelci v 0. a 10. rokoch 21. storočia vysporiadavajú s krízou kategórií 

a zložitosťou súčasnosti. Koncept modelu v tomto ponímaní slúži ako interpretačný nástroj pre 

fenomén mediálnej sebareflexivity, je jednotiacim prvkom špecifického prúdu postkonceptuálneho 

umenia a je pozitívnou i negatívnou metódou porozumenia zložitým sieťam súčasnosti. Preto je 

potrebné revidovať klasické chápanie modelu v umení ako fyzického modelu, ktorý sa vyvinul 

                                                   
1 Peter OSBORNE, Anywhere or Not at All. Philosophy of Contemporary Art, Londýn, UK – Brooklin, NY: 

Verso 2013. 
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z pracovného modelu architektonického a umeleckého a rozšíriť ho o novú kontextualizáciu. Na 

jej základe sa práca snaží dopátrať, v akom zmysle zostáva model pomôckou i kategóriou 

postkonceptuálneho umenia. 

 

Bádateľská otázka:  

Čo môžu o českom a slovenskom postkonceptuálnom umení odhaliť emancipované 

modely chápané v rozšírenom poli interpretácie ako kategórie a pomôcky? 

 

Predložená typológia bližšie preveruje fenomén modelu v období postkonceptuálneho 

umenia na pozadí navrhnutých slovníkových hesiel, pričom sa zameriava na umenie od roku 2000 

do súčasnosti. Pretože sa jedná o najnovšie obdobie, od ktorého sa nedá zatiaľ nezaujate odstúpiť, 

odborný výklad sa nesnaží o vyčerpávajúcu štúdiu. Orientuje sa len na vybrané podoby modelu 

volené podľa kľúča, ktorý sleduje možnosti modelov ako interpretačných nástrojov, odhaľujúcich 

špecifické tendencie a skryté záujmy umenia. Výber prístupov je podmienený závermi z prvej časti 

práce, a to hlavne chápaním modelu ako emancipovanej formy, čiastočne oslobodenej od 

pôvodných nutných vlastností ako je objekt, selektívnosť, explanatívnosť, umelosť, idealizácia. 

Taktiež berie na zreteľ charakteristiky postkonceptuálneho umenia, akými sú heterogenita 

prístupov, konceptualizácia formálnej stránky diel a nejednoznačnosť mnohovrstevných 

interpretácií. Z toho vyplývajúcou charakteristikou emancipovaných modelov je 

voľnosť, otvorenosť a nedôslednosť. Konkrétne predbežne definujem štyri modely: lineárny 

model, fyzický model, kognitívny model a imerzívny model. Tieto modely v práci slúžia ako 

odrazové mostíky pre interpretácie umenia, ktoré na dané chápanie modelu voľne nadväzujú. 

Definície, ktoré jednotlivé kapitoly uvádzajú sú preto nutne len definíciami modelov 

v neemancipovanej forme.  

 Prvé dva modely predkladanej typológie sú zamerané na emancipovaný architektonický 

model a emancipovanú kresliarsku skicu ako na prostriedky tematizácie klasických kategórií s 

paralelnými funkciami v rámci vytvárania umeleckého diela. Ich interpretačné zázemie preto leží 

najviac v dejinách umenia, a to umenia starého i umenia 20. storočia. Druhé dva modely sú naopak 

viac viazané na sociálnu a technologickú súčasnosť a kultúru a definujú otvorené oblasti 

kognitívneho a imerzívneho modelu. Kognitívny model okrem veľkého záujmu umelcov o ľudskú 

myseľ a subjektivitu odhaľuje otvorený charakter kategórií, typický pre postkonceptuálne 

tendencie. Imerzívny model je orientovaný na bohatosť a štruktúrovanosť subjektívnych 

mikrokozmov a paralelných fyzických „svetov“ v reakcii na virtualizáciu spoločnosti. 

 Výber modelov do hlavnej state práce Podoby modelu v postkonceptualizme bol okrem 

výsledkov historického exkurzu podmienený aj motiváciou podať tému modelu iným spôsobom 
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než tým, na ktorý som pri výskume narazila.2 Nezdieľam totiž väčšinový názor, že všetky modely 

v umení, či sa už objavia v materializovanej fyzickej alebo koncepčnej podobe, súvisia výlučne 

s tradíciou hobby modelárstva a architektonických modelov. Napriek tomu všetky relevantné práce 

a výstavy pri svojej koncepcii vychádzali predovšetkým z nich.3 Prínos tejto práce spočíva vo 

vyplnení prázdneho „miesta na trhu“. Podobne zameraná práca, nahliadajúca na „modelárske 

umenie“ len ako na jedno z mnohých uchopovaní modelu, v umení ešte vypracovaná nebola. 

V porovnaní s inými prácami4 tvrdím, že záujmové trendy súčasného umenia ako kognícia, 

rematerializácia alebo postinternet podnecujú k vytváraniu nielen nových modelov, podľa ktorých 

umelci postupujú, ale i modelov, ktoré predkladajú. Model teda v tomto mojom pojatí nezostáva 

jasne definovaným médiom, ku ktorému siahneme z nostalgie, ale funkčným mechanizmom, 

určujúcim súčasné umenie. Ak by sme sa chceli otvorenosti modelu vzoprieť, doplatili by sme na 

to. Nahliadanie na model výlučne prostredníctvom architektonických a hobby modelov alebo 

akejkoľvek inej prísnej kategorizácie so sebou nesie riziko straty metaforickej roviny interpretácie. 

V prípade architektonických alebo hobby modelov sa totiž takáto dôsledná interpretácia nutne 

zameriava na atraktivitu ilúzie a miniatúry za sprievodného javu bagatelizácie skrytých 

interpretačných rovín.5  

 

 

  

                                                   
2 Viď kapitolu 1.3.Literatúra a pramene.  
3 Relevantných výstavných projektov, spracovávajúcich tému „sochárskej“ architektúry a „modelárskeho“ 

umenia sa udialo mnoho. V roku 1995 Archisculpture, Musee d’art Contemporain, Ženeva, v roku 1999 
Anarchitecture, Stichting De Appel, Amsterdam, v roku 2002 Out of Site: A Group Show of Fictional 
Architectural Space, The New Museum, New York, v roku 2006 Post_Modelism, Bergen Kunsthall, 
Bergen, v roku 2007 Megastructure Reloaded, Berlin Mitte, Berlín, v roku 2008: Psycho Buildings: 
Artists take on Architecture, The Hayward, Londýn, v roku 2013 Modelli, MAXXI, Rím, v roku 2014-
2015 Models. Imagining to scale, STAM, Gent. U nás s oneskorením v roku 2011 Studie skica model, 
Galerie Rampa a Galerie Armaturka, Ústí nad Labem, v roku 2015 Model, Galerie Rudolfinum, Praha a 
v roku 2016 Modelový svět. Skica a model v myšlení architektů a umělců, Galerie Emila Filly, Ústí nad 
Labem. 

4 Viď napr. knihy: Remaking the World. Modeling in Human Experience od Jamesa Roya Kinga z roku 
1996, diplomovú práca Charlotte Reynolds The Fourth Register of Architecture z roku 2015, antológie 
Ralph Rugoff Psycho Buildings. Artists Take on Architecture z roku 2008, Robert Klanten a Lukas 
Feireiss a ich Beyond Architecture. Imaginative Buildings and Fictional Cities z roku 2009, práca 
Informal Architectures. Space and Contemporary Culture editovaná Anthony Kiendlom z roku 2008 
alebo antológia textov Suzanne Buttolph Great Models z roku 2004. 

5 Michal NOVOTNÝ, „Domečky a ztráta iluzí“, A2 kulturní týdenník, 2015, č. 6, s. 11, 
https://www.advojka.cz/archiv/2015/6/domecky-a-ztrata-iluzi (cit. 22. 1. 2018). 
Podobne si toto riziko uvedomil Michal Novotný, ktorý sa vo svojej recenzii vyhradil voči určitej 
okostenosti a náhodnosti výberu výstavy Model kurátora Ladislava Kesnera, podľa neho 
charakterizovanej orientáciou výstavy na populárne atraktívnu technologickú a iluzívnu stránku 
modelov. 
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1.2 Metodologické problémy 
 

Základné metódy výskumu, zvolené v teoretickej časti práce, sa opierajú o prehlbovanie 

znalostí o českom a slovenskom umení od roku 2000 po súčasnosť a to konkrétne: 

prostredníctvom štúdia odbornej tlače (Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, Fotograf magazín, 

Art+Antiques, Profil súčasného umenia, Dart, atď.) a internetových serverov (artalk.cz, artlist.cz, 

a2, webové stránky galérií), katalógov výstav, umeleckých webových portfólií, relevantnej 

historiografickej literatúry a literatúry z oblasti estetiky a pridružených teoretických disciplín, 

internetových televízií (artycok.tv) a rozhlasových vysielaní. V rámci výskumu obdobia 

najmladšieho umenia, vznikajúceho v dobe práce na dizertácii (t.j. 2012–2018), bol možný i 

„terénny výskum“ v podobe osobných návštev výstav a prípadných ozrejmujúcich rozhovorov 

s umelcami. Dokumentácia zistení prebiehala formou textových zápiskov a budovania súboru 

fotodokumentácií diel.  

Spracovanie zistení bolo podriadené charakteru témy práce. V nadväznosti na klastrovú 

definíciu umeleckého diela podľa Berysa Gauta,6 teóriu kognitínych modelov Georga Lakkoffa7 

bola navrhnutá typológia možných modelov v umení, ktoré okrem toho, že spracúvajú vybrané 

umelecké diela a prístupy k súčasnému postkonceptuálnemu umeniu, opierajúce sa o model 

formálne alebo tematicky, môžu slúžiť v nadväznosti na predloženú historickú rešerš aj ako 

interpretačné nástroje, zhodnocujúce samotné dejiny umenia: zvyšujúce množstvo „modelov“ 

spresňuje ucelenosť podoby doby. Všetky modely sú v určitom slova zmysle nesprávne a ani 

typológia modelov navrhnutá touto prácou nie je vyčerpávajúcim súborom. 

 Samotné kapitoly sú písané formou eseje, ktorej argumenty sa opierajú o príklady 

umeleckých diel vybranej referenčnej oblasti. Nejde o prehľad, vývin ani chronológiu tvorby 

jednotlivých umelcov, ale skôr o signifikantné situácie, dokladované tvorbou umelcov určitej 

generácie. Na základe toho sa pokúšam prácou definovať vlastné modely chápania umenia 

obdobia prvých pätnástich rokov milénia. Práca je v určitom zmysle modelom o modele, ale i inak 

povedané, je pokusom o nové preskúmanie umenia daného obdobia. Pozitívom tohoto prístupu je 

možnosť definovania nových súvislostí v širších kontextoch, ktorým nemusí byť v užšie 

špecifikovaných výskumoch vymedzený dostatok miesta. Podobný metodologický prístup som 

našla u Márie Oriškovej v knihe Dvojhlasné dejiny umenia, v ktorej sa pokúša o nový výklad 

povojnového umenia nášho kontextu. 

                                                   
6 Berys GAUT, „Umění jako klastrový pojem“, in: Denis CIPORANOV – Tomáš KULKA (eds.), Co je 

umění?: Texty angloamerické estetiky 20. století, Praha: Pavel Mervart 2011, s. 386. 
7 George LAKOFF, Ženy, oheň a nebezpečné věci. Co kategorie vypovídají o naší mysli, Praha: Tráda 2006. 
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Ďalšie práce, ktoré ma metodologicky čiastočne inšpirovali sú: Charlotte Reynolds a jej 

The Fourth Register of Architecture: ‚Model as ...‘8 a dizertačné práce Lenky Hachlincovej Písmo 

a obraz v českom a slovenskom umení v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch 20. storočia9 a 

Kataríny Ihringovej Vzťah slova a obrazu v slovenskom vizuálnom umení.10  

Okrem zmienených príkladových esejí som do tela práce začlenila reflexie vlastného 

autorského umeleckého prístupu, pretože polovica práce na umeleckom doktoráte je praktického 

charakteru a v mojom prípade je praktickým výstupom práce séria diel, reflektujúcich tematické 

okruhy mnou navrhovanej typológie modelu, predostrenej v teoretickej práci. Zvolila som podobu 

štyroch tzv. autorských poznámok, ktoré sa nachádzajú vždy na konci každej zo štyroch kapitol, 

navrhujúcich interpretáciu daného modelu. Myslím, že táto voľba demonštruje môj postoj 

píšuceho umelca a nezastiera, že primárnou inšpiráciou navrhovaných modelov je skúsenosť 

príslušníka skúmanej generácie s vlastnou. 

