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Úvod
V době, kdy jsem si vybírala téma ročníkové práce, jsem hodně přemýšlela o svém budoucím 

studiu. Vždy mě zajímal film a když jsem začala vyhledávat různé vysokoškolské obory s 

podobným zaměřením, zaujalo mě studium audiovizuálních médií. Tento obor se snaží dělat filmy 

jiným než klasickým způsobem, což se mi velmi líbilo. Protože existence filmu už dávno oslavila 

stoleté výročí, je jakákoli „jinakost“ vnesená do filmů a jiných audiovizuálních snímků dle mého 

názoru vybízející. Svou práci jsem tedy chtěla pojmout jako odrazový můstek na možné příští 

studium. Téma videoart mi připadalo dostatečně obsáhlé, ale žádné zkušenosti ani znalosti jsem 

neměla. Teoretickou část jsem původně zamýšlela jako zmapování světového a českého videoartu, 

ale brzy jsem shledala, že je to téměř nemožné. Proto jsem se zaměřila pouze na vývoj videoartu v 

Americe a na českém území. Půdu pro praktickou a uměleckou část jsem si předpřipravila v druhé 

polovině své ročníkové práce, kde vysvětluji různé podoby videoartu. Z informací, které jsem 

získala psaním tohoto přehledu videoartu, vycházím pak ve své umělecké a praktické části.
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TEORETICKÁ ČÁST
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 1 Co je to videoart
Videoart, umění videa, je umělecký směr inspirovaný klasickou kinematografií. Využívá video a 

audio data uložená na přenosném nosiči. Neměl by být zaměňován s experimentálním filmem – liší 

se od něj především možností neklasické projekce nebo komponovanou instalací. Videoart je 

považován za první nové médium, a to proto, že se vyvinul před rozšířením počítačů. Postupem 

času a vývoje technologie se tento umělecký styl digitalizoval.  

 1.1 Světový vývoj

 1.1.1 Počátek a důvody vzniku
Videoart vznikl na počátku 60. let 20. století v USA. O jeho původní podobu se zasloužili 

německý sochař a malíř Wolf Vostell a americký umělec a hudebník korejského původu Nam June 

Paik, kteří byli členové uměleckého hnutí Fluxus. Paik a Vostell začali využívat televize, která se 

stala fenoménem a symbolem této doby, jako nového sdělovacího prostředku. Do svých 

uměleckých instalací začleňovali televizní obrazovky a snažili se na televizi upozornit ne jako na 

kulturně mocné médium, ale jako na vratký prostředek bez záruky kvality. Právě Paik se televizi 

vysmíval a neuznával ji. To byla v podstatě původní myšlenka videoartu – amatérským přístupem 

k pohyblivému obrazu se vymezit vůči profesionálnímu televiznímu a filmovému průmyslu.

 1.1.2 Rozšíření
Zprvu byl rozvoj video tvorby podporován paradoxně televizní produkcí. Od roku 1967 do 

poloviny 70. let některé z televizních stanic zejména v USA, ale i v Evropě, věnovaly vysílací čas 

právě se vyvíjejícímu fenoménu videoartu. Díky zlevnění videotechniky, jehož pomyslný začátek 

odstartovala firma Sony uvedením na trh novou, dostupnou, a hlavně přenosnou kamerou Porta-

Pak, se po celém světě touto uměleckou cestou vydalo mnoho okrajových umělců, avantgardních 

filmařů  a experimentátorů, jimž se dostává obecně minimálního prostoru. Osvojením nástrojů 

informační technologie se umělci videa dostali ještě dál. Jistá intimita a flexibilita videa 

umožňovala mnoha lidem řešit otázky dříve tabuizované, nebo vůbec nevyřčené, ať se týkaly 

rozdílu ras, genderové problematiky nebo diskriminace menšin. Jedna z nejvýraznějších umělkyň 

60. let minulého století Joan Jonasová o videoartu prohlásila: „Pracovat s videem mně umožnilo 

rozvinout vlastní jazyk… video pro mě bylo něčím, do čeho mohu vstoupit a zkoumat to jako 
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prostorový prvek, jehož jsem součástí.“ 1

V průběhu 80. let začali na univerzitách po celém světe vznikat obory pro video a nová média. 

V mnoha muzeích se sekce videoartu začlenila mezi ostatní umělecké artefakty. Postupně se začala 

formovat nová generace umělců specializovaných na videoart. Jejich přístup se ale časem změnil. 

Dříve autoři stáli za kamerou nebo byli v roli performera (neherce ve snímku), zatímco nyní 

převzali úlohu editora nebo producenta, který záznam upravuje až v poslední fázi před uvedením. 

Tady je možné zaznamenat rozvětvení videoartu jako uměleckého stylu. Mnozí autoři pokračovali 

v syrovém a přirozeném pojetí bez efektů, kdežto další, ti více pokrokovější, se soustředili na 

zdokonalení obrazu a technického zpracování. To ještě umocnil proces propojení videa s počítačem, 

který přinesl posun i v projekci. Videoart se stal komplexnějším a širším uměleckým směrem 

s velkou budoucností, který se po nástupu internetu plně rozšířil po celém světě.

