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Tento text se snaží použít slova jazyk v obecném slova smyslu, jako symbolickou 

formu, abychom v textu mohli interdisciplinárně procházet do jiných než jazykových 

uměleckých disciplín. Také do vizuálních oborů, kam je nutné zapracovat mnohé obecné 

úvahy vzešlé ze studia jazyků a jejich překladu, který vlastně bez ztráty dat není možný. 

Překlad je vždy druhem transformace a výběru. Tento text chce tyto myšlenky dokumentovat 

na území jiných sociálních oborů patřících do sféry umění.  

Můžeme si proto klást některé obecné otázky. Je pravda, že jazyk je jakýsi soubor 

označení (nálepek), které jsme zavedli kvůli tomu, abychom se mohli dohovořit o všem, co 

nás obklopuje? A významem výrazu je pak prostě ta věc nebo ta entita, která je výrazem 

označována? Je pravda, že kdyby nebylo jazyka, byl by tu stejný svět, jak tu je, jen 

nepojmenovaný, a my bychom o něm mohli i stejným způsobem přemýšlet, jen bychom si 

své myšlenky nedokázali sdělovat? Přemýšlíme bez jazyka a teprve když potřebujeme 

sdělovat jiným myšlenky, odějeme je do jazyka? Má jazyk tak pasivní roli? 

Český analytický filosof a matematik Jaroslav Peregrin uvažuje o problému tak, že 

jedním z příkladů, že jazyk není pasivní, je pojmenování takových věcí, které by se pro nás 

„věcmi“, o kterých můžeme uvažovat, bez jazyka vůbec nestaly – čísla. Uvádí důležitou 

myšlenku, že totiž to, co svými výrazy označujeme, dostává tvar až právě skrze toto označení 

(Peregrin, 1999).  

Zejména poslední věta naznačuje, proč překlad mezi jednotlivými jazyky, šířeji médii 

nebude možný bez ztráty nebo transformace dat. Médium je strukturováno nějakým 

způsobem, a to, „jak je“, pozměňuje svými vazbami informaci, kterou nese. Fotografie 

černého psa není to samé jako kresba černého psa. Video není film, každý z těchto přenosů 

interpretuje nesenou informaci svým jazykem, který musíme rozpoznat a počítat s ním při 

uvažování nad významem nesené informace. Média nejsou nevinná a jejich dikce se 

spolupodílí na významu.  

Naznačíme jen stručně charakteristické znaky kresby, jako jednoho z možných 

výtvarných „jazyků“ (modů). Kresba před svým stvořením autorem nikde neexistovala. Naše 

kontura nikde „neleží“ nebo není „nalepena“. Kresba je věděná proměna, nebo rozhraní dvou 

hmot, které kresba se vší složitostí a zkušeností mysli právě vyhledává a v časově jiné 

zkušenosti umisťuje do jiného, plošného prostoru. Komprimace výhledu do plochy papíru. 

Otisk mysli a kulturní znalosti. Právě proto, že se objevuje v tak abstraktní podobě, má v sobě 

schopnost zobrazovat místo pouhých jednotlivostí vědomí jeho komplexní celkové pohyby. Je 

to produkt naší vnitřní zkušenosti s prostorovým, haptickým, vizuálním i zvukovým 

působením světa.  

Vraťme se opět k jazyku. Protože u jazyka hodného tohoto jména nemohou vertikální 

vztahy (vztahy propojující výrazy s jejich významy) existovat bez horizontálních vztahů 

(propojují výrazy mezi sebou), vzniká soustava vztahů, ve které platí, že vztah výrazů 

k mimojazykové skutečnosti je v podstatném smyslu vymezován vztahem tohoto výrazu 

k jiným výrazům jazyka (téže soustavy). Proto jazyk pasivně nenálepkuje, jazyk jako každá 

struktura tvoří. Myslíme jazykem a nelze bez něj. Jazyk a jeho systém se projektuje do 

myšlení a mění ho. Svět by bez jazyka neexistoval takový, jako s ním a jako s lidskou myslí. 