Počas práce som sa stretla s nasledujúcimi metodologickými problémami: 

1./ Časový odstup. Námietkou môže byť súčasná rýchlosť starnutia informácií, ktorá 

legitimizuje zaoberanie sa čerstvým obdobím bez časového odstupu. Z ich nestálosti a dočasnej 

prístupnosti vyplýva vzrastajúca dôležitosť výskumu súčasných umeleckých dejín pre uchovanie, 

definovanie a spracovanie obdobia, ktoré je dnes síce bohato digitálne dokumentované, zajtra však 

táto dokumentácia môže byť premazaná a nahradená. 

2./ Šírka témy. Odpoveď na problém prílišnej šírky leží v samotnej charakteristike modelu 

ako „poznávací náhražky originálu,“11 ktorou sa „od analýzy vybraných děl přesouváme do 

vzdálenosti, z níž můžeme přehlédnout mnohem větší korpus, a vědomě tak opouštíme detailní 

pohled.“12 Šírka záberu je pre model podmienkou a tak, ako sa na ňu zvyčajne nazerá ako na 

nevýhodu, tak môže byť v tomto prípade výhodou.  

3./ Problémy umeleckého doktorátu. Aj keď „[a]j prísny teoretik alebo historik používa 

asociatívny proces.“13 a pravdepodobne už nikto jednoducho nepovažuje prácu teoretika za prísne 

objektívnu a neomylnú, metodologické prístupy umelca a teoretika sa v mnohom rozchádzajú. 

Rozchádzajú sa minimálne v diskurze a obecenstve, ku ktorým sa vzťahujú. Pre mňa osobne bol 

                                                   
8 Charlotte REYNOLDS, The Fourth Register of Architecture: ‚Model as ...‘ (diplomová práca), Londýn: 

The Barlett School of Architecture, UCL 2015. 
9 Lenka HACHLINCOVÁ, Písmo a obraz v českom a slovenskom umení v päťdesiatych a šesťdesiatych 

rokoch 20. storočia (dizertačná práca), Praha: Filozofická fakulta, Ústav pro dějiny umění, Univerzita 
Karlova 2015.  

10 Katarína IHRINGOVÁ, Vzťah slova a obrazu v slovenskom vizuálnom umení, Trnava: vlastným nákladom 
2012. 
11Josef ŠLERKA, „Morettiho modely, Moretti jako model“, in: Franco MORETTI, Grafy, mapy, stromy. 

Abstraktní modely literární historie, Praha: Karolinum 2014, s. 111-114. 
12Ibid., s.112. 
13 Anežka BARTLOVÁ – Zuzana JAKALOVÁ, „Vždy som bol súčasný. Rozhovor s kurátorem a umělcem 

Borisem Ondreičkou“, Art+Antiques, november 2017, č. 11, s. 39-40.  
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najväčší problém prekonať vlastné zažité metódy práce (a výskumu), ktoré som rozvíjala ako 

počas štúdia, tak i počas svojej umeleckej kariéry, a ktoré považujem za efektívne, ale ktoré neboli 

pre prácu s diskurzívnym textom platné. Ďalšími problémami boli moja nedostatočná teoreticko-

humanitná skúsenosť, príprava a podmienky a rozporuplné, prípadne sa vylučujúce očakávania od 

nejasne definovanej podoby doktorátu v oblasti umenia, ktoré sa nedajú naplniť. Čo považujem za 

výhodu doktorského štúdia na FaVU VUT, bola voľnosť vo výbere témy a možnosť použiť 

metodológiu experimentálneho charakteru. I keď výskum umením - artistic research je zatiaľ u nás 

vo fáze emancipačnej, jeho metodológia teda nie je štandardnou vedeckou komunitou dostatočne 

akceptovaná a prax jeho pravidelného používania ustálená. 

Princípy umeleckého výskumu ako zjavne iného, ale dôležitého spôsobu referencie o svete 

a spoločnosti dávajú nové možnosti pre ďalšie overovanie zdanlivo strnulých pojmov a fenoménov 

vied o človeku. V tomto je rola univerzít s otvoreným a pluralitným prostredím pre bádanie 

a kritické referovanie o aktuálnom dianí v spoločnosti nezastupiteľná a prostredie vysokých 

umeleckých škôl sa snaží túto pozíciu dôstojne zastávať. 

 

 

1.3 Literatúra a pramene 
Drvivá väčšina zdrojov, ktoré spracovávajú tému modelu v umení vychádza z tradície 

architektonického modelárstva, prípadne hobby modelárstva. Veľká časť literatúry, ktorá sa 

venovala tomuto druhu modelov, bola vydaná len v anglickom jazyku, čo poukazuje na fakt, že 

modely ako téma umeleckých diel sa síce objavujú v histórii umenia, ich český a slovenský 

kontext ale nebol zatiaľ spracovaný.14 Študijné práce orientované na architektonické modely 

interpretujú hlavne prostredníctvom zmenšenia, precíznosti realizácie a ilúzie, teda charakteristík, 

ktoré sú príznačné pre materiálové zmenšeniny, no vo vzťahu k iným typom modelov nemajú 

dostatočnú relevanciu. 

 Medzi hlavné pramene problematiky fyzických a architektonických modelov počítam 

nasledujúce tituly, ktoré radím podľa dôležitosti, akú pre prácu zohrali. Boli to napr. kniha 

Remaking the World. Modeling in Human Experience15 od Jamesa Roya Kinga z roku 1996, 

diplomová práca Charlotte Reynolds The Fourth Register of Architecture16 z roku 2015 alebo 

antológia Ralpha Rugoffa Psycho Buildings. Artists Take on Architecture17 z roku 2008.  

                                                   
14 Aj z tohoto dôvodu sa práca viac sústredí na špecifickosť podoby českého a slovenského kontextu.  
15 James Roy KING, Remaking the World. Modeling in Human Experience.Urbana – Chicago: University of 

Illinois Press 1996. 
16 Charlotte REYNOLDS, The Fourth Register of Architecture: ‚Model as ...‘ (diplomová práca), Londýn: 

The Barlett School of Architecture, UCL 2015. 
17 Ralph RUGOFF (ed.), Psycho Buildings. Artists Take on Architecture, Londýn: Hayward Publishing 
2008. 
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Kým o oblasti architektonických a fyzických modelov existuje množstvo štúdií, o 

oblastiach, o ktoré som rozšírila interpretačný kontext modelu, teda o kvázivedeckých, scénických 

a kognitívnych modeloch v umení neexistuje relevantná štúdia. Užitočné pre mňa boli do veľkej 

miery sekundárne pramene orientované na modelové neemancipované formy s ich významom pre 

spomínané oblasti. Oblasť lineárnych modelov som skúmala na pozadí prác, venujúcich sa 

grafickej vizualizácii dát ako napr. Nejen kruhy18 od Richarda Jaroša a Pavly Pauknerovej vydané 

v roku 2017 alebo publikácie Grafy, mapy, stromy. Abstraktní modely literární historie19 z roku 

2014 od Franca Morettiho. Pre teoretické podloženie oblasti kognitívnych modelov som využila 

práce Georges Lakoff a jeho Ženy, oheň a nebezpečné věci. Co kategorie vypovídají o naší 

mysli,20v českom preklade vydané v roku 2006 a Modely a systémy21 Jaromíra Křemena z roku 

2007. Posledná oblasť, o ktorú som rozšírila interpretačný kontext modelu sú imerzívne modely.  

Dôležitou oblasťou boli tiež súhrnné štúdie zamerané na české a slovenské umenie od 

začiatku milénia po súčasnosť, ktoré majú najčastejšie formu katalógov k výstavným projektom. 

V rámci nášho kontextu je jedinečnou štúdiou katalóg Ladislava Kesnera k výstave Model22 z roku 

2015, ktorý zostáva ojedinelým pokusom tému modelu spracovať komplexne. Sám autor sa ale 

priznáva, že napriek absencii „komplexnej teórie modelu“ sa esejou (a ani výstavou) dieru 

nepokúša zaplniť, resp. naznačuje, že ide o tému samu o sebe nespojitú, čo znemožňuje vznik 

konzistentného výkladu. Koncepcia výkladovej eseje poníma model v širokom spektre významov 

a legitimizuje i nahliadanie na model cez prizmu abstraktných a kognitívnych modelov ako ich 

ďalej rozvíja táto práca. Ďalšie tituly zamerané na české a slovenské postkonceptuálne umenie boli 

volené so zreteľom na jednotlivé interpretačné modely.  

Pramene pre dejinnú časť zahŕňali množstvo prameňov, ktoré som spracovávala 

synteticky. Pre oblasť renesancie a baroka som z českých prameňov siahla napr. po skriptách 

Literatura k dějinám umění. Vývojový přehled23 od Petra Wittlicha z roku 2008 alebo po prácach 

Jiřího Kroupu Školy dějin umění. Metodologie dějin umění 1,24 2010 a Umělci, objednavatelé a 

styl. Studie z dějin umění,25 2006.  

 

  

                                                   
18 Richard JAROŠ – Pavla PAUKNEROVÁ (eds.), Nejen kruhy, Praha: Umprum 2017. 
19 Franco MORETTI, Grafy, mapy, stromy. Abstraktní modely literární historie, Praha: Karolinum 2014. 
20 George LAKOFF, Ženy, oheň a nebezpečné věci. Co kategorie vypovídají o naší mysli, Praha: Tráda 
2006. 
21 Jaromír KŘEMEN, Modely a systémy. Praha: Academia 2007. 
22 Ladislav KESNER, Model (kat. výst.), Praha: Galerie Rudolfinum 2015. 
23 Petr WITTLICH, Literatura k dějinám umění. Vývojový přehled, Praha: FFUK 2008. 
24 Jiří KROUPA, Školy dějin umění. Metodologie dějin umění 1, Brno: Masarykova univerzita, 2010. 
25 Jiří KROUPA, Umělci, objednavatelé a styl. Studie z dějin umění, Brno: Barrister a Principal, 2006. 
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2. ZLOMOVÉ BODY V UVAŽOVANÍ O MODELE V UMENÍ 
 

2.1 Renesančno-baroková kategorizácia umenia 
2.1.1 Disegno interno, disegno esterno 

2.1.2 Skica ako model 

2.1.3 Architektonické modely  

 

Tradícia dejín umenia sa o model ako o svoj funkčný nástroj začala opierať v súvislosti so 

vznikom kategorizácie umenia, prameniacej z oddeľovania vnútornej a vonkajšej podstaty 

umeleckého diela. Maliar a historiograf Giorgio Vasari (1511−1574) v práci Životy 

najvýznamnejších maliarov, sochárov a architektov z roku 1568 označil termín disegno za „otca 

všetkých umení,“26 čiže za základ každej umeleckej tvorby. V tom čase umelecká tvorba zahŕňala 

architektúru, maľbu a sochu. Rímsky maliar Federicco Zuccari (1542−1609) na základe 

znovuobjavenia platónskej filozofie postavil pojmy idea a disegno27 na rovnakú úroveň. Praktickú 

realizáciu diela vymedzil spresnením pojmu na disegno esterno, umelcovu vnútornú predstavu, 

nápad či zámer zahrnul pod v renesancii často používaný termín disegno interno alebo disegno 

concetto.28 Sám výraz disegno znamenal okrem všeobecného zastrešenia umeleckého diela ako 

takého i kresbu, ktorá sa začala považovať za základ všetkých umení. Umenie Florencie a Ríma, 

zodpovedajúceho obdobia (1530−1565), sa dokonca označovalo za kresliarske umenie (arti del 

disegno).  