 1.1.3 Představitelé a tvůrci
Historie videoartu čítá pouhých padesát let, ale za tuto krátkou dobu se videoartistů představilo 

opravdu mnoho. Vybrat stěžejní umělce, kteří vyčnívají z dlouhé řady tvůrců, je těžké. Zvláště pak 

proto, že jich je díky jednoduchému procesu tvorby videa velmi mnoho. Uvedení těch 

nejdůležitějších protagonistů je z velké části subjektivní. Můj osobní výběr představitelů videoartu 

se zaměřuje především na prvních třicet let od jeho vzniku. Navzdory nedostačujícím technologiím 

mi toto období přijde nejzajímavější, možná právě proto, že se bez nich umělci obešli.

Všichni tři autoři, které jsem vybrala, se ve svých dílech zaměřili na něco jiného, a to na formu a 

technologické zpracování, obsah díla a odlišení a umocnění snímku pomocí projekce.

 1.1.3.1 Nam June Paik

 Nam June Paik je považován za symbolického otce videoartu. Narodil v Soulu v Koreji v roce 

1932. Studoval v Tokiu a v Mnichově. V Německu, se stal členem hnutí Fluxus, později se 

přestěhoval do New Yorku. Pomyslný zrod videoartu se spojuje také s Paikem - když si zakoupil již 

zmíněnou přenosnou kameru Porta-Pak. V článku o Paikovi publicista Jan Krsňák napsal: 

„Neexistuje nic nekoukatelného, pohled nemá žádné hranice. Horizont je jenom čára, která se začne 

podivuhodně chvět, když si od ní nenecháte diktovat, na co byste se měli dívat, co byste měli vidět, 

co je ve vašem vizuálním poli.“2  V roce 1963 vyrobil Paik video, které nazval „Zen pro TV“. Šlo o 

jednu jedinou bílou horizontální čáru, na kterou se on a jeho přátelé vydrželi dívat celý večer, což 

1  DEMPSEYOVÁ, Amy. Umělelcké styly, školy a hnutí. 2. vyd. Praha: Slovart, 2005. s. 259.
2  KRSŇÁK, Jan. Časopis Cinepur č. 44/06 – Nam June Paik/“Nikdy se nedívám na video.“ 

http://www.cinepur.cz/article.php?article=999
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potvrzuje: sledovat se to rozhodně dá, jde jen o to chtít, což platí pro videoart obecně. Z tohoto 

postoje Paik vycházel. 

Jeho nápady byly překvapivě jednoduché a pomocí svých děl se snažil dostat blíže k obyčejným 

lidem - ne jen k zasvěceným videoartistům. Na tomto základě jeho díla vznikala. Paik vytvářel 

videoinstalace kombinované s performancemi, televizní obrazovky umisťoval do soch, obrazů, 

vytvářel jednotlivé instalace za pomoci jedné, nebo i více televizních monitorů. Svým přístupem i 

nápaditostí byl jedním z největších nadšenců pro videoart. Ve svém díle „Televizní podprsenka pro 

živou sochu“ (1969), které bylo performancí a videem zároveň, hrála jeho přítelkyně a avantgardní 

violoncellistka Charlotte Moormanová skladby od Paika i jiných umělců a měla přitom na sobě 

„podprsenku“ ze dvou miniaturních televizních přijímačů. Instalace „TV Buddha“ (1974) je 

jakýmsi Paikovým poznávacím znamením. Dílo je tvořeno sochou Buddhy, který sleduje televizi. 

Toto dílo se dočkalo mnoha přestavování. Buddha sledoval na obrazovce například již zmiňovaný 

Zen pro TV. Někdy byla socha snímaná kamerou z různých úhlů a zároveň promítaná v televizním 

přijímači, čímž se docílil výsledek Buddha sledující sám sebe. Tento uzavřený kruh – televize a 

Buddha – inspiroval mnoho dalších umělců. Nutné je ještě podotknout, že se Paik zabýval 

elektronikou a televizní technikou, aby mohl toto médium co nejvíce ovládat. Paik a jeho přítel 

inženýr Shuya Abe postavili model videosyntetizátoru, který vytvářel abstraktní obrazy. Pomocí 

syntetizátoru doprovázel rock-and-rollové skladby a vizuálně ilustroval Beethovenův klavírní 

koncert. Zamýšleli videosyntetizátor jako přístroj, který může mít doma každý a místo pasivního 

sledování televize by mohl přetvářet vysílání a přímo reagovat na to, co vidí. Vizi interaktivní 

televize vyjádřil Paik v díle „Global Groove“ (1973). 

V osmdesátých letech se Paik stal slavným i v Evropě, a jeho díla se vystavovala po celém světě. 

Začal učit na akademii v Düsseldorfu a jeho celoživotní dílo se dočkalo několika obrovských 

retrospektivních výstav. Poslední taková výstava se konala v roce 2000. Paik už byl v té době 

částečně ochrnutý, protože prodělal cévní mozkovou příhodu. Vystavoval spolu se svou manželkou 

Shigeto Kubotaovou a jejich exhibice se setkala s ohromným úspěchem. Paik zemřel v roce 2006 na 

přirozené následky mozkové mrtvice.