Kresba, jazyk, média obecně „nějak“ přenášejí svět a dá se v nich zkoumat, jak mluvčí 

jazyka či tvůrce kresby tento kód, tento symbolický systém užívají. Ani jazyk, ani kresba 

nejsou nástrojem pouhého kopírování světa, ale nástroj interakce se světem. Jím se pak ale 

mění i podoba, kterou svět pro uživatele jazyka má. Jazyk i „kresba“ jsou chápané jako 
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prostředky světa-tvorby (Goodman).  Pak tedy významy spoluutvářené těmito jazyky 

můžeme chápat ne jako věci, které jsou onálepkovány, ale spíše jako hodnoty, jichž tyto 

výrazy nabývají z hlediska své použitelnosti v rámci oné interakce.  

V jazyce se vše zakládá na relacích a referenční vztah ke světu nazýváme designace, 

zatímco „kresba“ (myslíme ikóny, tzn. zobrazení obecně) samozřejmě také má vnitřní relace, 

ale referenční vztah nazýváme denotace. Ikóny ke světu denotují, kde je důležité hledisko 

rozpoznatelnosti. Tím jsou vysvětlovány různé způsoby, jak tyto symbolické systémy odlišně 

vztahují své prostředky k označovaným skutečnostem. Také tedy jinak ponesou význam. 

Slova jsou mnohem určitější a abstraktnější, než ikóny. Tedy vyzvednutí významu z těchto 

vazeb bude vždy výsledkem úsilí interpreta o to, aby se zmocnil oné jednoty v mnohosti, 

kterou předpokládá porozumění. Proto nejsou ani hranice významu absolutní. „Z toho 

vyplývá, že je-li význam spíše rolí výrazu, než nějakou věcí, na které by ten výraz vězel jako 

nálepka, je interpretačním konstruktem, je nikoliv věcí, ale hodnotou (…) Význam není druh 

entity, na kterou by se dalo ukázat. Explikovat význam výrazu znamená především říct, co si 

lze s tímto výrazem počít, předvést funkci tohoto výrazu. Co znamená - musíme zjistit, jak 

funguje v rámci toho jazyka, kam patří. Význam výrazu je způsobem užívání, je funkcí 

tohoto výrazu (Peregrin, 1999) 

Média vytvořila ve 20. století důležitou oblast, která pozměnila celkovou strukturu 

vztahů ve vizuálních oborech. Nejoblíbenějšími předsudky, které tento nový významový 

rámec provázejí a které tedy těžko vynecháme z procesu zkoumání těchto proměn, jsou 

představy, že nová média prostě zadržují skutečnost ve svých rámcích. Fotografie ve svém 

statickém formátu nahrává představě, že se jedná o prostou momentku či výřez z prostoru 

„tam venku“, a dynamická média jsou opět prostě navíc schopná totéž rozpohybovat. 

V následujícím textu navrhuji využít sledování proměny významu při proměně 

použitého média k pojmenování těchto nových struktur, které nově označují předtím 

označené. V edukativní oblasti by mohly přispět k pečlivějšímu sledování „sledování“, a 

dívání se na „dívání“. Těmto procesům je vhodné porozumět, protože je to ostatně to jediné, 

co se takovými jevy dá dělat. Analyzovat, porozumět, používat a nebýt pouze ovládán 

mechanismem zvoleného média. Teprve jeho znalost umožní „překlad“, který chápeme jako 

druh transformace, jako jiný modus. 

V tomto textu se tedy budeme zabývat problematikou interpretace děl (prostý překlad 

není možný), která otevírají diskusi na pomezí klasické malby, fotografie a elektronických 

obrazů. Volba média není libovolná a vždy tato odlišná média, odlišné „jazyky“ vytváří jinou 

verzi světa. Překlad z jednoho „jazyka“ (média) do druhého proto není možný bez ztráty dat.  