Na základe renesančno-barokovej kategorizácie, v ktorej trojrozmerné i dvojrozmerné 

skice zastávali podobnú pozíciu, som sa rozhodla rozšíriť pre potrebu naplnenia zámerov 

dizertačnej práce chápanie výrazu model z výlučne sochársko-architektonickej kategórie aj na 

oblasť maliarskych a kresliarskych skíc. Maliarske a kresliarske skice pokladám v 

postkonceptuálnom zmysle za modely implicitne manifestujúce konceptuálnu, ideovú stránku 

diela. Rozvoj maliarskych a sochárskych modelov ako pomôcok pre tvorbu vychádzal z potreby 

1./ zjednodušene rozvrhnúť proces technologicky náročnejšej realizácie a 2./ prezentovať 

predstavu hotového diela v zjednodušenej materializovanej podobe investorom. 

Vzťah hotového umeleckého diela a jeho skice (modelu) je ambivalentný: skice sú často 

živšie, autorskejšie a oveľa viac prepojené s intelektuálnym a kreatívnym podielom umelca než 

                                                   
26Giorgio VASARI,“Le vite dei più eccellenti architetti, pittori et scultori italiani”, in: G. BALDIN BROWN 

(ed.), Vasari on Technique, Londýn: J.M. Dent > Company 1907. 
27Jiří KROUPA, Školy dějin umění, s. 48 a 60-62, a Jiří KROUPA, Školy dějin umění. Metodologie dějin 

umění 1, Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 60 a 79. 
28 David FREEDBERG, Peter Paul Rubens. Oil Paintings and Oil Sketches. New York: Gagosian Gallery, 

1995, s. 15. 



15 

 

realizácie, preto sa často za hotové realizácie sami považujú. Nepremyslené a priame tvorenie je 

však obsiahnuté i v samotných realizáciách. Ak aj existuje systém prísnych pravidiel (ako napr. 

baroková kodifikácia Filippa Baldinucciho alebo Maliarska príručka z hory Athos), podľa ktorých 

sa hotové diela realizovali, často hrá rolu v predchádzajúcej príprave a drile, v realizácii sa ale 

prísne nutne nezrkadlí. Uvažovanie o skici ako o modeli je preto ambivalentného charakteru. 

V rámci procesu umeleckej prevádzky, a z nej vyplývajúcej kategorizácie umeleckých diel, má 

skica prísnu pozíciu. Tá je však v praxi neustále problematizovaná, konfrontovaná a podrobovaná 

kritike. Nakoniec dôkazy jej existencie ako kategórie akoby mizli pod tlakom spochybnení, ktoré 

nastoľujú vznikajúce umelecké diela.  

Podobne ako pri skiciach k plošným dielam, je aj architektonický model neoddeliteľnou 

súčasťou tvorivého a intelektuálneho procesu „objavovania“ podstaty umeleckého diela ako i 

prezentácie zamýšľanej realizácie investorovi. Na rozdiel od skíc, architektonický model vo 

vzťahu k realizácii zostáva v určitom zmysle technickou pomôckou a dokonca možno 

i podmienkou. Nedochádza uňho k zámene alebo fúzii s hotovým dielom, pretože (viac než 

v prípade kategorizácie umeleckého procesu) potvrdzuje svoj štatút modelu ako objektu malej 

mierky. 

 

 

2.2 Emancipácia architektonického modelu a skice počas moderny 
2.2.1 Emancipácia architektonických modelov 

2.2.2 Model ako idea ako readymade: Greenberg a kritika Duchampa 

  

Avantgardy 20. storočia sa snažili vymaniť sa z dominujúceho obrazového realizmu a tým 

zámerne potlačili realistické zobrazovanie. Vďaka svojim očistným a utopickým projektom sa 

avantgardy podieľali na emancipácii architektonických modelov, umeleckých modelov, kategórií a 

skíc. Modernistická emancipácia umenia, podrobená následnej avantgardnej kritike odtrhnutia od 

skutočného života a jeho opätovná integrácia do života ako umenia už emancipovaného, zasiahla 

i model, ktorý do obdobia moderny vystupoval ako pomôcka tvorivého procesu.  

Odpoveď na otázku, ako sa v moderne zmenila rola umeleckých kategórií, sa dá 

nachádzať práve na príkladoch posunu pozornosti umelcov na skice a modely a na následné 

„obnažovanie“ tvorivej fázy umeleckého procesu ako metódy autonomizácie umenia. Síce by sa 

dalo povedať, že emancipácia modelu (kresliarskych a olejových skíc, architektonických a 

skulpturálnych modelov) začala oveľa skôr než modernou, bolo to ale až obdobie moderny, ktoré 

túto emancipáciu artikulovalo naplno.  
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Ambivalentnú pozíciu umeleckých kategórií, meniaci sa vzťah k médiu a boj o prím formy 

a myšlienky v rámci moderného a avantgardného vývinu umenia popisujem v ďalších dvoch 

podkapitolách na príkladoch:  

a/ emancipujúcich sa architektonických modelov, derivujúcich do podoby autonómnych 

umeleckých diel: 1./ jednak príklady ruského konštruktivizmu: na modeloch Vladimira Tatlina a 

architektonoch Kazimira Maleviča ako formy modelovej protoarchitekúry29 a 2./ nájdené objekty 

uchopované po vzore práce s architektonickými modelmi Kurta Schwittersa, ktoré nájdeme 

v rámci jeho najslávnejšieho diela Merzbau (1923-1937),  

b/ readymades Marcela Duchampa ako formy modelového uchopovania nájdených 

objektov ako priamej reakcie na tradičnú kategorizáciu umenia a následne na jeho práci Boîte-en-

Valise [Krabica v kufri] (1935 – 1940) chcem ukázať jeho dejinnú nadväznosť na fázovanie 

umeleckého procesu. 

Tieto dve línie vnímam ako korešpondujúce vývinové méty dvoch tradícií: tradície 

architektonického modelárstva a tradície kategorického fázovania umeleckého kreatívneho 

procesu. Ako všetky ostatné emancipované formy, prenikajúce do umenia, i emancipované 

architektonické modely mali „dôvody“ prieniku do umenia. Za konštruktivistickou až 

suprematickou tematizáciou abstraktného priestoru stálo napr. i odhaľovanie roly architektúry pri 

formovaní verejného priestoru a vízií utopickej spoločnosti, ktoré boli úzko (nutne) spojené 

s artikuláciou prostredníctvom architektonického modelu (Pamätník III. Internacionály Vladimíra 

Tatlina alebo architektony Kazimira Maleviča). V inej mierke pracuje s nájdenými objektmi Kurt 

Schwitters (1887-1948) na svojom Merzbau, asamblážovom environmente či architektonickej 

soche (1918-1933), prostredníctvom ktorého tvorí špecifickú skulpturálnu formu reprezentácie 

architektúry30 v zmysle pracovného modelu ako integrálnej súčasti tvorivého procesu, ktorý 

svojimi fyzickými a technologickými možnosťami definuje obmedzenia procesu 

a s metaforickými interpretáciami zvolených materiálov a ich funkcie pre spoločnosť inšpiruje ku 

konečnej vízii diela. 

Kým emancipácia architektonického modelu upozornila na význam (verejného) priestoru 

a politický aspekt architektúry, emancipácia umeleckej skice otvorila problém sebareferenčnosti 

médií a začala hlbšie analyzovať vzťah originál – kópia – falzum, skica – realizácia – 

dokumentácia alebo jedinečné umelecké dielo vs. masová reprodukovateľnosť. Podobnosť 

readymadeu Fontány s modelom tkvie v podstate diela. Táto podstata nespočíva vo fotografickej 

dokumentácii, v texte, ani v masovo vyrábanom predmete dennej potreby. Dokonca ani v 

jeho neskorších designových kópiách, ktoré bez váhania označujeme za materiálové modely diela. 

                                                   
29 Viď Petr REZEK, Architektonika a protoarchitektura, Praha: Jan Placák – Nakladatelství Filosofia 2009.  
30 Podobne uvažuje Matthew MINDRUP, „Kurt Schwitters‘ Architectural Models“, The Journal of Kurt 

Schwitters Society, roč. 4, 2014, č. 4, s. 25. 
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Podstata tohto diela spočíva vo veci. Vo veci existujúcej v určitom kontexte ako prototyp, ktorý je 

modelovo prítomný vo všetkých kópiách, replikách (inscenovaných) dokumentáciách. Ako 

podotýka Funcke, „[fontána] premenila umenie na diskurz.“31 Všetky „inštancie“ Fontány referujú 

k jednej. Tak ako skice, modely, plánky, technické dokumentácie referujú k jednej 

architektonickej (a v histórii často i umeleckej) realizácii. Okrem readymadeov, ktoré stáli za 

Greenbergovou kritikou Duchampa, považujem za dôležité spomenúť aj ďalšiu Duchampovu 

slávnu sériu modelov, formálne stavajúcich na tradícii modelli. Pod názvom Boîte-en-Valise 

[Krabica v kufri] umelec vytvoril v rokoch 1935 až 1940 zmenšenú kolekciu vlastnej tvorby, ktorú 

by sme v súčasnom umeleckom jazyku mohli prirovnať k umeleckému portfóliu. V tomto diele sa 

vyššie naznačená nejasnosť charakteru artefaktu, ležiaca medzi skicou/modelom, originálom, 

kópiou a dokumentáciou, stáva vykreslenejšou a markantnejšou. 

 

 

2.3 Emancipácia abstraktného modelu v konceptualizme 
2.3.1 Kontextualita, linearita a serialita abstraktných modelov konceptualizmu 

2.3.2 České a slovenské špecifiká modelu v konceptualizme 

2.3.3 Modely „papierovej architektúry“ 

 

Ďalší zvrat vo vývine rolí modelu v umení nastal s nástupom konceptuálneho umenia, 

umenia definovaného ako dematerializového, orientovaného na ideu a na jazyk. Boli nastolené 

nové „kategórie“ odestetizovaných diel, nehodnotiteľných aparátom Kantovského estetizmu. 

Výrazové prostriedky konceptualizmu sa dajú chápať aj ako odraz spoločenských tendencií 

pozitivisticky orientovaných na vedecké poznanie a pokrok, na snahu o zbavenie sa umenia 

autonómnej elitárskosti. Odmietnutie Greenbergovho konceptu mediálnej špecifickosti 

umeleckého diela, preferujúceho dvojrozmerný hmotný artefakt ako konštitutívnu vlastnosť 

vysokého umenia, mohlo byť jedným z motívov k obratu umelcov k hľadaniu nových metód a 

prípadne k inklinácii k vedeckým metódam. Chladnosť a mechanickosť výrazu spolu so záujmom 

o vedeckú metodológiu, snahou o odhalenie poznávacej funkcie procesu tvorby umenia a 

uprednostnenie kognitívnych a konceptuálnych aspektov diela pred zrakovou percepciou 

umeleckého diela sa pripisujú viac umelcom „pred železnou oponou“ než v našom domácom 

kontexte.32 V našom kontexte dochádza k fascinácii vedeckým obrazom povrchnejšie, a to na 

                                                   
31 Bettina FUNCKE, „Not Objects so Much As Images. A Response to Graham Harman’s‚ Greenberg, 

Duchamp, and the Next Avant-Garde‘“, in: Ridvan ASKIN – Paul J. ENNIS – Andreas HÄGLER – 
Philipp SCHWEIGHAUSER (eds.), Aesthetics in the 21st Century. Speculations V, Brooklyn, NY: 
Punctum books 2014, s. 279. 

32 Tomáš POSPISZYL, Asociativní dějepis umění, Praha: Tranzit 2014, s. 83. 
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úrovni vizuálnej, formálnej a (paradoxne) estetickej. Model do kontextu konceptuálneho umenia 

vstupuje ako motív vedeckého obrazu, vizuálneho zobrazenia dát a informácií, ktorých pôvodný 

kontext je nezávislý na predchádzajúcej kunsthistorickej kategorizácii architektonických modelov 

či kresliarskych skíc. Po vzore emancipácie modelov v moderne sa v konceptualizme emancipujú i 

„abstraktné modely“: mapy, stromy, schémy, grafy a diagramy. 