 1.1.3.2 Michel Auder

Tento autor se narodil v roce 1945 ve městě Soissons ve Francii. Svou kariéru zahájil jako režisér 

v Americe, kam se v sedmnácti letech přestěhoval. Ovlivňoval ho experimentátor Andy Warhol a 

představitel francouzské nové vlny Jean-Luc Godard. V roce 1969 se seznámil s Vivou (Janet Susan 

Mary Hoffmannovou), se kterou se o rok později oženil. Viva byla jednou z Warholových múz, 
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objevila se v mnoha jeho filmech a videích. Díky Vivě se Auder dostal do společnosti Warholovy 

Factory - uměleckého studia, kde nic nebylo nemožné. Atmosféru doby ještě umocňoval fakt, že 

první čtyři roky jejich manželství bydleli v hotelu Chelsea, který byl ztělesněním bohémského 

života v New Yorku. Auder si koupil kameru Porta-Pak a začal točit život.

Jeho snímky jsou, na rozdíl od Paikovy vášně pro technickou propracovanost a experimentování 

s projekcí a instalacemi, strohými dokumentárními obrazy doby. Jejich syrovost je dána hlavně tím, 

že Auder sám nepovažoval své videozáznamy za umění. Tímto způsobem vznikly vzácné 

„videodeníky“, které nám umožňují pravdivý a přirozený vhled do doby videoartu. Nejznámějším 

dílem sestříhaným z Auderových deníků je snímek „Chelsea girls s Andy Warholem“ (1971-1976), 

ve kterém Auder zachycuje Warhola v soukromém i veřejném životě. 

Po rozvodu s Vivou se Auder odstěhoval z hotelu Chelsea a odjel do Los Angeles. Těžká životní 

situace ho dohnala k drogové závislosti na heroinu. „Bral jsem drogy, abych zapomněl, že nejsem 

uznávaný. Chtěl jsem dál točit videa a dávat je na filmové plátno, dneska se z toho stala 

starožitnost, ale tehdy to nikoho nezajímalo.“3 Z heroinové závislosti Auderovi pomohla známá 

americká fotografka Cindy Shermanová, se kterou se v roce 1982 Auder oženil. Začal vystavovat 

své práce, a když se uzavřela kapitola věhlasné „Chelsea age“, jeho dílo se stalo nenahraditelným.

V současné době učí na prestižní americké univerzitě Yale a jeho díla jsou vystavována po celém 

světě.

 1.1.3.3 Bill Viola

 Jeden z nejvýraznějších umělců druhé generace videoartistů, Bill Viola, se narodil v roce 1951. 

Pro vytváření videa ho inspirovala především stáž v univerzitní kabelové televizi a v nekomerčních 

televizních studiích WNET-TV v New Yorku a Art/Tapes22 ve Florencii. Své další technické 

zkušenosti získal spoluprací s Vasulkovými. Od roku 1976 přešel k digitálnímu střihu a používání 

prolínání různých časových rovin a záznamů. Jedna z jeho nejstěžejnějších prací, „The Reflection 

Pool“ (1977-79), je inspirovaná jeho studiem zen buddhismu v Japonsku. Nejasná postava medituje 

na břehu lesního jezera a sleduje snové obrazy v reflexi vodní hladiny. 

Viola rád experimentoval s instalacemi svých děl. Vymýšlel montáže, kombinované projekce, 

sochy tvořené monitory a velkoplošná plátna. Postupně obrací k instalacím, kde velkoplošná plátna 

plní dějovou úlohu. V instalaci „Theatre of Memory“ (1985) použil Viola reálný kmen stromu, 

zvukový záznam a blikající světla s nejasným dějem na monitoru k naznačení vizuální metafory 

činnosti lidského mozku. Důležitou složku Violovy práce také tvoří hudba, na které se i sám podílel. 

3  BEDNÁŘOVÁ, Veronika. Časopis Rexlef, č. 10/10 – Už nejsem smažka. s.26.
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Měl zálibu v elektronické hudbě, které se věnoval v avantgardní kapele Composers Inside 

Electronics. Jeho inspirací byla všední lidská témata jako narození a smrt, myšlení, vědomí, tradice, 

duchovní cesta, náboženské mystiky.  

Se svou manželkou Kirou Perov vystavoval od 80. let minulého století své práce po celém světě. 

Mimo svou vášeň pro videoart také psal mnoho článků do katalogů, knih a spisů o tématech 

týkajících se videa a technologií s ním spojené. Získal mnoho ocenění, mimo jiné Řád za umění a 

literaturu, a je po celém světě uznáván jako jeden z nejvýznamnějších umělců moderní doby. 

V současné době žije a pracuje se svou manželkou v Kalifornii.

 1.1.4 Současnost
V současné době se videoart vedle ostatního umění pohyblivého obrazu velmi těžko rozpoznává. 

Nastala například situace, kdy se jednomu umělci v rámci stejné soutěže dostalo hodnocení hlavní 

ceny za nejlepší krátký film a hlavní ceny za nejlepší videoart. Slova českého publicisty Martina 

Mazance jsou dle mého názoru nejvýstižnější charakteristikou současného videoartu: „Dnes se v 

souvislosti s aktuálními díly můžeme setkat s označením videoart obecně všude, kde jsou 

prezentovány umělecké počiny na poli tvorby pohyblivého obrazu – v galeriích, v muzeích, v 

kinech. Je možné se shodnout, že většinou se jedná o díla tzv. „jiná než film“, jsou příliš krátká, 

pracují s cykličností časových smyček, často jde o dokumentárně pořízené záběry, videa mají rysy 

performance, pokud se blíží k filmu svou strukturou, tak často působí amatérskou neohrabaností, 

anebo zaskočí svou prezentací. Ta je často spjata s prvky instalace, má tedy blíže než k filmu k soše, 

objektu či ke klasickému obrazu. Překvapivá je také novotvarovost a neobvyklost těchto děl při 

srovnání s průmyslovou produkcí pohyblivých obrazů“.4 

Videoart se ve svém celosvětovém rozsahu stal jedním z nejoblíbenějších uměleckých směrů. 