Tvorba Markuse Huemera, rakouského umělce, který před časem vystavoval v Centru 

současného umění DOX, bude naším analyzovaným materiálem. Nechceme se zabývat jeho 

odborným růstem nebo průřezem jeho tvorby, jeho osobnost je pro nás zajímavá tím, že je to 

publikující tvůrce, který se neostýchá psát o důvodech a konceptech své tvorby. Dále je 

zajímavý tím, že v jeho textech jednoznačně prosvítá poučenost strukturalistickými a 

sémiotickými texty. Patří tedy do nepočetné skupiny tvůrců, kteří operují v různých 

symbolických systémech, a proto je souzvuk jeho úvah, textů a díla velmi zajímavým 

materiálem pro edukativní výtvarné obory, které zapracovávají do svých učebních postupů 

strukturalistické a sémiotické přístupy. 

Markus Huemer pracuje s tradičními i novými médii, malbou, úpravami v binárním 

prostředí i s digitální technologií projekce. Důvod výběru tvorby právě tohoto autora 

vysvětluje jeho výrok: „To, že obrazy v době elektronických médií nespočívají na 

skutečnosti, ale na formulích, které je popisují, na seřazení číslic a písmen, že nejsou ničím 

skutečně obrazovým, je právě tím, co tak silně znepokojuje.“ Huemer tedy uvažuje o 

prostředcích, kterými je dosaženo určitého „jazyka“, „formulí“, které se spolupodílejí na 

významu díla, ale vybírá je tak důsledně, že význam vlastně vytvářejí téměř pouze ony.  
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Denotát svých obrazů totiž téměř neproměňuje, tématem jeho obrazů této uplynulé 

výstavy byla lesní prostředí, téměř lesní zákoutí a zátiší. Tedy velmi romantické, lépe řečeno 

v Evropě po romantismu, velmi romanticky pociťované téma. Kontext chápání nemůžeme 

v sémiotickém výkladu podcenit, proto ho budeme setrvale ve výkladu fixovat, protože právě 

kontext daný evropskou vzdělaností a kulturním rozhledem, evropskou vizuální gramotností, 

je podstatným předpokladem udělení významu této tvorbě. Huemer lesní zákoutí digitalizuje 

a pomocí jednoduchých úkonů opatřuje různými filtry. Vzniká technický obraz za rastrem 

vybraných úprav. Tyto technické obrazy zvětšuje do nadživotního měřítka a zpětně je 

v médiu malby vrací tradičnímu procesu. Rukopis a techniku malby důsledně přizpůsobuje 

okem viditelným digitálním efektům.  

Tedy se k technickému obrazu chová jako k předloze a zdá se, že téměř 

v impresionistickém „bezvědomí“, tedy bez zásahu mysli, jak to opravdu vidím aktuálně teď. 

Huemer „je jen oko, ale Bože, jaké“…bychom mohli trochu s nadsázkou připomenout 

postimpresionistické obtíže s přijetím tohoto okamžikového přitakání pouze oku. Jako první 

odhalený „vtip“ této tvorby tedy konstatujeme, že zbytnělé, velmi sofistikované koncepty 

jeho tvorby jsou doprovázeny důslednou služebnou rolí rukopisu, s jakou „se maluje“ 

s počítačovými, předtím vědomě vyrobenými efekty. Maluje vlastně pouze je. 

Na přiložených obrazových přílohách tedy sledujeme rozplynutí známého a vývojem 

dějin umění zatěžkaného, romanticky pociťovaného tématu lesa ve filtrech, které dodaly 

zásah stroje, který ale zde má naprogramované lidskou expresí a zkušeností podložené efekty. 

A navíc tyto efekty jsou většinou zrozenci předchozích zobrazovacích postupů a někdy i 

manýr.  

