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K pracím Kryštofa Ambrůze jsem vždy přistupoval s důvěrou a jejich poetika se mě dotýkala. 

Kryštofova schopnost pozorování okolního světa a způsob introspektivní reflexe, společně 

s jistou dávkou askeze (možná jde více o lenost než vědomou potřebu úsporného, šetrného 

přístupu ke světu), mu umožňuje vytěžit z okolí tak akorát a navíc rychle (tedy i dřív, než by 

jeho působení stačilo být okolím rozpoznáno a stačil si na něm vybudovat kariérní profil). 

V tomto smyslu je Kryštof ideálním studentem, který se různých oblastí (umění) dotknul vždy 

krátce, osobitě a nezaměnitelně; trendy vytěžuje přiměřeně (opravdu to myslím tak, že Kryš-

tof není typem umělce, který trendy tvoří, ale který má dostatečnou odvahu na to použít je 

účelně k záměrům, které slouží jemu; dokáže tak hovořit aktuálním jazykem o věcech, které 

jeho generace považuje za důležité). Člověk je formován okolím – prostředím a lidmi, kteří 

mu jsou nablízku, tedy i jejich zájmy, schopnostmi, volbami… Zcela přirozeně tak Kryštof 

„žije“ blízkost spolužáků a kamarádů, kteří zvládají sledovat současné trendy jak v galerijním 

provozu (který se stal jistým druhem umění instalace a výstavnictví), tak trendy, které se 

k reálnému galerijnímu provozu vymezily kriticky, odmítly jej, a kde lidé svůj čas věnovali 

svému začlenění do virtuální komunity umělců a produkcí, které nejsou svázány historií (jejíž 

rozkrývání a porozumění by zabralo čas). Jde o rámce, které nejsou tvořeny hierarchicky, 

navíc jsou to rámce, které člověku umožní být na hraně zítřka (být tím, kým člověk chce být 

v očích druhých: chytřejší, vtipnější, pozornější, všímající si, vyprofilovanější, tj. s jasným 

„profilem“ a „statusem“). (Musíme věřit, že jsme to ještě pořád my sami.) Mluvím o sociál-

ních sítích a pastích, kterým se Kryštof mohl elegantně vyhnout i díky svojí osobní historii a 

pozoruhodnému zázemí rodiny spjaté s materiálem, hmotou, přírodou a efemérními pohyby 

(jako je třeba vítr).  

 

Světu WWW je o jeden rok více než Kryštofovi. Doba dost dlouhá na to, abychom v osvětlení 

kontextu jeho práce nesklouzli do hermeneutických výkladů post-internetu, který (na rozdíl 

od několika jevů-pohybů v devadesátých letech, jež byly významné především v tom, že prak-

ticky umožnily ověřit konceptuální rámce známé z dřívějších médií) je v mém pozorování 

spíše stylem a pro historii zanedbatelně úzce vymezenou oblastí umění. Kryštofova práce je 

post-internetovým uměním, přijmeme-li zjednodušenou definici Marisy Olsonové. I v případě 

práce Nepojmenovaná hračka jde o umění, jehož fyzická existence není podmíněna digitálním 

prostředím počítače, naopak, jde o práci ve fyzickém prostoru, která reflektuje své ovlivnění 

internetem a jeho způsoby používání. Když před deseti lety převládla tendence udělat 

z internetu (jako stále se rozpínajícího úložiště informací, ne-informací, pohledů a ne-

pohledů, čti: deep web) spíše prostor pro sdílení (tedy pro vlastní „život“), byla to podstatná 

změna (alespoň pro dvě kulturní generace). Podíváme-li se maximálně úzce pouze na prostor 