Není divu - kdo z nás někdy nenatočil video. Tato skutečnost dělá videoart zajímavým i po 

amatérské stránce. Myslím si, že mnohé moderní umělecké styly jsou pro laiky velmi špatně 

uchopitelné. Videoart za skromných 50 let své existence ale podle mého názoru vyčnívá z dlouhé 

řady  uměleckých stylů: tím, že je stále určen pro veřejnost, a ne jenom pro lidi „z oboru“. 

Příkladem může být webová stránka www.youtube.com, kde  mají umělci i amatéři z celého světa 

možnost umisťovat bezplatně svá videa.

4  MAZANEC, Martin. Časopis A2, č. 49/08 – Výzkumný projekt: český videoart. 
http://www.advojka.cz/archiv/2008/49/vyzkumny-projekt-cesky-videoart
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 1.2 Vývoj videoartu v Čechách

 1.2.1 Videoart u nás
První česká tvůrčí iniciativa zaměřená na videoart byla skupina Independent video art Prague, 

která fungovala pod záštitou Institutu průmyslového designu v letech 1972 až 1990. Mezi členy 

patřili Miroslav Klivar, Jaroslav Pavelka, Zdenka Čechová a mnoho dalších. Tvůrci mimo 

Independent video art Prague byli Tomáš Kepka, Miro Dopita, Lucie Svobodová, Ivan Tatíček, 

René Slauka, Tomáš Ruller a ostatní. Opomíjet by se jistě neměl ani Radek Pilař, zakladatel 

animované tvorby na FAMU, nebo Petr Skala, experimentátor s kolážováním a autor Antologie 

českého umění videa I-III. Na práci těchto českých umělců už současná generace nenavazuje. Proto 

je za pomyslný počátek českého videoartu považován návrat českých umělců ze zahraničí po roce 

1989, a to zejména manželů Vasulkových a Michaela Bielického.

Po rozpadu Independent video art Prague se roku 1992 začali čeští videoartisté po několik let 

scházet na pravidelných projekcích v pražském Rock Café. Úsilí této „první generace“ českého 

videoartu a prvních absolventů nových oborů na uměleckých školách bylo završeno společnou 

výstavou v Mánesu roku 1994, která byla nazvána Český obraz elektronický.

V průběhu devadesátých let se českému videoartu začaly otevírat mnohé cesty. Bylo založeno 

několik nových vysokoškolských oborů podporující experimentální tvorbu videa. Petr Skala v roce 

1996 sestavil již zmíněný dokument Antologie českého umění videa I-III, kde jsou uvedeny zásadní 

díla „klasického“ videoartu, který vznikal v Československu, a v neposlední řadě také komplexní 

digitalizace databází, jež usnadnila archivaci pohyblivých obrazů.

 1.2.2 Osobnosti
Jak už bylo naznačeno, umělci v Československu se s ohledem na dostupné možnosti nevěnovali 

vyloženě videoartu. Proto jsem se rozhodla do českého videoartu zařadit i alternativní tvorbu 

pohyblivého obrazu, která se do videoartu neřadí. Mezi osobností českého videoartu jsem zařadila 

také významné protagonisty světové scény s českým původem – manžele Vasulkovi a Michaela 

Bielického, které zmíním pouze krátce.  

 1.2.2.1 Woody a Steina Vasulkovi

Woody Vasulka, který se narodil roku 1937 v Brně a jeho o tři roky mladší manželka islandského 

původu Steina Vasulka patří k první generaci experimentátorů s technologií videa. Emigrovali 
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v roce 1965 do New Yorku, kde se pohybovali na nezávislé umělecké scéně v oblasti performance 

kombinované s videem. Na této zkušenosti založili roku 1971 slavné elektronické divadlo The 

Kitchen. Woody Vasulka popisuje video jako velmi svobodné médium – společenství mladé, naivní, 

nové, silné, spolupracující bez nepřátelství, něco jako domorodý kmen spojený vřelými svazky. 

V devadesátých letech se Vasulkovi vrátili do Evropy a přednášeli po celé Evropě, Českou 

republiku nevyjímaje. Oba v současné době působí v Santa Fe v USA. Přestože se jejich dílo řadí 

k nejzásadnějším dílům první videoartové generace, nejsou manželé Vasulkovi z hlediska vývoje 

videoartu u nás příliš důležití. Vasulkovi se do Čech na stálo už nikdy nevrátili.

 1.2.2.2 Michael Bielický 

Tento autor, pražský rodák židovského původu, se narodil v roce 1954. Ve svých čtrnácti letech 

emigroval se svými rodiči a bratrem do Düsseldorfu. Začal studovat na místní akademii fotografii, 

později však přešel do ateliéru Nam June Paika, který zde v té době vyučoval audiovizuální studia. 