Tak, ako typické dokumentačné médiá sériovej kompozície spracovávajúce jednu ideu, 

i každý umelecký model alebo skica v sebe nesú význam konceptuálnej sériovej kompozície, aj 

keď sa samé už nemusia vystavovať v spoločnosti svojich sériových partnerov. V súvislosti s 

vedeckými modelmi sa často hovorí v pluráli. Existujú vedľa seba ako rôzne cesty riešenia jednej 

úlohy. Sériová kompozícia je v tomto chápaní implicitnou charakteristikou vedeckého modelu, 

ktorý v emancipovanej podobe do umenia preniká prostredníctvom konceptualizmu. 

Na 20. storočie by sme sa totiž mohli pozrieť aj ako na obdobie technického a vedeckého pokroku 

a prípadne vývin vedeckých, teoretických, populačných, štatistických, matematických a iných 

modelov.  

 

 

2.4 Heterogénne podoby modelu v postkonceptuálnej situácii 
2.4.1 Postkonceptuálna situácia 

2.4.2 Modely v rozšírenom poli postkonceptualizmu 

2.4.2 Parametre definície modelu v rozšírenom poli  

 

Postkonceputálne umenie rozvíja svoju orientáciu na ideu ako to nastolil konceptualizmus, 

ktorú kombinuje s paralelnou orientáciou na materialitu: a to v ľubovoľnom, starom alebo novom, 

médiu. Pritom každý formálny aj obsahový prvok diela je konceptualizovaný. Práca chápe 

„postkoncepuálnosť“ ako podmienku súčasného umeleckého diela, ako ju označil Peter Osborne, 

je sprevádzaná konceptualizáciou materiálu, jazyka, vedy i zmyslového vnímania. Zahŕňa teda 

celú škálu umeleckých diel, je skôr spôsobom nahliadania, než hnutím. Typ postkonceptualizmu, 

ktorý sa vyvinul na území Česka a Slovenska, práca chápe ako prirodzené vyústenie lokálne-

špecifickej podoby konceptualizmu.  

Ak konceptualizmus ku tradičnému uchopeniu modelu ako skice, sochárskeho a 

architektonického modelu pričlenil grafické modely z jazyka vedeckej vizualizácie, prípadne 

informačnej grafiky (ktoré sú vzájomne prepojené), v postkonceptualizme sa k nim pripájajú 

inšpirácie modelmi mysli a 3D počítačovými modelmi, prípadne ďalšími skupinami modelov. Na 

základe skúmania historických východísk a zlomov v uvažovaní o modeloch v umení som dospela 

k záveru, že pre hodnotenie modelov (resp. toho, čo za model označíme) v súčasnom 

postkonceptuálnom umení je príhodnejšie neobmedzovať sa výlučne na tradíciu architektonického 
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modelu a jeho umeleckých derivátov, ale zahrnúť doň i ďalšie významy tohto slova. Modely 

v postkonceptuálnom umení mediálne reagujú nielen na možnosti, ktoré ponúka ako médium 

architektonický model, ale i na vývin kategórií umenia (od renesancie, cez modernu, avantgardu a 

konceptualizmus), na sociálno-politické zmeny (v našom geografickom kontexte cez pozíciu 

umenia v dobe totality a po nej) alebo rozvoj vedy a technológií a s ním spojené sprievodné javy 

(ako potreba vyznať sa v informačnej a obrazovej zložitosti alebo zameranie sa na zmyslové 

vnímanie). Tieto zmeny spôsobujú, že modely v umení sú uchopované i v inom zmysle, než 

v zmysle materiálových pomôcok kreatívneho procesu. A to napr. v zmysle modelu, ktorý 

zjednodušuje informačnú zložitosť, ktorý ponúka „varianty“ k možným riešeniam alebo 

mentálneho modelu, ktorý sa v mysli pokúša definovať nejednoznačné pojmy a ďalších. Na 

rozdiel od chápania modelov ako „derivátov“ architektonického modelu, je toto širšie uchopenie 

ťažšie definovateľné.  

 Poňatie modelu v postkonceptualizme je podmienené rôznorodosťou tém, prístupov, 

stratégií, hodnotových systémov i teórií, ktoré neustále „rozmazávajú obrysy“ klasickým i novým 

kategóriám. Koncipovanie jednoznačných a navzájom sa vylučujúcich definícií vystriedala 

možnosť vzájomnej koexistencie rôznych systémov a prístupov, a s tým súvisiace vzájomné 

prestupovanie, miešanie i mnohoúrovňové interpretovanie. Tendencie na prelome tisícročí, 

prejavujúce sa ohlasmi konca dejín umenia, pluralitou prístupov, dekonštrukciou, či mileniálnou 

skepsou, sa v nadväznosti na stav súčasného umenia (a napríklad „návrat k objektu“) a na tému 

tejto práce dajú chápať aj ako obdobie odstupu od prvého konceptualizmu. 

 Ako výsledok pluralitnej konštitúcie prostredníctvom hľadania zhôd v rôznorodých 

definíciách termínu model som dospela nasledujúcemu tvrdeniu: Model, špecifická forma 

symbolickej reprezentácie, charakterizovaná vlastnosťami: objektovosť, selektívnosť, 

explanatívnosť, umelosť a idealizácia do umenia preniká v emancipovanej podobe, t.j. v podobe 

oslobodenej od nutnej závislosti na pravidlách pôvodného kontextu. Pôvodný kontext je presunutý 

do pozície alúzie, na ktorú sa umelecké dielo odvoláva.  
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3. Podoby modelu v postkonceptualizme 
 

3.1 Lineárny model 
 

Lineárny model, 1. kresebná skica k umeleckému dielu, 2. schematizujúca lineárna kresba, 

ktorá zjednodušujúcim spôsobom blízkym textu reprezentuje významové jazykové kategórie. 3. 

útvar lineárnej grafickej vizualizácie odvodený od foriem vedeckých zobrazení ako sú grafy, 

mapy, stromy alebo schémy, účelom ktorého je zjednodušeným spôsobom prezentovať veľké 

množstvo často zložitých informácií.  

 

Prostredníctvom exemplifikácie dielami českého a slovenského postkonceptuálneho 

kontextu táto kapitola nahliada na emancipovaný lineárny model ako na stratégiu voľného 

narábania súčasného umenia so skicou a lineárnou kresbou ako otvorenou témou. So zámerom 

rozšíriť referenčné pole modelu využívam zámerne rozostrené a nejasné kategorizovanie kresby, 

skíc a abstraktných modelov umelcami. Za pôvodcu tejto vágnosti pokladám metaforu, implicitne 

prítomnú v každom umeleckom diele. Abstraktné modely – grafy, schémy a diagramy – 

považujem za kvázivedecké vizualizačné metafory, používané za účelom poukázania na 

technokratický, proracionalistický charakter postindustriálnej spoločnosti prostredníctvom 

zdanlivého zjednodušovania, vysvetľovania a znázorňovania. Konkrétnymi oblasťami záujmu 

umelcov sú oblasti informačného smogu, mnohosti, zložitých sietí, zbiehajúcich sa do zdieľaného 

pocitu ambivalencie pravdy a reality. 

 

 

3.1.1 Skice ako otvorené modely 
 

Zoznam citovaných autorov, diel a projektov:  

Svätopluk Mikyta (1973–) Ornamentiana33 (2016–2017), inštalácia kolekcie kresieb 

Oldřich Morys (1983–) Součástí kresby (2013), inštalácia kresebných skíc 

Juraj Gábor (1985–) Úprava kompozície DH113 (2013), inštalácia a performance 

Petr Ingerle (1968–) Možnosti záznamů. Sto let v kresbách ze sbírky Moravské galerie v Brně. 

(2010) kurátor, výstava 

 

                                                   
33 Lucia TKÁČOVÁ – Anetta Mona CHISA, Svätopluk Mikyta: Ornamentiana (kurátorský text), Brno: Fait 

Gallery 2016, https://www.faitgallery.com/soucasne-a-planovane/events/223.html (cit. 29. 11. 2017). 
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3.1.2 Kvázivedecké modely: Vizualizačné metafory; archív, siete, postinternet; pravda 
modelov 
 

Zoznam citovaných autorov, diel a projektov: 

MAPY (Umelecká kartografia v strede Európy 1960–2011) / MAPY I. (Známe a neznáme), MAPY 

II. (Neznáme oblasti) Daniela Čarná (1978–), Lucia Gregorová (1976– ) kurátorky, výstavný 

projekt 

Atlas transformace34 (2009) Zbyněk Baladrán (1973–), Vít Havránek (1971–) editori, v spolupráci 

s Věrou Krejčovou, knižná publikácia v nadväznosti na rozsiahly cyklus výstav a prednášok 

Monument transformace35 

Boris Ondreička (1969–) Hi! Lo (2011), publikácia 

Richard Nikl (1987–) Spyderco (2013), objekt 

Richard Loskot (1984–) Cosmology model (2017), iluzívna inštalácia  

Jozef Mrva (1988–) Dark Ontologies Matter (2017), video 

Radovan Čerevka (1981–) Krajina trvalej slobody (2013), inštalácia 

Eva Rybářová (1991–) Tumbleweed (2018), výstava  

  

 

3.1.3 Autorská poznámka č.1: # ∞) (2016) 
 

Zložitosti každodennej reality, ktorým nerozumiem, mňa samu ako autorku vedú k 

neustálym pokusom realitu zjednodnodušovat a vytvárať jej modely. V prvej z mojich autorských 

poznámok rozoberiem dielo #∞) (2016), ktoré som z dôvodu obsahového zamerania na zložitosť 

a mnohosť, ktorú uchopuje prostredníctvom jednotiacich lineárnych modelov, zaradila práve ako 

prvé praktické dielo dizertačného projektu. 

Model pokladám za vhodne zvolený prostriedok s potenciálom „rozmotať“ zložitú realitu 

a poukázať na jej aspekty v novom svetle. Na vybudovanie modelov používam aparát, ktorý mi 

ponúkajú diskurzívne medze umenia. Z toho vyplýva, že okrem overovania možností začlenenia 

modelovania do kreatívneho procesu, tiež považujem za nutné si z pozície autora nanovo 

vymedziť vlastné hranice v rámci umeleckého diskurzu. Zistila som, že to, čo ovplyvňuje moje 

pohnútky asi najviac, nie je zakotvené len v snahe rozumieť konceptuálnej stránke umenia, ale aj v 

záujme o širšiu tendenciu virtualizácie spoločnosti, ktorá podľa mňa mení hodnotu „konceptu“ i 

„médiá“. Nahliadaním z tejto perspektívy sa konceptuálne gesto dostáva do každého umelcovho 

                                                   
34 Zbyněk BALADRÁN – Vít HAVRÁNEK – Věra KREJČOVÁ, Atlas transformace, Praha: tranzit 2009. 
35 http://www.monumenttotransformation.org/ (cit. 1. 10. 2012). 
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rozhodnutia a médium čím ďalej, tým viac ukazuje svoju implicitnú schopnosť tematizovať 

spoločenské zmeny, vznikajúce pod vplyvom postdigitálnych a postantropocentrických 

tendencií.36 Práca rozoberaná v tejto kapitole je úvahou nad schopnosťou modelu zjednodušovať 

spletité informácie a špekuláciou nad otázkou toho, koľko signifikantných detailov 

a nápomocných informácií môže podávať štatistická pravda a zjednodušená schéma. 

Triptych #∞) je vo svojej podstate trojrozmerným lineárnym modelom. Stojí na pôdoryse 

troch typografických symbolov pripomínajúcich emotikon, ktoré transformujem do trojrozmernej 

podoby „drôtených“ modelov. Mediálnym posunom z virtuálneho priestoru komunikácie na 

sociálnej internetovej alebo telefónnej sieti sa zápis emócie, čiže chvíľkového situačného 

zachytenia prežívaného momentu pretavuje do podoby monumentu postaveného pre abstraktný, 

zovšeobecňujúci symbol. Prostredníctvom lineárneho, „drôteného“ železného modelu chcem touto 

prácou odkázať k celej škále významov. Aj napriek tomu, že sú tieto symboly súčasťou typografie, 

nie sú písmenami, z ktorých by sa mohlo poskladať slovo alebo veta. Ostávajú v uzavretosti 

svojho významu a nedokážu budovať stavebnicu jazyka. Jediný priestor, kde sa tieto symboly 

môžu správať podobne ako písmená, je systém emotikonov. Inak sú symbolmi zovšeobecnenia. Sú 

schémami komunikácie, ktoré nesú ďalšie významy. Sú „vešiakmi“, triediacimi tautologické 

obrazy, ktoré sa vnútorne zdanlivo bezúčelne multiplikujú. 

