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1. Formální a obsahová analýza jednoho z děl promítaných v rámci přednášky se 

zaměřením na pojmenování jazyka konkrétního uměleckého díla. (Proč je pro dané 

dílo podstatná použitá technologie? Inspiroval/a se autor/ka některými 

formálními postupy odlišných uměleckých disciplín? Byly tyto postupy nějakým 

způsobem posunuty, pozměněny, nebo dokonce zparodovány?) 

 

Formální analýza – kategorie, použité postupy 

 

Video nazvané Junior Boys – Parallel Lines lze zařadit do kategorie hudebních 

videoklipů. Na rozdíl od oficiálních videoklipů, které jsou tvořeny autory hudby (respektive 

jejich produkčními společnostmi), není tento klip svázán s onou dvojicí autorů, ale je tvorbou 

jejich fanouška, který na základě skladby Parallel Lines vytvořil video. To je složeno z 

černobílých nahrávek, které byly bezesporu v době vzniku natočeny na filmový pás a později 

digitalizovány. Neznáme jejich autora, původ, ani rok, kdy byly natočeny, taková materiál 

nazýváme found footage 

 

. Využití takovýchto záběrů v kombinaci s hudbou (která má ovšem autorství 

připsané), je jedním z příznačných postupů při vytváření uměleckých děl v digitálním 

prostředí, tak jako o tom mluví Nicholas Bourriaud: „Dnešní umění směřuje ke zrušení 

vlastnictví forem nebo aspoň k narušení starého právního pojetí duševního vlastnictví.“
1
 

Obraz není čistý – je rozmazaný, místy lze vidět zrnění. Toto zrnění na začátku a na 

konci přechází do ikonického analogového šumu, který video ohraničuje. Šum se v tomto 

videu (společně s aktem digitalizace) staví do místa pnutí mezi starými a novými médii a je 

ustaven jako kulturní objekt, se kterým lze dále pracovat (i když byl dříve symptomem 

poruchy) – čímž napětí mezi starými a novými médii mizí. Praxe využití tohoto postupu je 

v postmoderním umění příznačné a souvisí také se změnou samotné podstaty tvorby a 

nakládáním s uměleckým materiálem – což shrnuje i Bourriaud: „Tito umělci už nepracují se 

surovinami, […] nýbrž pracují s objekty, které již obíhají na kulturním trhu, tj. nesou 

informace, které do nich vložili jiní lidé.“
2
 

Záběry se mezi sebou střídají, probíhá přeskakování mezi několika realitami. Některé 

ze záběrů jsou opakovány ve smyčkách či vícekrát v různých částech videa a jsou také 
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zrychlovány nebo zpomalovány. Tento způsob nakládání s materiálem je převzat z DJingu a 

stává se jedním z klasických postupů: „Reprezentovaná data (umění) podstupují procesy jako 

je samplování, mixování, recyklace a tvůrčí akt se vzdaluje od poselství k nástrojům, 

procesům a jazykům, dynamickým ‚architekturám‘ a ‚prostředím‘.“
3
 

Celkově se dílo dá označit jako intermediální, konkrétně v širším vymezení, jak jej 

popisuje Szczepanik: „Intermedialita v širším vymezení je projevem vztahů dvou či více 

mediálních forem, které vstupují do takové vzájemné konceptuální fúze (sloučení), v níž obě 

interagující média již nelze od sebe oddělit a vrátit jim původní koherenci.“
4
 Podmínky pro 

dílo spadající do kategorie intermediality v užším vymezení toto dílo nesplňuje, protože jeho 

účel není esejistický, nýbrž spíše estetický, jak popisuje sám tvůrce videa: „[…] this video 

was inspired by the intense creativity and beautifully complex music that can be found on the 

Junior Boys new Album Begone Dull Care as well as all their previous albums and eps.“
5
 

 

Obsahová analýza 

  

 Video se tedy skládá z hudební a obrazové složky. Obrazová složka je tvořena 

černobílými nahrávkami, které ukazují buď sportovní / tělesné výkony nebo záběry 

z dobových vystoupení. Video je sestaveno tak, že se pohybujeme mezi několika realitami, 

ovšem bez přítomnosti narace. Všechny scény jsou v celkovém vyznění jaksi bizarní a každá 

z nich je spojena s tělesností a určitou formou předvádění se, performancí. 

 Spojením tohoto vizuálu s elektropopem se opět dostáváme k napětí mezi starými a 

novými médii. Tato forma propojení je též příznačná pro oblast tvorby videí – ať už 

oficiálních hudebních videoklipů (například ke skladbě Radio Gaga kapely Queen, které 

vzniklo použitím záběrů z filmu Metropolis a jejich parafrází) nebo reklam, kde je často 

polarita stará vs. nová média (spíše tedy v kontextu doby, kdy byla vytvořena) nastavena 

opačně (zvláště tvůrci reklam z oblasti módy se v poslední době rádi kloní k variantě 

vytvoření videa, které obsahuje starší hudbu a nově natočené záběry). Vytvořením díla se 

ovšem ono napětí vyruší, neutralizuje, a omezí se opět na práci s objekty (přičemž už nezáleží 

na jejich původu) a jejich použití v nových kontextech. Jak říká Bourriaud: „[…] jde o to, 

                                                        
3 PIJOAN, José. Dějiny umění 9. Přeložil Miloslava NEUMANNOVÁ. Praha: Odeon, 1981., s.281 
4 SZCZEPANIK, Petr. Intermedialita. Cinepur [online]. 2002, (22) [cit. 2018-12-14]. Dostupné z: 

http://cinepur.cz/article.php?article=5 
5 Junior Boys – Parallel Lines. In: Youtube [online]. 2009 [cit. 2018-12-16]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=-ZQPepIp1Sc&pbjreload=10 

 



vymýšlet ‚užívací protokoly‘ pro již existující způsoby zobrazování a formální struktury. Jde o 

to zmocnit se všech kulturních kódů, všech forem vyskytujících se v každodenním životě, všech 

děl světového kulturního dědictví, a toto všechno uvést v chod.“
6
 

 

Shrnutí 

 

Videoklip nahraný na platformu Youtube je symptomatickým dílem dnešní umělecké 

tvorby, která se v kyberprostoru tvoří a prezentuje. Ukazuje na nové pojetí umělce, 

zpracování vizuálního či zvukového materiálu jako objektu, se kterým se dá dále pracovat a 

vytvářet zcela nové významy, a v neposlední řadě také na určité ustavení uměleckých projevů 

tohoto typu v sociokulturním prostoru. Tímto tedy dílo nepřináší nic nového, ani 

analytického, ale spíše přetváří již existující formy a obsahy a vytváří tzv. „užívací protokol“. 
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