Po absolvování školy se Bielický na čas stal Paikovým asistentem a odjel s ním do USA. Tam 

Bielický vytvořil několik dokumentů o umělecké scéně. Když se po revoluci vrátil do České 

republiky, dostal nabídku vybudovat na pražské AVU katedru pro nová média. Tuto nabídku přijal a 

katedru vedl až do roku 2007. Organizoval v Čechách mnoho sympósií a přednášek a byl poradcem 

Sorosova Centra pro současné umění Praha. Nyní žije v Německu v Karlsruhe, kde je profesorem 

mediálního umění.

 1.2.2.3 Petr Skala

 Petr skala se narodil v Písku 1947. Absolvoval na pražské FAMU obor scénáristiky a režie, po 

studiích pracoval pro Československý rozhlas a pro Krátký film Praha. Už ve svých studentských 

letech experimentoval s filmem. Jednalo se většinou o kolážované, vyškrabované nebo ručně 

malované modifikace do okének filmového materiálu. V Československu byl patrně jediným 

umělcem, který v rámci videoartu ručně maloval. Zatímco Independent video art Prague byla 

podporována Institutem designu a členy jako takovými navzájem, Petr Skala pracoval zcela sám. 

Vlastnoručně zkonstruoval optickou kopírku, míchal lihové barvy s cukrem a sháněl jemné 

zubařské nástroje, jimiž vytvářel svá díla. Skalovy snímky jsou založeny na opakování několika 

málo okének v různé rychlosti a převrstvení, čímž docílil smyčkových obrazů. Každé video vlastně 

obsahuje jediný neustále opakovaný a modifikovaný záběr. 

Národní filmový archiv v roce 2005 vydal DVD nazvané Petr Skala - Utajený experimentátor. 

Tento název Skalův celoživotní příspěvek naprosto charakterizuje. Svá díla nezveřejňoval, což je 
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veliká škoda, protože představovala téměř jedinou alternativu skupině Independent video art 

Prague. Pro mnoho umělců je Skalova práce stále inspirující, a přestože se většinou neřadí mezi 

videoartisty, je jeho umělecká činnost nepřehlédnutelná. V roce 1987 založil spolu s Radkem 

Pilařem Asociaci videa a intermediální tvorby při Unii výtvarných umělců. Od roku 1993 je 

předsedou této organizace a působí jako pedagog FAMU. Na festivalu Deutscher Videokunst Preis v 

Karlsruhe v roce 1993 byla Skalova tvorba zařazena mezi padesát nejvýznamnějších videoartových 

počinů světa. 

 1.2.3 Současnost a dostupnost
V současné době se dá říci, že něco jako styl českého soudobého videoartu neexistuje. Na mnoha 

vysokých školách se zaměřením na audiovizuální studia, nová média, digitální technologie (AVU, 

FAMU, VŠUP apod.) se na videoart denně naráží. Čerpá z něj i film a divadlo, které ho často 

využívá jako součást představení. Také internet nabízí pro širší veřejnost mnoho možností, kde se 

setkat s videoartem. Je to především již zmiňovaná stránka www.youtube.com, ale i český 

www.stream.cz, ze studentských a více artovějších pak www.artyčok.tv (nezávislá nekomerční 

platforma sledující výjimečně umělce) nebo www.jlbjlt.net (jelibojelito – pomáhá propagovat 

kulturu okrajového zájmu, ale nezanedbatelného významu). Pro zájemce se na mnoha festivalech a 

letních školách nabízí velké množství workshopů, kde si každý může vyzkoušet práci s kamerou, 

zvukem, střihem a animací. Letos proběhne na pražské Letenské plání již 5. ročník videokempu. 

Jedná se o jednodenní přehlídku současného českého videoartu. Každý příchozí má možnost 

nahlédnout do stanů, kde jsou promítány díla přítomných umělců. Celoročně probíhají různé 

výstavy, performance a festivaly, kde je možné se se soudobým českým videoartem setkat, ať už 

jsou to díla studentů, anebo umělců, kteří se na poli videa pohybují už déle. Zajímavé jsou určitě i 

takzvaní VJ´s. VJ je performer, který vytváří video na velká plátna nebo obrazovky na akcích, jako 

jsou koncerty nebo hudební festivaly. Vzniká tedy multimediální počin, který je často spojen 

s muzikou, ale také s herci a tanečníky v performanci jako takové. Mezi lety 2005 až 2008 probíhal 

v rámci kina Světozor pravidelný cyklus nazvaný Audiovisual. Každý týden se dramaturgové 

Světozoru snažili přiblížit současný český i světový videoart širší veřejnosti. 

Poslední událostí, která mě zaujala a s videoartem úzce souvisí, byla výstava Chelsea hotel: 

Přízraky bohémy v centru současného umění DOX. Objevila se tu díla od Harryho Smitha, Andyho 

Warhola, Michela Audera. Auder sám ku příležitosti výstavy navštívil Prahu, kde promítal v kině 

Francouzského institutu svá nová díla a přijal pozvání na několik přednášek jako host. 
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 2 Praktický videoart
Ve druhé polovině své ročníkové práce jsem se rozhodla pro vytvoření jakéhosi přehledu témat, 

zpracování a projekce. Každou ze tří uvedených částí přehledu rozděluji do tří kapitol. Kapitoly 

jsem určila na základě videí, které jsem shlédla, takže výběr a rozdělení jsou čistě subjektivní. V 

každé kapitole uvádím zahraniční i domácí představitele a doplňuji ilustračním obrázkem. 