 

 

3.2 Fyzický model 
 

Fyzický model, označenie pre fyzický objekt skulpturálneho charakteru, ktorý 

zjednodušujúcim spôsobom reprezetnuje akýkoľvek iný myslený alebo existujúci objekt, a to 

spravidla v študijnom materiáli. Typickou (aj keď nie nutnou) črtou fyzických modelov je vizuálne 

atraktívne zmenšenie a precízna remeselená realizácia. 

 

Emancipovaný fyzický model je najrozšírenejší a najznámejší typ uchopovania modelu 

umelcami. V dobe skoršieho postkonceptualizmu bol záujem o tento model charakteristický témou 

sociálnej utópie a kritiky, ako aj osobnej intímnej a kolektívnej pamäte. Medzi týmito prístupmi sa 

pritom dajú vypozorovať dve paralelné tendencie: piktogramizujúca – a teda smerujúca k satirickej 

skratke a skeču a vážnejšia, rekonštruujúca línia – pracujúca s pamäťou. Skrytou vlastnosťou 

fyzických modelov, často využívanou umelcami, je zmyslová manipulácia prostredníctvom 

                                                   
36 Ryan BISHOP – Kristoffer GANSING – Jussi PARIKKA, „Across and Beyond: Post-digital Practices, 

Concepts, and Institutions“, in: Ryan BISHOP – Kristoffer GANSING – Jussi PARIKKA (eds.), Across 
and Beyond – A transmediale Reader on Post-digital Practices, Concepts, and Institutions, Berlin: 
Sternberg Press 2016, s. 11-23. 
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atraktivity zmenšeniny. Tzv. „modelárske“ umenie je v českom a slovenskom kontexte typické pre 

obdobie 0. rokov. Pre najnovšie obdobie je znateľný odklon od satiry a osobnej pamäťovej línie, 

ktoré nahrádza tematizácia fyzického modelu ako prezentačnej kategórie umeleckého procesu. 

Táto nová línia je spojená s upevňovaním pozície umelcov zastupovaných galériami na trhu 

s umením, ako aj s novootvoreným záujmom o objekt spôsobený nástupom postinternetu a s ním 

súvisiacich teoretických tendencií. Dvojitá interpretácia modelov ako fyzických objektov 

s materiálovou podstatou a zároveň metaforických objektov, tematizujúcich i širokú oblasť 

filozofie prostredníctvom vedeckého modelu, problematizujúcu charakter racionálneho poznania 

robí z modelov pravé objekty postkonceptuálneho umenia. 

Piktogramizácia modelového spôsobu života strednej triedy, ako aj práca so spomienkou 

a pamäťou artikulované pomocou emancipovaných architektonických modelov, ktoré som 

rozoberala v predchádzajúcich dvoch podkapitolách, sú v oboch prípadoch poznačené silným 

politickým a sociálnym podtónom, charakteristickým pre naše umenie transformácie. Nedá sa 

povedať, že by táto tendencia z umeleckých diel v druhom desaťročí z umenia vymizla, prestala 

však zastávať tak jasne vymedzené stanovisko a rozmenila sa v heterogenite umeleckých 

autorských prístupov. V nasledujúcej kapitole sa budem venovať emancipovaným fyzickým 

modelom, ktoré neodkazujú na architektúru v zmysle predchádzajúcich dvoch kapitol a nie sú ani 

nástrojom sociálnej kritiky. Naopak sú skôr emancipovanými materiálovými modelmi sôch, 

objektov, proste umeleckých diel.  

 
 

3.2.1 „Piktogramizácia“ modelového života 
 

Zoznam citovaných autorov, diel a projektov:  

Krištof Kintera (1973–), inštalácie, sochy, objekty 

Jiří Černický (1966–) Divoký sny (2014), výstava 

Jan Jakub Kotík (1972–2007) Úspory měřítek (Economies of Scale) (2000), výstava 

Jan Nálevka (1976–) Zem plná mléka (2000), inštalácia 

Marko Blažo (1972–) 3d/4d (1996), inštalácia 

Michal Murín (1963–) Múzeum signatúry (Contemporary art museum in signature) (2003), 

inštalácia 
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3.2.2 Sociálna pamäť modelov architektúry 
 

Zoznam citovaných autorov, diel a projektov:  

Tomáš Džadoň (1981–) Sídlisko Ždiar (2005), Stratil som návod (2009), Pamätník ľudovej 

architektúry (2013–2016), inštalácie 

Martin Piaček (1972–) Najväčšie trapasy slovenskej histórie (od 2007), cyklus objektov 

Markéta Hlinovská (1978–)37 Kočkolit (2008), inštalácia 

Tomáš Svoboda (1974–)38 Visiting my flat (2006), Minimal flat (2007), žiju film (2015), inštalácie 

Silvie Vondřejcová (1976–) Příběh bytu (2000) 

Eva Koťátková (1982–) Za mezi nad pod v (Pokoj) (2007), inštalácia 

 

 

3.2.3 Umelecké kategórie vs. postateliérová prax 
 

Zoznam citovaných autorov, diel a projektov: 

Anna Hulačová (1984–), sochy, objekty 

Vladimír Houdek (1984–), maľby 

Rafani Hluboko v nepřátelském území (2012), inštalácia 

 

 

3.2.4 Autorská poznámka č. 2: Básnická zbierka (2017-2018) 
 

Zámerom môjho diela Básnická zbierka, 2017–2018 je venovať sa kráse slov a partitúram 

obrazov. Pozostáva zo súboru básní, prepísaných pomocou materiálových papierových diorám do 

priestorovej „osnovy“ – schodiska, z ktorého každý schod zodpovedá jednému veršu. Pracovne sa 

táto práca dlho nazývala Krása a pravidlo, pretože jej dve hlavné línie sú obraz domoviny a 

lingvistika umenia. Orhan Pamuk napísal o krásnej literatúre, že je „videním sveta slovami.“39 Zdá 

sa mi, že umenie siaha po jazykových teóriách, keď chce racionálne rozumieť sebe samému a 

naopak literatúra siaha po prirovnaní k (výtvarnému) umeniu, keď chce ospravedlniť svoju 

obrazotvornosť a uprednostniť úlohu metafory. Prostredníctvom opakovaných prepisov do jazyka 

fyzických modelov a späť do jazyka slovenského alebo českého sa snažím skúmať význam 

                                                   
37 http://www.hlinovska.com/index.php/kockolit-diplomka/ (cit. 20. 9. 2017). 
38 http://www.tomassvoboda.eu/indexhibitv070e/index.php?/visiting-my-flat/ (cit. 20. 5. 2018).  
39 Orhan PAMUK, Jiné barvy, Praha: Argo 2017. 
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poetického jazyka a rolu prekladu pre život človeka v kozmopolitnej spoločnosti, ale i pre kontext 

súčasného umenia. 

V lete 2017 som vytvorila prvú verziu „sonetu“ Imagined corners (2017). Bol to fyzický 

papierový objekt – schody, na ktorých každý schod prináležal jednému riadku sonetu, ktorý sa 

poeticky rozvíjal do motívu dramatickej diorámy. Cieľom bolo (a je) nájsť stav, v ktorom táto 

umelá krajina disponuje divokosťou prírodnej krásy, aj keď umelo vystavanej a zároveň podlieha 

pravidlám a znásilneniu naratívnou líniou. Formálnym aj obsahovým jadrom literatúry i umenia je 

pre mňa ako autorku krása vo vzťahu k pravidlám. Tento napätý vzťah vnímam prostredníctvom 

pnutia medzi porušením a harmóniou. Predobrazom cyklu Básnická zbierka (2018) je pre mňa to, 

čo možno považovať za známe a tiež to, čo možno považovať za historické. Zaujímala ma otázka, 

či prepisom poetického prirodzeného jazyka do jazyka umeleckého, v podobe papierových 

modelových diorám, vzniká niečo umelé. A tiež to, ktorý jazyk sa dá v umení označiť za odborný. 

A nakoľko sa dá táto umelosť eliminovať? Za vzor som si pôvodne vybrala sonet (znelku), ktorý 

ospevuje krajinu a viaže sa na konkrétnu kultúru. 

Druhou realizáciou cyklu bol výstavný projekt Kľúčové slová (2017), realizovaný v OGL Liberec. 

Na podčiarknutie záujmu o prepis a preklad z materiálového jazyka do prirodzeného 

a z prirodzeného jazyka do umeleckého som použila príklad dvoch sonetov z dvoch rôznych 

jazykov. Oproti sebe, ako dve roztvorené knihy stáli sonet zo zbierky Holy sonets (1633) od 

anglického básnika Johna Donne (1572–1631) a druhý sonet zo zbierky Krvavé sonety (1914) od 

slovenského básnika P. O. Hviezdoslava (1849–1921). Mediátorom im boli riadky „preložené“ do 

medzinárodného jazyka materiálových modelov. Dve roztvorené knihy opticky zároveň 

symbolicky zobrazovali na pôdoryse špicaté zátvorky „< >“, čím dielo kontinuálne nadviazalo na 

triptych #∞) z roku 2016. Okrem týchto ústredných motívov bola na výstave rozohraná téma 

fyzickej migrácie a otvorených hraníc a jej súvis so vzrastajúcim množstvom nepreložitelných 

informácií. 
Na budovaní fyzických papierových diorám krajiny pod pravidlami poetiky prirodzeného 

jazyka sa snažím zameriavať na niekoľko aspektov. a/ Kultúrno historické motívy, artefakty, 

archiválie, ako aj prírodné dedičstvo projektu slúžia ako archív, ktorý sa búri proti systematickému 

spracovaniu. b/ Obraz prírody je porušovaný digitálnym videním, roztrieštenosťou informácií na 

internete sa mení i normovanie pohľadu na krajinu. Príroda je narúšaná zásahmi ako sú 

industrializácia, diaľnice, znečistenie, dôsledky globálneho otepľovania, ale aj outdoorovými 

aktivitami, sprevádzanými adrenalínom a kanonizovanou predstavou o atraktivite trávenia času 

v krajine, ktorú umelo vytvárajú masmédiá. c/ Historické povedomie ovplyvňované 

dezinformáciami nám podsúva historizujúce obrazy kultúry späté s krajinou. Národná hrdosť je 

synonymom pre radikálne ideály pravice. Opakom býva bezbrehosť, ústiaca do nezúčastnenosti a 

flegmatickej afirmácie, podliehajúcej zdanlivo statickému obrazu neurčitej istoty 
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„štandardizovanej domoviny“. d/ Forma je na tomto projekte dôležitá, tvorí niečo ako „telo“ 

nového jazyka. Prototyp materiálovej básne, ktorý som pre zbierku vytvorila, má podobu objektu, 

je fotografovateľný do „obrazu” a aj prepísatelný do básne. Všetky jeho mediálne transformácie sú 

rovnako dôležité.  

 

 

3.3 Kognitívny model  
 

Kognitívny model, (znalostný alebo mentálny) je reprezentáciou abstraktného objektu 

v mysli, metaforicky i mysli samotnej; je abstraktného charakteru, v umení nadobúda ľubovoľné 

formálne podoby – napr. fyzických objektov, konštelácie objektov, lineárnych kresieb, často 

myšlienkových máp, dokumentácie objektov. 

 

Emancipovaný kognitívny model odhaľuje otvorený charakter kategórií typických pre 

postkonceptuálne tendencie, ako aj veľký záujem umelcov o ľudskú myseľ a subjektivitu spojenú 

s obratom pozornosti spoločnosti na kogníciu. Na rozdiel od fyzických a lineárnych modelov, 

ktoré sú v neemancipovanej podobe jasne vymedzené formálnymi kategóriami, kognitívny model 

usmerňuje vnútornú štruktúru diela a predstavuje abstraktný obraz mysle artikulovateľný rôznymi 

médiami. Kapitola sa zameriava na jeho rolu pri procesoch otvorenej kategorizácie 

postkonceptuálenho umenia a rozoberá dve konkrétne podoby, ktoré kognitívny model v umení 

nadobúda – buď vystupuje ako tematický a priestorový princíp média inštalácie alebo preberá 

podobu kognitívnych máp, teda podskupiny lineárnych modelov. 