Tumbleru, tedy na sociální sít, umožňující rychlou cirkulaci obrazů a vizuálních kreativních 

konceptů (reblogování), dojde nám, v jakých troskách se ocitly zažité koncepty vytváření 

a distribuce obrazů (i s právy jejich autorů a spoluautorů vč. možností ekonomické výtěžnos-

ti). Generaci vizuálních umělců, kteří svá díla v exkluzivitě promítají, vystavují, nebo dokon-

ce v limitovaných edicích prodávají, (v dnešním, tržně orientovaném světě) udržují autorské 

zákony a copyrighty. A zdá se, že osobní potřeba exkluzivity je i tím, co digitálnímu „chaosu“ 



zase dává řád. (Příští rok by měl vyjít několika významnými institucemi podpořený manuál, 

jak z hlediska autorství a vymahatelných práv posuzovat digitální umění vč. umění tzv. post-

internetového.) 

 

Kryštof (a mám chuť říct: jako každý dobrý umělec) přistupuje k jazyku a technologiím, které 

při práci používá, skepticky (někdy s ironií), ví, že nemá valný smysl hájit své cíle zaříkává-

ním se pravidly mikro-žánru. I pro pionýry směru (diskutující na kdysi vlivném Rhizome), 

který dnes Kryštof vytěžuje, je charakteristické, že se k definicím a myšlenkovému podloží 

post-internetu postavili skepticky. Skutečným dětem webu 2.0 se tyto práce a definice budou 

zdát úsměvné. Bude to generace, které filozofie „watch me watching“ přijde příliš konceptu-

ální a „me-centrisism“ bude přímočařejší. Každá individualizace (zaříkávadlo dneška) tíhne 

paradoxně k triviálnosti a omezení (životu bez dobrodružství, ve Vachkově smyslu: bez tvor-

by). (Někdy je mi líto, že přijdou generace, které si nebudou moct ani uvědomit, že enormní 

množství legálně i nelegálně shromážděných dat o jejich chování, zálibách, časech rozhodnutí 

apod. v on-line světě, tzn. neustále, bude predikovat jejich chování, a že v jistém smyslu bu-

dou žít „fatálněji“, předpokládatelněji, než v dobách nejtemnějšího barbarství. Individualizaci 

obsahu, která je natolik triviální, že mi ještě rok poté, co jsem koupil letní gumy na cizí auto, 

podsouvá reklamy na kdejakou pneumatiku v Brně a okolí, nepočítám.) 

 

Vlastní bakalářskou práci Kryštofa Ambrůze mám možnost vidět jako „render“ (v dokumen-

taci vtipně označený jako 3D vizualizaci pravděpodobně proto, že nese znaky perspektivy.) 

Čtu ji i s jejím individualizačním symptomem, jako instantní vtipnou kaši vařenou tak, aby 

dobře vypadala. Předností, ale i úskalím této Kryštofovy práce tak může být fakt, že tíhne 

k formalismu, což je, alespoň v mém pohledu na současné umění, sázka na jistotu. (Jistě, in-

stalace Nepojmenovaná hračka se hypotetickému manuálu, jak dnes v Čechách udělat „dob-

rou“ výstavu/instalaci, v drobnostech liší: citačnímu rámci chybí v časovém odstupu nula 

na konci, ale důraz na grafický design jako „volnou tvorbu“ obecně zůstává.) Render instalace 

chápu jako zviditelnění příznaků doby, důraz na imitaci, umělost (konceptuální „ne-špínu“) a 

prefabrikaci. Věřím, že hrát si někdy nestačí; aby hra byla hrou, musí mít svoje pravidla, ale 

umění má být výjimkou z kultury (hračkou, s kterou si neumíme hrát). 

 

Práci doporučuji k obhajobě před komisí, které doporučuji: (cit.) Pokud jste umělci a je vám 

méně než 25 let, vyplatí se pojem „post-internet“ prozkoumat a porozumět mu. (…) Podívejte 

si i na Tumblr, kde se kreativita jedné generace ukazuje v plné síle. Samozřejmě: jen pokud je 

vám 25. if you are 26 do not even fucking bother. (konec cit.) 
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