 2.1 Témata
Témat snímků je za celou historii videoartu samozřejmě nesčetně mnoho. Rozhodla jsem se je 

seřadit do tří hlavních skupin. Snažila jsem se o to, aby každá skupina obsahovala co nejvíce dalších 

podtémat. Je těžké si některá videa správně vyložit, protože mnohdy nevíme, za jaké situace nebo 

nálady vznikla. Některá jsou jednoznačná, víme přesně, jak autor svou myšlenku zpracuje a jaký má 

přesah. Někde si ale nejsme jisti, na co vlastně díváme. To má své kouzlo právě ve svém skrytém 

významu.
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 2.1.1 Fenomén doby, intelektuální trend
Mnoho umělců se inspirovalo dobovými ideály. V 60. letech to byla samozřejmě televize, jež 

představovala nejmodernější přístroj doby a dala impuls vzniku videoartu.  Z osobností to byli 

například John Cage a Marshall McLuhan (jedni z prvních zastánců užití nových médií v umění), 

kterým vzdal hold ve svých snímcích Nam June Paik. Pak to byly samozřejmě hudební skupiny 

jako The Velvet Underground nebo The Beatles a mnoho dalších, jejichž koncertní výstupy byly 

začleněny do videí, nebo byla použita jejich hudba. Dalšími subjekty byly specifické potraviny, 

móda, politická situace, celebrity. V dnešní době je inspirace fenomény nastavená obdobně, pouze 

s jinými trendy. 

Světoví:

Nam June Paik, Andy Warhol, Paul McCarthy

Čeští:

Jiří Příhoda

Nam June Paik, „Ryuichi Sakamoto“ (1994)                Jiří Příhoda, „Nosferatu“ (1998)
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Andy Warhol, „Chelsea girls“ (1966)



 2.1.2 Existenciální otázky, životní okamžiky
Duchovní téma nabízí široký záběr okruhů. Videoartisté se zpracováním mystických témat rádi 

zabývají, a to proto, že se u nich podstata snímků dá podtrhnout rozlišným zpracováním. Různé 

efekty, které se do snímku přidají, vyvolávají dojem reálnosti, nebo naopak nereálnosti – podle 

záměru. Umělci této výhody využívají právě k navození stavu, kde se skutečnost a abstraktní 

vyjádření stírají. Do této skupiny jsem zařadila náboženské směry, životní cesty, silné životní 

zážitky, inspiraci přírodou apod.

Světoví:

Gary Hill, Charlemagne Palestine, Bill Viola

Čeští:

Miloš Šejn

Charlemangne Palestine, „Schlingen Blangen“ (2008)          Miloš Šejn, „Velké G“ (1993)

Gary Hill, „The Reflecting Pool“ (1977)
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 2.1.3 Sociální problémy, komunikace, společnost
Problémem komunikace mezi lidmi, národy a živočišnými druhy se inspiruje mnoho umělců. Už 

jen tím, že videokamera je prostředek, který slouží k našemu vyjádření, se toto téma k zpracování 

přímo nabízí. Proto se videokamer chopilo mnoho lidí, kteří se určitým způsobem odlišují, nebo 

mají pochopení pro lidi jiné rasy, náboženského vyznání, sexuální orientace či handicapované lidi. 

Například íránská autorka Shirin Neshatová podala drsné svědectví o rozdílném postavení mužů a 

žen ve vlastní zemi. Někteří umělci považují za stěžejní myšlenku kontakt s diváky, což otevírá 

řadu možností zpracování videa. Další z nich sledují tváře, výrazy a chování v určitých situacích. 

Myslím, že tato skupina zahrnuje nejvíce umělců. Kontakt s lidmi je důležitý pro každého a je velmi 

zajímavé zkoumat jeho různé podoby v odlišných a originálních pojetí videoartistů.

Světoví:

Tony Oursler, Joan Jonasová, Steve McQueen

Čeští:

Štěpánka Šimlová

                        

      

Tony Oursler, „Antennae Pods Transmissions“ (2001) Štěpánka Šimlová, „Až nad mraky“ (1995)

   Joan Jonasová, „Twilight“ (1977)
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 2.2 Zpracování
Když jsem si vybírala téma své ročníkové práce a sestavovala osnovu obsahu, o zpracování videí 

a jejich vlastním fungování jsem nevěděla téměř vůbec nic. V průběhu psaní teoretické části jsem se 

o tom, jak se vlastně video dělá, dozvěděla nepochybně o něco víc. Přesto jsou ale moje znalosti 

o této technické stránce značně nedostačující. Až na pár používaných výrazů stále nevím, jak se 

videa, kde jsou přidané efekty a pracuje se s dalšími technickými vymoženostmi, vlastně dala 

dohromady. Rozděluji tedy různá zpracování videoartu poněkud neprofesionálním způsobem.
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 2.2.1 Kolážovaný, animovaný, kreslený videoart
Někteří videoartisté vytvářeli scénu svého snímku pomocí animace. Video se pak stává 

odhmotněné od reality, protože animovaný styl dodává snímku jinou rovinu nahlížení. Videa mohou 

být také kombinací animace a kresleného, kolážovaného nebo i hraného snímku. Ručně malovaná, 

kolážovaná nebo vyškrabovaná okénka filmového materiálu umožňují různá vrstvení a vlastní 

modifikaci, které vytváří smyčku obrazů a rytmus. 