O myšlienkových mapách ako o kognitívnych modeloch sa dá uvažovať aj ako o dielach 

intermediálneho charakteru, nesúcich charakteristiky modelu, ktoré sú tematicky orientované na 

zmyslové vnímanie, filozofické myslenie a mediálnu reflexiu. V českom a slovenskom umení sa 

vlna zámerného tematického a metaforického uchopovania kognitívnych modelov objavila na 

konci a prelome 0. a 10. rokov. Aj keď sa dnes, v roku 2018 už nehovorí o tematickom zaujatí 

kogníciou v umení v tak širokej miere ako v prvej vlne, z umenia nevymizlo. Dá sa očakávať, že 

nevymizne ani v budúcnosti, keďže, v súhlase s filozofom Alva Noë, štruktúra našich životov 

podlieha organizácii, ktorú môže priblížiť, vysvetliť a zviditeľniť jedine umelecká prax.40 Zároveň 

záujem umelcov reflektuje dianie v kultúre, spoločnosti, politike a vede a tendencie naznačujú, že 

metaforické uchopovanie ľudskej i umelej inteligencie bude ešte dlho v centre záujmu.  

Ak sa naozaj dostali do krízy klasické objektivistické kategórie, ktorých počiatok sa dá 

vystopovať k Aristotelovi, a ktorých vzostup v 20. storočí odobrila moderna, potom má 

                                                   
40 Alva NOË, Strange Tools. Art and Human Nature, New York: Hill and Wang 2015, s.29. 
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kvázivedecký umelecký výskum nielen svoj interpretačný rámec, ale i opodstatnenie v 

tematizovaní ľudskej mysle pomocou kognitívnych modelov. Niektoré umelecké diela o procesoch 

ľudského myslenia referujú zámerne, iné zo samotnej podstaty umeleckej výpovede, závislej na 

subjekte, okolnostiach, telesnosti svojho tvorcu i vlastnej materialite. Pri lineárnych a fyzických 

modeloch, ako ich ponímali predchádzajúce kapitoly, bola koncepčným a jednotiacim prvkom 

forma. Kognitívny model v umení môže prebrať podobu ktoréhokoľvek z nich.  

 

 

3.3.1 Fyzický model mentálneho priestoru 
 

Zoznam citovaných autorov, diel a projektov: 

Pavla Sceranková Zpráva z neokortexu (2011), inštalácia, Observatoř (2014), objekt 

Eva Koťátková Za mezi nad pod v (Pokoj) (2007), Cesta do školy (2008), inštalácie 

Kateřina Šedá (1977–) Furt dokola (2008), inštalácia 

Viktor Kopasz (1973–) Prolonged Identity (2018), výstava 

 

 

3.3.2 Myšlienková mapa a kognitívne orientovaná spoločnosť 
 

Zoznam citovaných autorov, diel a projektov:  

Jiří Skála (1976–) Art practice and other activities (2017), mapa 

Barbora Klímová (1977–), Matěj Smetana (1980–), Aneta Willertová (1992–) Co ty máš, co já ne? 

(2018), mapa 

Ján Mančuška (1972–2011) Hrnek, mohl/a bys souhlasit? (2003), myšlienková mapa 

Ján Mančuška (1972–2011), Stano Filko (1937–2015), Boris Ondreička (1969–), Marek Pokorný 

(1963–) A cup (2003), inštalácia 

Zbyněk Baladrán (1973–) Kognitivní mapy (2009),41 výstava 

 

 

3.3.3 Autorská poznámka č.3: Nekonečno na přehradě (2016) 
 

 Akcia Nekonečno na přehradě (2016) kombinuje ambíciu lineárneho modelu 

komunikovať všeobecné významy prostredníctvom zjednodušených tvarov s témou kognície, 

artikulovanej na modelovej situácii ľudskej mysle, ku ktorej dochádza pri snahe porozumieť 

                                                   
41 https://artycok.tv/3927/zbynek-baladran-cognitive-maps (cit. 2. 2. 2018). 
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vonkajšiemu svetu. Po formálnej stránke je dielo akciou parafrázujúcou umenie akcie a landart, 

teda smery charakteristické pre obdobie 70. rokov. Pretože som chcela vzdať poctu avantgardnému 

umelcovi a konceptualistovi Daliborovi Chatrnému (1925–2012), jednou z troch fotografov, ktorí 

akciu dokumentovali bola pani Marie Kratochvílová (1946–), obvyklá fotografka Chatrného akcií 

v prírode. 

V sobotu 20. 8. 2016 sa stretla skupina dobrovoľníkov so zámerom vytvorenia symbolu 

nekonečna na hladine Brnianskej priehrady za pomoci vodných bicyklov. Proces prebiehal pod 

mojou telefonickou supervíziou z brehu a pod vedením „alfa vodného bicyklu“ priamo na hladine, 

ktorý bol nasledovaný ďalšími vodnými bicyklami, podobne ako húsatká nasledujú dospelú hus. 

Pôvodný plán vytvoriť na hladine formáciu ležatej osmičky sa nepodaril. Nakoniec skupina 

pristúpila k jednoduchšiemu obrazcu – kruhu. Akcia bola dokumentovaná fotograficky z troch 

pozorovacích uhlov. Z pozície na brehu fotografkou Mariou Kratochvílovou a fotografom Petrom 

Antošom (1983–). Skupina na vode sa zas okrem dobrovoľníkov skladala i z fotografky Evy 

Rybářovej a operátora „alfa bicykla“ Ondřeja Homolu (1984–). Mojou výhodou bolo, že som po 

celý čas stála na brehu a akciu koordinovala zo vzdialeného bodu, kompletne oddeleného od 

kruhu. Spoločne s divákmi a okoloidúcimi som celú akciu pozorovala z diaľky a videla akoby „big 

picture“ alebo model. Pohľad z brehu poskytoval komplexnú predstavu o tvare kruhu, človek však 

zostával v bezpečí na suchu. Na druhej strane sme z brehu nezažili to, čo zažil každý jeden 

účastník na vodnom bicykli. Nevideli sme časti kruhu zvnútra a nespojili sme si fyzickú námahu 

so snahou o vytvorenie dokonalého tvaru. Nemali sme obecenstvo. 

 

 

3.4 Imerzívny model 
 

Imerzívny model, typ vnoru – neiluzívneho i iluzívneho, v podobe scénografie, 

architektonov a parapavilónov, inscenovaného fotografického obrazu alebo 3D počítačovej 

vizualizácie, ktorý imerzívnym spôsobom zobrazuje pohľad do umelo vytvoreného 

zjednodušeného priestoru v podobe 3D modelov alebo materiálových diorám. 

 

Odkedy sa výstava legitimizovala ako autonómne umelecké médium je imerzia 

neodmysliteľným fenoménom, spojeným s modelmi v umení. Emancipovaný imerzívny model 

vychádza zo scénografie a rozdeľuje imerziu na neiluzívnu a iluzívnu. Neiluzívny imerzívny 

model definuje architektonicky priestor expozície, a to prostredníctvom emancipovaných foriem 

výstavnej architektúry, pre ktoré používam termín architektony a tiež stratégiou tvorby „výstavy 

vo výstave“ ohraničenej protoarchitektonickou schémou, ktorú označujem ako parapavilón. 
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Iluzívne imerzívne modely sú „nadstavbou“ ponímania priestoru galérie ako kognitívneho modelu. 

Prostredníctvom reálnej alebo virtuálnej dokumentácie (fiktívneho) priestoru tematizujú význam 

a úskalia ilúzie v súčasnej spoločnosti, poznačenej masívnou virtualizáciou. 

Ak médium výstavy prijmeme ako nový spôsob prístupu ponímania umeleckého diela, 

nutne musíme začať vnímať inak i prístup k hmotnému artefaktu. Kým sa napr. land art alebo 

akčné umenie odtrhli od klasického vnímania „artefaktu v galérii“, výstava ako médium tento 

vzťah problematizuje. Do výstavy ako do diela totiž fyzicky vstupujeme, a preto považujem za 

potrebné sa v poslednej kapitole venovať imerzii. Slovo imerzia znamená „ponorenie sa alebo 

vnorenie sa“ do určitého fyzického prostredia, doslovne do vody. V prípade uvažovania o výstave 

ako o médiu a prípadne aj o role iluzívneho vnorenia, imerzia prenesene znamená ponorenie alebo 

vnorenie sa do galerijného prostredia pomocou viac alebo menej iluzívnej inštalácie. Imerzia vo 

virtuálnej realite sa dá zas chápať ako pocit fyzickej prítomnosti v nefyzickom svete. 

Jednotlivé časti kapitoly sa sústredia na to, akými prostriedkami, a s akými motiváciami 

budujú umelci imerzívne projekty. Kapitola zvažuje 4 relevantné spôsoby vytvárania imerzií ako 

modelov, ktorých rámcom je buď médium výstavy alebo fyzický priestor galérie či z neho 

vyplývajúce virtuálne 3D prostredie. Z neiluzívnych imerzií ide o nasledujúce prípady: výstava 

alebo umelecké dielo, chápané ako platforma pre vybudovanie vizualizácie komplexného pohľadu 

na svet, výstavná architektúra použitá na vymedzenie tvarovej modelovej situácie, pôsobiacej 

fyzickou neiluzívnou imerziou na divákove zmysly alebo architektúra výstavy, ktorá je sama 

umeleckým dielom, ale pohlcuje ďalšie umelecké diela. Kapitola rozoberá iluzívne imerzívne 

modely z hľadiska totálnej fyzickej iluzívej imerzie realizovanej v priestore galérie a nakoniec sa 

dotýka témy modelových virtuálnych imerzií, vznikajúcich prostredníctvom 3D modelovania. 

Na príkladoch architektonu a parapavilónu skúsim bližšie poukázať na niektoré diela a 

momenty významné pre tieto druhy uchopovania galérie ako tvorivého i kritického média 

modelového charakteru. Zároveň sa pokúsim ukázať, ako doba transformácie resp. z nej 

vychádzajúca nostalgia za minulosťou poznačili to, ako sa tieto modelové formy v umení 

manifestujú. 

V porovnaní s výpravnými iluzívnymi fotografiami svetovo etablovaných autorov ako 

Hans Op De Beeck, Thomas Demand, James Cabsere alebo Gregory Crewdson, ktoré napĺňajú 

predstavu iluzívneho obrazu a primárne si žiadajú interpretáciu pomocou štandardných estetických 

kritérií, všetky práce českého kontextu (a o niečo mladšou datáciou) upriamujú pozornosť 

pozorovateľa na produkciu obrazovej ilúzie a jej rolu v spoločnosti, teda ku globálnejším 

a všeobecnejším problematikám. 

Vybrané práce autoriek Lucie Scerankovej a Miroslavy Večeřovej sú vystavané na 

momente prekvapenia a odhalenia, pracujú s určitým druhom filmovej kulisy. Tak ako zmienené 

práce Tomáša Svobodu a Jana Pffeifera, ilúziu viac komentujú než navodzujú. Na rozdiel od nich, 
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ale s ilúziou a jej vplyvom na vnímanie a zavádzanie pracujú vedome a nútia diváka, aby otestoval 

vlastné medze rezistencie.  