Tedy „žili byli“ kdysi malíři, kteří malovali sluneční efekty v listoví tak přesvědčivě, že 

vyvinuli postupy, jak exemplifikovat sluncem „rozežraný“ strom, jak metaforicky nechat 

vnímatele dokompletovávat „z mysli“ v procesu přijímání díla letní vedra, chvějivý stín pod 

stromy v lese, vůni proteplených pasek a smůly…Tak toto „žilo-bylo“ se dá jedním tlačítkem 

vzkřísit z popela paměti v binárním prostředí tak, že fotografie lesa, všední a běžná, se 

rozpadá do tříště světelných fleků. Téměř jako Popovovi psi sliníme v naučeném 

reflexu…Ale pozor, jen námět a tvar slunečních, počítačem z lidské zkušenosti 

propasírovaných informací toto přináší. Huemer odebral barvy. Černobílý efekt dodal expresi 

novinových článků, nebo velmi hrubého dokumentárního prostředí. Zrnitost je sice 

pociťována slunečně a vzdušně, ale zároveň novinově zcizeně, jako bychom četli rubriky a 

cítili vůni levné tiskoviny. 

Co se tedy děje? Lidská zkušenost je klamána lidskou zkušeností přeformulovanou do 

filtru v počítači tak, aby filtr byl tomuto efektu podobný. Další komplikace je však v tom, že 

to bohužel není jednoduchý efekt přimhouřených očí „přes kapky vody na les“. Je to do filtru 

v počítači přepsaný rukopis někoho, kdo jím formuloval v médiu malby tento efekt. Takže se 

nám prostředky, přes které hledíme na tato nevině vyhlížející plátna nezvykle načítají.  

Můžeme sumarizovat odhalené filtry: (1) zážitek z lesa přefiltrovaný lidskou myslí. 

Zahrajme si roli „jako“  tvůrce „A“: maluji les, nemaluji ale pouze les, maluji světelné efekty 

v lesním prostředí. Přeformulovávám les a vyvíjím k tomu účelu (2) specifický vyjadřovací 

téměř impresionistický jazyk skvrn. Nyní si všimneme role tvůrce „B“, tvůrce programů 

v počítačovém prostředí: (3) vytvářím filtr, který napodobuje rukopis a záměr předchozího 

autora. Jsem „C“: jsem Markus Huemer, který pro změnu (4) vyfotí les, vytvoří technický 

obraz denotující les a použité prostředky, a (5) použije dále filtr tvůrce „B“, ve kterém je 

přefiltrován názor tvůrce „A“, a použije je na svůj „les“. Les pak (6) namaluje, ale se všemi 

(7) efekty, které jaksi navíc dodalo technické prostředí. A o těch jsme ještě nemluvili. 

Vnímáme efekty jakoby slunečních lesků na pomyslném skleněném povrchu například 

dalekohledu, ►obr. 01, což je další pociťovaný zkušenostní efekt „jako s dalekohledem“, 

který simuluje počítač a pak ho simuluje rukopis Markuse Huemera. Další využitá známá a 
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vzápětí „po-užitá“ lidská zkušenost. Tvorba Huemera je zajímavá tím, že předvádí velmi 

důsledně hru se zkušeností, kterou musíme z vlastní mysli, z prostředí abstraktních objektů 

dokompletovávat k dílům, ale jen co ji použijeme, hned jsme v ní klamáni, a tak si jí také 

vlastně teprve všimneme. Huemer nás učí chápat jednotlivé rysy struktury, která nás obvykle 

v utajení ovládá, když tvoříme vizuálům význam. Zde se sledujeme jako v zrcadle. Pokaždé, 

když natáhneme automaticky ruku s „fází vnímání“, hned přes ní výchovně dostaneme. Znám 

impresionisty – to nejsou oni. Znám filtry z počítače - jsou přemalované. Znám les - to není 

les, byla to fotografie lesa. Znám efekt z dalekohledu … 

A s efekty to ještě není všechno. Některé strojové, pečlivě s bravurou starých mistrů 