Světoví:

Harry Smith, Stan Brakhage, Len Lye

Čeští:

Petr Skala

Harry Smith, „Heaven and Earth Magic“ (1962)        Petr Skala, „Prostorová deformace“ (1979)

             
Stan Brakhage, „An Anthology“ (2003)
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 2.2.2 Syrový videoart
Kouzlo videoartu někteří umělci nehledají v propracovanosti obrazu jako takovém, ale zaměřují 

se spíše na jiné kvality, které videoart nabízí. Vybírají si silná témata nebo si hrají s projekcí. 

V takových případech se videokamera stává pouhým nástrojem k vytvoření syrového obrazu. Než si 

první generace videoartistů osvojila nástroje informační technologie, byly počátky videoartu 

provázeny jednoduchostí a obyčejnou strukturou videa. Přesto vznikla díla, která jsou dodnes 

uznávaná jako historické skvosty videoartu. V současnosti, kdy je videoart rozštěpen na mnoho 

dalších podskupin a věnují se mu stovky profesionálů i amatérů, se k syrovému obrazu stále obrací 

mnoho umělců.

 
Světoví:

Michel Auder, William Wegman, Pipilotti Rist

Čeští:

Ondřej Brody

Michel Auder, „Chelsea Girls                                      Ondřej Brody, „Ther“ (2003)

with Andy Warhol“ ( 1971-1976)

                    
      William Wegman, „Two Dogs and a ball“ (1972)
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 2.2.3 Elektronický videoart, videosyntetizátory, 

speciální efekty
Nadšenci pro tvorbu pohrávání si s obrazem pomocí počítačových efektů nebo video 

syntetizátorů musí (vedle uměleckého citu) ovládat mnohé techniky a pracovat s různými 

speciálními přístroji. V roce 1973 vyvinul americký umělec Dan Sandin obrazový procesor, který 

elektronicky mění video záběry a zkoumá intenzitu barev. S nově vyvíjejícími se postupy se video 

stávalo propracovanější a dokonalejší. S nástupem počítačů a následně i internetových médií se 

s videem dá v současné době dělat téměř všechno.

Světoví:

Dan Sandin, Nam June Paik, Volf Vostell

Čeští

Matěj Smetana

       
Dan Sandin, „5 minute romp throu the IP“ (1973)     Matěj Smetana, „Návrh 2: Trilobit“ (2009)

               
Nam June Paik, „Global Groove“ (1973)
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 2.3 Projekce
Dle mého názoru jsou různé způsoby projekce nejzajímavější částí na celém videoartu. Podpora 

komerčních galerií koncem šedesátých let dala videoartu další rozměr, se kterým umělci měli 

možnost pracovat. Z počátku se do instalací začleňovaly televizní obrazovky, postupem času se 

začala videa promítat nejen na plátna. Jak pravil Marshall McLuhan: „Umění nemá za úkol ukládat 

okamžiky zážitků, ale objevovat prostředí, která jsou jinak neviditelná.“5 Možnost originálních 

způsobů projekce k vytváření nových prostředí přímo vybízí.

5  DEMPSEYOVÁ, Amy. Umělelcké styly, školy a hnutí. 2. vyd. Praha: Slovart, 2005. s. 258.
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 2.3.1 Sochy, instalace
Televizní podprsenka pro živou sochu a Buddha se staly legendami. Jejich autor Nam June Paik 

byl opravdu mistr v začleňování svých videí do soch nebo instalací. Jeho televizní roboti, 

telepostele a teležidle fascinují svými komickými podobami dodnes. Videoinstalacemi se umělci 

snaží podtrhnout někdy video jako takové, jindy se video stává pouhým doplňkem celého díla. 

Koncem šedesátých a začátkem sedmdesátých let minulého století byly velmi oblíbené „televizní 

pyramidy“, kdy v každé televizní obrazovce běžela jiná, nebo naopak stejná či různě posunutá 

videa. S vrstvením, kupením a využíváním většího množství obrazovek se můžeme setkat i 

v současnosti, ale tyto metody  jsou myšlené spíše jako retro. 

Světoví:

Nam June Paik, Gary Hill, Woody Vasulka

Čeští:

Jiří Černický

   

    
       Nam June Paik, „Continental US“ (1995)     Jiří Černický, „Fontána na odlévání ran 

z červánků“ (1993)

Gary Hill, „Inasmuch as it is always already taking place“ (1990)
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 2.3.2 Projekce na plátna
Promítání na plátno je klasický způsob projekce videoartu. Promítá se tak na různých festivalech, 

výstavách, veřejných akcích, na VJ´s představeních nebo performancích. Projekce na plátno má 

mnoho výhod: obraz je ve větším měřítku, využitím více pláten lze umocnit atmosféru, možnost 

pracovat s prostorem. Mohou tak vznikat monumentální projekce bez závislosti na omezené 

velikosti televizní obrazovky, nebo se vhodným použitím více pláten dá proměnit prostor na 

pohyblivý obraz.