 

 

3.4.1 Výstava ako model sveta 
 

Zoznam citovaných autorov, diel a projektov:  

Stano Filko (1937–2015), Ján Mančuška (1972–2011), Boris Ondreička (1969–), Marek Pokorný 

(1963–) Model sveta. Quadrophonia (2005), inštalácia pre 51. Benátske Bienále 

Pavla Sceranková (1980– ), Souhvězdí (2013), Zrážka galaxií (2014), inštalácie 

Václav Magid (1979– ), Souřadnice (2013), výstava 

Zbyněk Baladrán (1973– ), Modely vesmíru (2009),42 inštalácia  

 

 

3.4.2 Architektony a parapavilóny: architekton a parapavilón 
 
Zoznam citovaných autorov, diel a projektov:  

Jan Fabián (1978– ), Modelové situace (2010), výstava 

Jiří Příhoda (1966– ), Scéna pro raně gotickou kapli (1994),43 Blíže k ulici (1998), inštalácie 

Roman Ondák (1966), It Will All Turnout Right (2005–2006), model 

Dominik Lang (1980– ), Expanded Anxiety z roku (2013), Procházení zdí (2013), inštalácie 

Matěj Smetana (1980– ), Architektony 1 (2014) a Architekton 2 (2015), objekty 

Ilona Németh (1963– ), Jiří Surůvka (1961–), kurátorka Katarína Rusnáková (1959–) Pozvanie na 

návštěvu (2001), inštalácia pre 49. Benátskeho Bienále  

Dominik Lang (1980– ), Spící město (2011), inštalácia pre 54. Benátskeho Bienále 

Jiří David (1956– ), Apoteóza (2015), inštalácia pre 56. Benátskeho Bienále 

Roman Štětina (1986– ), Auditorium (2014), inštalácia 

 

 

  

                                                   
42 http://www.zbynekbaladran.com/new/cs/2016/07/03/modely-vesmiru/ (cit. 4. 3. 2018).  
43 http://www.jiriprihoda.cz/cz/scena/ (cit. 12. 3. 2018). 
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3.4.3 Iluzívny imerzívny. Dokumentácia fyzickej a virtuálnej scény: fyzické a virtuálne 
scény 
 

Zoznam citovaných autorov, diel a projektov:  

Tomáš Svoboda (1974– ), žiju film (2015), video 

Jan Pfeiffer (1984– ), Vizualizace (2014), animácia 

Lucia Sceranková (1985– ), Sunset (2012), Mramor (2012), Pugét (2012), More (2011) a Hora 

(2011), fotografia, inštalácia 

Miroslava Večeřová (1985– ), Řeka (2013), video 

David Možný (1963– ), Rahova (2008), video 

Vilém Duha (Novák) (1981– ), Oni (2012), animácie 

Vilém Duha (1981– ), Pavel Sterec (1985–) Sexuální boj komodit (2014), animácia 

András Cséfalvay (1986– ), Purgatorius (2018), 2 kanálové video 

 

 

3.4.4 Autorská poznámka č.4: Bez názvu (2015)  
 

Vnútorná štruktúra práce Bez názvu (2015) v spolupráci s Jiřím Kovandom stojí na idei 

odkrývania úpadku edinburghskej Holyroodskej kaplnky a na metaforike viacvrstvových zmien, 

ktoré s týmto úpadkom súviseli. Konkrétne išlo o posun v médiu, autorstve, reprezentácii i 

dokumentácii. Médium práce je videozáznam performance o stopáži 42 min. a 12 sec.. 

Kompozícia ohraničuje pohľad zvrchu na pracovný stôl. Kamera dokumentuje „prácu“ rúk 

staršieho muža, snažiaceho sa spätne vyskladať čiernobielu fotografiu rozstrihanú na štvorčeky. 

Ruky urobia v priebehu trvania akcie niekoľko pokusov, z ktorých jeden na okamih úspešne 

rekonštruuje iluzívnu imerzívnu scénu. Pri ostatných pokusoch sa ruky nechávajú uniesť skôr 

asociáciami.  

Na výstave Montáž (2015) vo Fait gallery MEM v Brne bolo video premietané v na mieru 

zostrojenom black boxe na veľkoformátovú projekčnú plochu. Fotografia, ktorú sa ruky urputne 

snažia znovu vyskladať, je výsledkom dlhého radu remediácií. Z formálneho hľadiska je 

dokumentáciou papierového iluzívneho modelu scény, parafrázujúcej dioramatickú maľbu, ktorú 

v roku 1864 namaľoval pionier fotografie Louis Daguerre (1787–1851). V roku 2015 som podľa 

reprodukcie tejto maľby skonštruovala jej retrospektívny papierový model. Miesto Holyroodskej 

kaplnky, ktorá je na pôvodnej maľbe zobrazená, sa mojím zásahom znovu zrodilo v geograficky 

odlišnej polohe, v inej mierke a z iného materiálu. 

Pre video sme nenašli žiadny názov, ktorý by bol všeobjímajúcim, ultimátnym a 

konečným, preto sme video nakoniec pomenovali Bez názvu (2015). Keby sme preň zvolili iný 
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názov, zúžil by sa jeho význam. A to som nechcela. Stalo by sa všeobecným modelom ruiny, 

modelom konkrétnej Holyroodskej kaplnky, prototypom procesu rozkladu, modelovou sondou do 

historickej udalosti alebo modelom osvojenia. Dielo zostalo bez názvu kvôli možnosti 

nekonečného množstva potenciálnych názvov, čo kurátorku Mariku Kupkovú pri písaní 

sprievodného textu inšpirovalo k pokusom o jeho pomenovanie. Každý z možných názvov, ktoré 

navrhla v kurátorskom texte, predkladám ako druh interpretácie. Preto bez nároku na výlučnosť 

alebo preferenciu jedného z navrhnutých názvov som si sadu názvov od Mariky Kupkovej dovolila 

apropriovať ako interpretačné modely práce, a týmto gestom zúročiť nevyužitú možnosť. Sada 

navrhovaných názvov zahŕňala nasledujúce možnosti: Ruiny, Holyrood Chapel, Test, Učenie, 

Osvojenie a Trpezlivosť. 
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4. Záver 
 

Koncept modelu je v súčasnom českom a slovenskom postkonceptuálnom umení 

artikulovaný pomocou modelových foriem a motívov z najrôznejších odborných i laických 

diskurzov. Tieto formy nutne prechádzajú emancipáciou od svojich pôvodných funkcií 

a kontextov a do umenia vstupujú s narušenou štruktúrou. Práve toto narušenie je veľmi dôležité, 

pretože vytvára priestor pre metaforu. Bez narušenia by modely zostali technickými nástrojmi bez 

potenciálu reflektovať širšie významy. Ich emancipácia je nutnou podmienkou „prestupu“ do 

umeleckého diskurzu. Nezáleží na tom, či modely pochádzajú z umeleckého, architektonického 

alebo vedeckého kontextu, každá z týchto oblastí má svoje špecifiká.  

V historickej časti práce hľadám zlomové body, ktoré prispeli k týmto emancipáciám. 

Dospievam k názoru, že z historického pohľadu sú významné dve línie. Prvou je línia 

kategorizácie a typológie umeleckého kreatívneho procesu, ktorá sa vyvíjala od renesancie po 

barok a vyústila do ambivalentnej a neskôr spochybňovanej polarizácie vnútornej a vonkajšej 

podstaty umeleckého diela ako i oddelenia jeho prípravy a realizácie. Druhou, historicky 

významnou líniou, bol architektonický model, ktorý bol vymedzený v rámci podobného delenia 

ako pracovná, technická a prezentačná pomôcka. Na rozdiel od kontextu „umeleckých“ modelov 

a skíc, nebola pozícia architektonického modelu ako nutnej pomôcky nikdy spochybnená. 

Reálna emancipácia historických architektonických i „umeleckých“ modelov nastala 

s modernou na začiatku 20. storočia a vyústila do voľného metaforického uchopovania 

modelových foriem s narušenou štruktúrou. Už od moderny a avantgárd sa stretávame s mediálnou 

sebareflexivitou a konceptualizáciou média emancipovaných modelov, čo v praxi znamená to, že 

samotná voľba média modelu je riadeným gestom a konceptuálnym obsahom. Konceptualizmus 

alebo konceptuálne umenie 60. a 70. rokov otvorilo cestu emancipácii abstraktných 

kvázivedeckých modelov. Tieto vizualizačné metafory sú vybudované na estetike grafov, máp a 

diagramov a do umenia prenikajú pod kamuflážou kvázivedeckej štatistiky. Až postmoderný 

postkonceptualizmus naplno podporil potenciál modelu formovať konceptuálne obsahy na 

formálnej, materiálovej i abstraktnej obsahovej úrovni zároveň.  

Na kontext historických kategórií reaguje postkonceptuálny emancipovaný model 

protestom aj afirmáciou. V 0. rokoch a v prvej polovici 10. rokov sa postkonceptuálni umelci 

českého a slovenského kontextu vysporiadavali s krízou a neskorším návratom tradičných 

kunsthistorických kategórií prostredníctvom mediálne-sebareflexívneho formalizmu. Úzky prúd 

umenia chápal emancipovaný fyzický model ako skulpturálny objekt, čo umelcom umožnilo 

konceptuálne uchopovanie fyzického objektu ešte pred nástupom postinternetu a objektovo 

orientovanej ontológie. Tradičné umelecké kategórie sa ukázali ako alfa i omega vzťahovania sa 
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fyzických modelov k súčasnej role (komodifikovateľného) artefaktu. Postupná transformácia práce 

s modelom v priereze dejín ukázala, že na stáročné spory vnútornej podstaty a vonkajšieho 

prevedenia a invencie a realizácie môže model odpovedať jediným spôsobom. A to tým, že 

vonkajšie neexistuje bez vnútorného a nie je invencia bez realizácie. 

Tematizácia tradičných kunsthistorických kategórií ale zďaleka nie je jedinou témou 

artikulovanou pomocou emancipovaných postkonceptuálnych modelov. Príkladom môžu byť 

frustrácie spôsobené demokratizáciou informácií a paralelnou nemožnosťou si dobre vybrať, ktoré 

sa odrazili i na záujme umelcov o tieto témy. Informačná zahltenosť, digitálne barbarstvo, 

subjektívne podmienené interpretovanie reality, prevaha emócií nad faktami alebo politická 

kultúra postpravdy sú len niektorými faktormi, podieľajúcimi sa na zdieľanom pocite 

bezvýchodiskovosti. Dezinformačné tendencie sa ako témy dostali do umenia po obsahovej 

stránke, ale i na úrovni konceptualizácie zvolenej formy. Umelci inštinktívne siahajú po vedeckej 

alebo informačnej vizualizácii, nenarábajú s ňou v rukavičkách. Grafy, schémy, modely 

a diagramy rôzne upravujú, spochybňujú alebo prevracajú ich „objektívny“ charakter zámernou 

subjektivizáciou. Model, chápaný ako pomôcka, je v prvom rade nástrojom zjednodušenia 

zložitosti. Postkonceptuálni umelci to veľmi dobre vedia. Predsa sa ale stáva, že kvázivedecký 

model v ich rukách situáciu nezjednodušuje, no naopak upozorňuje na to, že nech sa snažíme 

akokoľvek, naše vysvetlenia reality plodia len ďalšie nezodpovedateľné otázky. Ak som model 

označila za pomôcku postkonceptuálneho umenia, myslela som aj túto dvojznačnosť. V tomto 

zmysle model pomáha odhaľovať zložitosť. 

Vnútorné modely sú základnými jednotkami ľudskej jazykovej kategorizácie nevyhnutnej 

pre komunikáciu. Fyzická podstata ľudského tela naviazaná na vnímanie a myslenie 

je podrobovaná aktuálnemu vedeckému výskumu. V nadväznosti na dôležitosť novo 

nadobudnutých poznatkov nie je prekvapivé, že obrat pozornosti na kogníciu inšpiruje 

i k interpretácii a výskumu umením. Kognitívny model je vo svojej podstate otvorenou kategóriou. 