„vymalované“ chyby strojů připomínají kopírku, když jí dochází barva. Proto mimochodem 

nejsou staří mistři se svým vlivem při pociťování těchto děl vůbec daleko! Např. ►obr. 02. S 

►obr. 03 se propadáme téměř do secesní knižní grafiky, ovšem s ohlasy tašistických skvrn 

v prvním plánu, který ale nevytváří žádný prostor. Vzniká plošnost a dekorativní, velmi 

secesní rytmus. Tato ohlasová praxe k autoritám nebo celým vyjadřovacím stylům je 

v Huemerově díle setrvalá a vědomá.  

Jako jsme autorem „vyučováni“ ve fázích vnímání, tak také autor převrací 

technologické postupy malby. V ►obr. 04 se dalším filtrem, který „říká“ vrstvy, jak obvykle 

malba vzniká, stává přiznaná předkresba - zde tedy další samostatná „formule“. Stává se z ní 

pojednou v tomto „technickém“ prostředí „rukodělný“ samostatný vyjadřovací systém, který 

jako kamenické značky měl původně jinou funkci a nyní proznívá nad povrchem. Totéž se na 

►obr. 05 děje s plátnem nosiče, vedle technicistně, až high-tech dokonale působící malby 

opět přináší svou vlastní expresi. Rukopis je natolik zcizen a ztechničtěn, že samotná 

struktura plátna je hebkým lidským dotekem a expresí měkkého, přírodního a přirozeného. 

Odkazy jsou zpřevráceny. 

Další problém nastává, když předtím k technickému zcizený obraz začíná dodávat 

novou expresi. ►Obr. 06 přináší romantiku letních tajemných zšeřelých lesů a černá 

„znamená“ opravdu setmělost, tedy barevnost je podruhé přeznačena. Předtím černá 

znamenala „odebrané barvy“, ale námět je nyní tak upraven, že zcizená odbarvená černá opět 

znamená stinný les. ►Obr. 07 činí totéž, ale se zimním tématem. Jedná se o typický zimní, 

vychlazený a ledový les se všemi rozmazanostmi fotografií, jak jej známe. Modrofialová opět 

znamená modrofialový zimní atmosférický jev.  

Toto setrvalé převracení „znamenání“ formulí, tedy prostředků, jazyků, jako když se 

líný kapr válí ve vodě z břicha na záda a ze zad na břicho Huemer vytváří při plném vědomí. 

Sotva se smíříme s myšlenkou, že rastry a barevností zcizil les a forma se při čtvrtém obraze 

zdá navyklou, jen tím, jaký typický (pro fotícího Evropana typický) kompoziční námět 

vybere, ztratíme starý výkladový rámec a vzniká nový význam. (Modrofialová neznamená 

odzicení barvám, ale modrofialový odstín zimy). 

Huemer náš téměř školometsky vyučuje, proto tak silně pociťuji jeho teoretickou 

účinnost, že význam nevzniká z pouhé symbiózy obsahu a formy, ale z jejich užití. Čili 

nevzbuzuje pouze zájem o obsah, ale o podmínky obsahu. O proces, kterým je obsah 

vyjádřen. Pravidla, která jsou jednou stanovena, jsou vzápětí porušována, jsou tak záměrně 

nejednoznačná a odkazují sami na sebe. Všechny použité prostředky na sebe vzájemně 

vyvozují kontextový tlak a jakmile pozměníme jednu část, okamžitě se proměňuje celá 

sestava. Způsob, jakým jedno sdělení porušuje „pravidla“ jednoho systému, je stejný, jako 

způsob, jakým porušují svá pravidla sdělení jiných systémů. Umberto Eco tomuto našemu 

„línému kaprovi“ tedy neustálému převracení významů říká „pohyb neustálého přeměňování 

denotací v konotace“ (Hawkes,
 
1999). Znak na jedné rovině se může stát v jiné rovině 

označovaným. A význam pak vyrůstá ze souhry znaků. 