Světoví:

Stan Douglas, Steina Vasulka, Bill Viola

Čeští:

Jiří Skála

 
Bill Viola, „The Veiling“ (1995)     Jiří Skála, „Pojmenovávání“ (2008)

     Stan Souhlas, „Overture“ (1986)
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 2.3.3 Promítání na věci, přírodu, lidi
Projekce na přírodní úkazy, atypické věci nebo na lidi slouží většinou k vyjádření určité 

absurdity nebo umocnění videa jako takového. Podle mého pozorování si ale myslím, že při těchto 

projekcích je spíše v hlavní roli předmět, na který se promítá, to znamená že video je pouze 

doplňkový prostředek nebo nástroj k podtrhnutí atmosféry celého díla. Americký novátor Tony 

Oursler ve svém projektu Vlivný stroj (2000) proměnil tímto způsobem londýnskou čtvrť Soho 

v jakousi psychokrajinu s mluvícími stromy a budovami. 

Světoví:

Tony Oursler, Diana Thater, Dan Graham

Čeští:

Michael Beilický

      

    
            Tony Oursler, „The Influence Machine“ (2000)             Michael Bielický, „This year in 

Jerusalem“ (2005)

  Diana Thater, „Knots + Surfaces, Version #3“ (2001)
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PRAKTICKÁ A UMĚLECKÁ ČÁST
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Praktickou a uměleckou část své ročníkové práce jsem pojala jako svůj vlastní pokus o videoart 

na základě získaných znalostí teoretických postupů a metod při psaní své práce. Na začátku, když 

jsem si sestavila celkovou strukturu všech tří částí práce, jsem zamýšlela udělat video 

s kombinovanými prvky jako je animace a počítačové efekty. V průběhu práce jsem se ale přiblížila 

i k jiným podobám videoartu, a tak jsem svůj původní postoj ke svému projektu změnila. 

Při psaní části Praktický videoart mě nejvíce zaujaly způsoby projekce. Líbí se mi na nich, že 

video dostává naprosto jiný rozměr a nehraje tam hlavní úlohu. Nadchly mě monumentální 

promítání na velká plátna i projekce na další umělecké objekty a na různé materiály. Dalším prvkem 

v mém zkoumání videoartu, který mě zaujal, jsou „komunikační videa“. Jedná se o videa, která jsou 

natočená za účelem zjištění divákových reakcí a emocí. Zajímavá mi tato videa přijdou právě v tom, 

že video se tu stává jen nástrojem, ale celý proces je videoartem.

Na těchto dvou skutečnostech, které mě inspirovaly a zaujaly, bych chtěla také vystavět svůj 

projekt (tzn. praktickou a uměleckou část). Můj hlavní cíl je předvést videoart nejen jako obyčejné 

video, ale jako součást něčeho většího. Tato stěžejní myšlenka mě přivedla na řadu nápadů, z nichž 

jsem vybrala dva, které se mi zdály nejzajímavější. 

První z nich se týká „komunikačních videí“. Můj koncept je takový, že natočím video s velkým 

emočním zásahem - úlek, smích, strach. Diváky v sále budu zároveň s promítáním tohoto videa 

natáčet skrytou kamerou. Bezprostředně po skončení snímku pustím druhé, právě natočené video. 

Diváci tedy budou mít možnost sledovat sami sebe, jak na video zareagovali, a zároveň pro mě 

bude jejich natočená reakce výstupem mého projektu. Cílem tohoto nápadu je poukázat, že videoart 

není jenom o videu, ale také o jeho divácích.

Druhý nápad je inspirován různými způsoby projekce. Mám v plánu vytvořit konstrukci z drátů a 

silonových punčoch, která bude suplovat promítací plátno. Na tuto konstrukci budu promítat video. 

To bude spočívat v pomalém a plynulém přecházení různých barev. Pointa tohoto nápadu je ve 

vytváření nových obrazů za pomoci barev, světla a stínu.

V současné době se přikláním spíše k druhému návrhu. Prezentace mého projektu proběhne 12. 

nebo 13. května v eurytmickém sále školy v rámci prezentace ročníkových prací dalších studentů 

třetího ročníku. 
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Závěr
V úvodu uvádím, že jsem si toto téma vybrala na základě přemýšlení o mém dalším studiu. Psaní 

práce mi umožnilo přirozený vhled do této kulturní oblasti, která pro mě byla v době výběru témat 

velmi zajímavá. Teď, když již mám práci hotovou, mohu říci, že bych si studium audiovizuálních 

oborů asi nevybrala. Je to proto, že mě umění videa vlastně ničím nepřitahuje natolik, abych se mu 

chtěla aktivně věnovat i v příštích letech. Protože se v moderním umění orientuji jen velmi málo (a 

v technice už vůbec ne), neumím ho dostatečně ocenit. 

Právě jsem dopsala několik stran o videoartu, ale stále mám pocit, že ho znám pouze povrchně a 

okrajově. Přesto mě práce těšila a druhá část mé ročníkové práce, která byla interaktivní a umožnila 

mi sledovat videa napříč dějinami tohoto uměleckého směru, mě velmi bavila. Pokud mě osloví 

jedna z odnoží videoartu, mám alespoň připravenou půdu pro další vzdělávání. Zpracování mého 

tématu pro mě bude inspirací a jsem ráda, že jsem do jednoho z nepřeberných uměleckých stylů 

dokázala alespoň trochu proniknout.  

Téma mé ročníková práce je obsáhlé a velmi těžko se k němu sháněla literatura i jiné zdroje. 

Přesto jsem s výsledkem spokojená a práci odevzdávám s čistým svědomím a pocitem celkem 

dobře odvedené práce. 
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