Slávny citát ekonomickej štatistiky hovorí, že „všetky modely sú nesprávne, ale niektoré 

užitočné.”44 Dá sa tiež interpretovať pomocou približnosti a vágnosti každej ľudskej snahy niečo 

typologizovať alebo triediť. V jazykových teóriách ide o definovanie kategórií, ktorých prvky si 

nie sú rovné. Niektoré sa približujú viac centru, iné viac periférii. Podobnú stratégiu kategorizácie 

používa postkonceptuálne umenie, narábajúce s témami a motívmi emancipovanými z iných 

oblastí a počítajúce s metaforikou obsahu i formy. Kognitívne modely sa v tomto zmysle dajú 

považovať za leitmotív celej práce. Navrhnutá typológia nie je vyčerpávajúca a v istom zmysle je 

každý z interpretačných modelov špecifickým spôsobom nahliadania „na to isté“. Práca si vyberá, 

                                                   
44 George E.P BOX, „Science and Statistics“, Journal of the American Statistical Association, roč. 71, 1976, 
č.356, s. 791–799. 
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hodnotí a analyzuje „zhmotňovanie“ mentálnych priestorov a svetov, ktoré sa v nadväznosti na 

konceptualistické dedičstvo vyskytujú ako tradičný motív českého a slovenského umeleckého 

kontextu. V postkonceptuálnom umení boli fyzické mentálne priestory, tak ako i imerzívne 

modely, ktorým je venovaná posledná kapitola práce, ovplyvnené rozvojom umenia inštalácie. 

Kognitívny model je vnútorného charakteru a nadobúda fyzickú podobu ľubovoľného média. Tým 

stojí v protiklade k typológii modelov fyzických a lineárnych, ktorým boli venované prvé dva 

návrhy typológie. Kognitívny model môže totiž tvoriť podskupinu každého z nich. Príkladom sú 

napríklad kognitívne mapy, ktoré používajú formu lineárneho sieťového diagramu za účelom 

vytvorenia „mapy“ mysle. 

Poslednou kategóriou typológie je oblasť fenoménov vnorenia a ilúzie artikulovanou 

imerzívnymi modelmi. Tieto modely hodnotia tradíciu iluzívnej nápodoby, ale idú „za“ iluzívny 

obraz. Nejde im o plochu, ale o budovanie vnútorného prostredia, či už architektonického, 

modelového alebo scénografického. Môžeme povedať, že cieľom imerzívnych emancipovaných 

modelov je autonómne sa vymedzovať voči nútenému „druhému“ životu, ktorý žijeme vo 

virtualizovanom internetovom svete prostredníctvom výstavby paralelných imerzívnych priestorov 

a situácií.. Nesmieme ale zabúdať, že virtualita v umení nie je ničím novým, a že jej počiatky 

niektorí radia už do Altamiry a Lascaux.45 Podoba, akou ju poníma táto práca, síce neignoruje 

historický význam virtuality, ale napriek tomu prístup k virtualite a imerzii legitimizuje od doby, 

kedy sa legitimizovala aj výstava ako autonómne umelecké médium. Z toho dôvodu tento typ 

virtuality úzko reflektuje scénografické princípy a rozdeľuje imerziu na neiluzívnu a iluzívnu. 

Neiluzívny imerzívny model definuje architektonicky priestor expozície. Dosahuje to 

prostredníctvom emancipovaných foriem výstavnej architektúry, pre ktoré používam termín 

architektony a tiež prostredníctvom tvorby „výstavy vo výstave“, ohraničenej 

protoarchitektonickou schémou, ktorú práca označuje ako parapavilón. Iluzívne imerzívne modely 

sú „nadstavbou“ ponímania priestoru galérie ako kognitívneho modelu. Prostredníctvom reálnej 

alebo virtuálnej dokumentácie (fiktívneho) priestoru tematizujú význam a úskalia ilúzie v súčasnej 

spoločnosti poznačenej masívnou virtualizáciou. 

Táto dizertačná práca vznikla ako kombinácia výskumu prostredníctvom umenia 

a diskurzívneho výskumu v oblasti umeleckej historiografie a teórie. Aj keď má oficiálne oddelenú 

teoretickú časť od časti praktickej, jedna by bez druhej nevznikla. Navrhnutá typológia, najväčší 

prínos teoretickej časti výskumu, bola podmienená rozvojom a objavmi na strane autorského 

rozvoja, objavov a výskumu umením. Aj keď typologický výber zďaleka nevyčerpáva možnosti 

interpretácie modelu, dovoľuje na model nahliadnuť ako na jednotiaci prvok určitej tendencie 

                                                   
45 Oliver GRAU, Virtual Art. From Illusion to Immersion, Cambridge, MA – Londýn, UK: The MIT Press 
2003.  
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postkonceptuálneho umenia v českom a slovenskom kontexte. Zároveň je určitým mediátorom 

tradície umenia ako komoditného artefaktu a prenikania vedeckých racionálnych prístupov do 

uchopovania umenia, ale i života ako takého.  
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6. Autoreferát a dokumentácia praktického výstupu 

dizertačnej práce  
 

 

6.1 Vedľajšie výstupy umeleckého výskumu 
 

Od roku 2014, v ktorom som začala študovať doktorské štúdium na FaVU VUT som 

simultánne s rozvojom teoretického bádania prehlbovala znalosti o problematike práce i po stránke 

umeleckej praxe. Podobne, ako v prvej fáze teoretického výskumu, i v praktickej práci mali 

skoršie práce širší charakter. Zacielenosť sa paralelne s progresom práce zužovala. Z tohto dôvodu 

majú praktické výstupy podobu ucelených podprojektov s vlastným parciálnym významom. 

Výstava, ako umelecké médium, ku ktorému sa hlásim ako autor pravdepodobne najviac, taktiež 

ovplyvnila konečný formát praktického výstupu. Výstavné priestory, resp. priestory konkrétnych 

galérií, vniesli do projektov identitu inštitúcie. Časové hľadisko (ide o projekty realizované od 

roku 2014) ich znemožňuje vidieť naraz. Chcela by som prízvukovať, že žiaden z 

uvedených projektov by bez existencie dizertačného výskumu nevznikol, že ich cieľom bolo 

preskúmať a zhodnotiť význam, rolu a možnosti modelu pre súčasné umenie, a že zásadným 

spôsobom prispeli ku konečnej podobe textovej práce. Myslím, že existencia paralelného výskumu 

umením sa pozitívne prejavila hlavne na hĺbke vnoru do problematiky. Ide o vizuálne 

experimenty, ktoré nie sú prenosné a opakovateľné bez straty hodnoty pre celkový výskum. Ich 

závery sa často nedali dokumentovať len fotograficky a vyžadovali si sprievodný text. Tento 

problém som vyriešila napísaním a vydaním autorskej knihy Model a metoda (2016), ktorá na 

konkrétnych príkladoch čiastkových praktických výstupov dizertačnej práce kontextualizuje 

použitie modelu v súčasnom umení. 

Hlavným výstupom sa ale stal výber tých prác praktického výskumu, ktoré rešpektujú (a 

najviac ovplyvnili) konečnú štruktúru predkladanej typológie. Ide o nasledujúce práce: Kapitolu 

3.1 Lineárny model sprevádza inštalácia #∞) (2016), kapitolu 3.2 Fyzický model objekt Imagined 

corners (2017) a inštalácia Kľúčové slová (2017) z cyklu Básnická zbierka (2017 – 2018), kapitolu 

3.3 Kognitívny model akcia Nekonečno na přehradě (2016) a kapitolu 3.4 Imerzívny model video 

Bez názvu (2015). Komentár k zmieneným prácam som z dôvodu ich kľúčovej roly pre typológiu 

modelu začlenila do tela textovej práce v podobe tzv. autorských poznámok.  
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Lineárny model 

#∞) (2016) 

Kurátorka: Karina Kottová 

Inštalácia objektov, kov, textil, sklo, plast 

Národní galerie v Praze, Veletržní palác, Praha 

 

Fyzický model 

cyklus Básnická zbierka (2017 – 2018): 

Imagined corners (2017) 

Kurátorka: Louise Briggs 

Objekt, farebný papier, kartón, plast, akvarel 

Artpark at House for an Art Lover, Bothy, Glasgow 

Kľúčové slová (2017)  

Kurátorka: Tereza Jindrová 

Inštalácia, fotografia na lepiacej fólii, rezaná grafika na lepiacej fólii, interiérový náter, 

mdf dosky 

Oblastní galerie Liberec, Liberec 

 

Kognitívny model 

Nekonečno na přehradě (2016) 

Kurátorka: Tereza Jindrová 

akcia, 40 dobrovoľníkov, 3 fotografi – dokumentaristi  

20. 8. 2016, Brněnská přehrada 

 

Imerzívny model 

Bez názvu (2015) 

Kurátorka: Marika Kupková 

video, 42 min. 12. sec., fotografia vo videu: farebná digitálna tlač, model na fotografii vo 

videu: farebný papier, plast, kartón, akvarel 

Galerie TIC, Brno 

 

Pre hlbšie preniknutie do konceptov jednotlivých projektov, okrem spomínaných 

autorských poznámok uvádzam aj sprievodné kurátorské texty v pôvodnom znení v prílohe 7.3 

Textová príloha – sprievodné texty. Nakoniec považujem za dôležité zrekapitulovať závery, ktoré 

vyplývajú z výsledkov praktického výskumu. 1. / Používam emancipovaný model. To znamená, že 

využívané modelové formy a princípy sa v práci vyskytujú v narušenej, niekedy „nefunkčnej“ 
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formálnej alebo obsahovej podobe. 2. / Moje modely nie sú definované v závislosti na médiu. 

Dokazuje to mediálna rozmanitosť výberu prác do konečného výstupu. 3. / Otvorenosť kategórií 

modelov sa prejavuje tým, že zahrnuté práce exemplifikujú viaceré kategórie naraz. 4. / Tieto 

práce referujú o širokých témach na pozadí konkrétnych vybraných záujmových tém. Sú teda 

dôkazom metaforickej funkcie emancipovaného umeleckého modelu. 

 

 

6.2 Vedľajšie výstupy umeleckého výskumu 
 

Výstavné projekty 

 

Československý postkonceptualizmus (2018) 

(s Ondřejom Homolom) 

Priestorová kompozícia pozostávajúca z série objektov, solitérneho obektu, nástennej 

Kresby, série koláží a  

Papier, plast, kov, sadrokartón 

Kurátorka: Marika Kupková 

Galerie Kvalitář, Praha 

 

Model a metoda (2016) 

Voľná etuda na motívy loopu 

Sieťotlač, digitálna tlač, zrkadlové sklo 

Bez kurátora 

Solo offspace, Brno 

 

Obrazy tohoto blogu (2015) 

Séria objektov a nástenná vizualizácia 

Plast, drevo, rezaná grafika, tlač na bannerovine 

Kurátorka: Marika Kupková 

Galerie Kabinet, Galerie TIC, Brno 

 

Too Much Too Soon (2015) 

(s Ondřejom Homolom) 

Séria objektov, zvuková inštalácia 

Zrkadlové sklo, keramická hlina, sadra, akrylové farby, drevo, preglejka, kov, sklo,  

digitálna tlač 
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Kurátor: Jan Zálešák  

Galerie Kabinet T., Zlín 

 

Siamský strýc (2015) 

(s Jiřím Kovandom) 

Inštalácia zmiešaných artefaktov oboch umelcov 

Papier, mince, textil, sklo, kockový cukor, drevo, nájdené objekty, artefakty staršej datácie 

Kurátor: Pavel Vančát 

Fait gallery, Brno 

 

Long Slow Distance (2014) 

 Imerzívna inštalácia, nástenné plotrové grafiky 

 Papier, rezaná grafika, plast, digitálna tlač 

Kurátorka: Zuzana Janečková 

 Make-up gallery, Košice 

 

 

Iné formy prezentácie 

 

This is Distory (2017) 

Performatívny objekt 

Kov, textil, sublimačná tlač 

Objekt bol súčasťou akcie Disto – divadlo statického objektu (2017). 

Kurátori: Jan Kralovič, Martin Piaček, Matěj Smetana  

A4 – nultý priestor, Bratislava 

 

Ano, ano. Ne, ne. (2016) 

Animovaný gif, papierová animácia 

Videodiptych, loop alebo 45 sek. 

 Animácia bola súčasťou projektu Sny na prodej (2016).  

Kurátor: Martin Mazanec  

 Drdová gallery, Praha 

 

Myslitel (2014) 

Animovaný gif, papierová animácia 

Video, gif loop alebo 45 sek. 
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Animácia bola súčasťou finálového výberu súťaže Jiné vize 2014 organizovanej v rámci 

festivalu PAF v Olomouci.  

  
 Model a metoda (2016) 

 Autorská kniha 

 




