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Posudek: 
 
S prací Kryštofa Ambrůze jsem měl možnost se setkat v průběhu jeho bakalářského studia na 
FaVU několikrát a musím přiznat, že byla vždy kvalitativně velmi vyrovnaná. Teď, když má své 
studium v bakalářském programu uzavřít, rozhodl se pro krok poměrně neobvyklý. Už 
v minulosti se zvolené téma v jeho pracích objevovalo, teď se však zaměřil výhradně na 
prostředí virtuálního internetového světa a fenomén post-internetového umění.  
Vypadá to, že vlna umění nových médií se proměnila v technologický cirkus pro znalce a ocitla 
se na okraji světa umění. Post-Internet (nebo Post-Internet art), za jehož vrchol lze považovat 
dobu kolem roku 2010, kdy byl jakožto umělecký směr rozpoznán, popsán a zaškatulkován, se 
od starého známého umění nových médií liší především svým přístupem k technologiím. 
Namísto fascinace a technologického okouzlení přichází pocit všednosti. Pro současnost jsou 
technologie (ať už jakkoliv zázračně působící) banalitou. Jediné, co zbývá je nekonečně 
rozšiřovat pojednanou plochu našich blogů a případně rozlévat tytéž formy do uměleckých 
institucí.  
V českém prostředí tumblerovou estetiku zpočátku vytěžovali hlavně tvůrci z prostředí 
grafického designu. Do sféry uměleckých institucí u nás post-internetová vlna dorazila o dost 
později.  
Internetové prostředí vytváří množství (označím-li to takto anachronicky) hudebně výtvarných 
podžánrů. Glitch, witchhouse,seapunk, icepunk, vaporwave a lze pokračovat dále. Než za 
podžánry by se daly označit spíše zakompilaci několika znaků či postupů, podle kterých se 
můžeme v moři internetové audiovizuality trochu orientovat. Některé z těchto podžánrů mají 
jepičí život, některé se stávají setrvalejšími jevy. Prázdnota, kterou v zásadě post-internetové 
umění tématizuje je prázdnotou narychlo renderovaných modelu z googlesketchupu,naschvál 
špatně zakrytá množstvím textur nejrůznějších materiálů. V použitých formách se hojně 
projevuje nostalgie po devadesátých letech a primitivních digitálních efektech. Při přenosu 
internetové vizuality do fyzického prostoru kamenné galerijní instituce, se obvykle opakují 
témata technologických postupů počítačových grafických nástrojů, jako jsou vrstvy, průhlednost, 
gradienty, vektory, rozostření čivlastnosti různých grafických formátů jakopng,gif a tak podobně.  
Všeobecně se obvykle soudí, že politicky nemá post-internetové umění žádné výrazné 
vyhranění. Významové vazby jsou oslabené, divoká směs znaků působí hyper-dadaistickým a 
striktně formalistním dojmem. Sem tam se ovšem dají najit odkazy na accelerationism, česky by 
se asi dalo říci akceleracionismus. Směr založený na marxistické myšlence urychlení volného 
trhu, které vede k tomu, že se kapitalismus hroutí do sebe, zkolabuje a nechá prostor pro nové 
politické paradigma. Je otázkou, zda hedonistické vršení často nesmyslných a mnohokrát 
mixovaných obrazů a informací je devalvací jakékoliv tržně využitelné vizuální komunikace nebo 
naopak utvrzením či urychlením kulturně vizuálního trhu. Tak či tak jsou politická hesla nejspíš 



jen pokusem nějak zastřešit a zdůvodnit uvolněný kulturní proud nevázané a slastné produkce 
obrazů.   
Kryštof umí dobře pracovat s prostorem a chopit se instalačních problémů s grácií. To ale ve 
většině případů post-internetoví umělci umí také. Transformace post-internetového umění 
z internetu do galerie, z virtuálního prostoru do reálného je to, co dělá tento druh umění 
atraktivním. Co tedy dělá práci Kryštofa něčím víc, než jen opakováním zaběhnutého modelu? 
Z praktického hlediska mi v obhajobě bakalářské práce chybí hlubší analýza post-internetového 
fenoménu a upřesnění vztahu studenta k němu. Doufám, že v diskusi během obhajoby 
bakalářské práce tuto chybu napraví a uspokojivým způsobem odpoví na otázky položené níže.  
I přes tyto výhrady považuji práci za kvalitní astudentovi navrhuji hodnocení stupněm B.  
 
 
Otázky autorovi práce:   
 
 Jako Post-Internet můžeme označit síťově propojenou společnost produkující určitý druh 
vizuality, kterou sdílí a šíří virtuálním prostorem, ale také konkrétní směřování 
institucionalizované umělecké produkce, které vytváří klasické galerijní výstupy. Co z toho je pro 
studenta důležitější?  
České kulturní prostředí je poměrně striktně orientovanéna autentický příběh. Ve vztahu 
k formalismu je obvykle nepřívětivé a nechápavé. Chytit trend a vézt se na vlně je i z tohoto 
důvodu riskantní plán, obzvlášť v situaci, kdy k již existující praxi v zásadě nic příliš nového 
nepřidávám. Itsalwaysdifferent hlásá sebeironicky nápis. Má smysl se jen připojit k běžící (navíc 
již ne nejčerstvější) vlně a jen pokračovat v kýmsi jiným již vytvořených postupech?  
Uvedl byste prosím několik jmen autorů post-internetového umění z českého a mezinárodního 
kontextu, popsal krátce jejich práce a Váš vztah k nim?  
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