Další „formule“, čili systém významů, struktura spolupodílející se velmi významně na 

výsledném vnímání, je jazykový symbolický systém využitý v názvech. Dochází k naprosté 
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mimoběžnosti toho, co vidí mé oči na vizuálu a co čtu v jeho názvu. Nemohu to vědět, 

nejsem široce poučeným znalcem Huemerovy tvorby, ale řekla bych, že můžeme názvy 

s obrazy libovolně zaměňovat. Je to hra, kde pravidla hlásají sice paralelnost, ale pouze 

v horizontální linii, vertikální vazby: obraz – název chybí. Názvy totiž nezávisle na 

jednotlivých vizuálech přinášejí vlastní pole významů. Jedná se o samostatnou strukturu 

volně přiloženou k dílu a vtip je v tom, že není zcizen název, ale je zcizena obvyklá vazba: 

význam obrazu - název.  

Jaké samostatné téma vlastně názvy přinášejí? Sociální, politické, z provozu 

výtvarných oborů, ale i ze světa omylů laiků, kteří od umění cosi očekávají (viz názvy obrazů 

za textem). Vypráví téměř o všech vnímatelských očekáváních, které jsou k vizuálům 

směřována: aby umění bylo angažované, aby umění bylo fikcí, aby vizuál byl dostatečně 

„umělecký“, aby potřeboval poučeného diváka („německá lehkost“ opřená svým významem 

o známou německou expresivní zatěžkanost), co je muzeálnost a „hodnotnost“ (opřené o 

vědomí pomíjivých „dobových stylových tanců“) apod. Huemer sám o názvech svých děl 

říká: „Všechny názvy mnohomluvně litují, jaká všechna společenskopoliticky relevantní 

témata by bylo možno vyobrazit, a přesto jsou – sarkastickým – chvalozpěvem na vlastní 

genialitu“.
2)

 

A opět nás čeká rozbor. Jakým „rukopisem“ jsou názvy napsány, když nulový rukopis 

neexistuje? Jsou to především samé otázky. Divák je neustále vtahován do rozhodování, je 

velmi posíleno hledisko, ve kterém si uvědomujeme, koho autor asi oslovuje a proč mu to 

říká. Divák je „doslovně“ oslovený. Aktualizovaný divák, který se vyjadřuje v tichých 

myšlených odpovědích k tomu, co sám vlastně od umění očekává a co očekávají jiní a proč. 

Ale také, co slýchává jako problematické očekávání (obraz nad gauč).  

V tomto smyslu nás Huemer učí dívat se na dívání a přemítat o přemítaném. Učí nás 

vnímat strukturu, v jaké je sdělení neseno a která se spolupodílí na významu. Že se stará a 

nová média obohacují a doplňují, potvrzuje Huemerova úvaha: „…protože modelace světla a 

stínů, generovaná na počítači, nepopisuje žádný prostor ani těleso, ale jen sebe samu, je zcela 

abstraktní – a jen a jen malbou. Proto již nelze rozlišit individuální a artificiální ztvárnění. Je 

absurdní, že právě digitální postupy zpracování obrazu dávají malířství novou individuální 

sebehodnotu.“ (Huemer, in Anděl 2009).  

 

Obrazová příloha 

►obr. 01 Markus Huemer. Mohl jsem ti také namalovat obraz proti společenskému 

úpadku, 2008 

►obr. 02 Markus Huemer. Mohl jsem ti také namalovat obraz s vyšší uměleckou 

hodnotou, 2006 

►obr. 03 Markus Huemer. Mohl jsem ti také namalovat jeden z těchto obrazů z dneška 

na zítřek, 2008 

►obr. 04 Markus Huemer. Mohl jsem ti také namalovat obraz nad gauč obývacího 

pokoje, 2006 

►obr. 05 Markus Huemer. Mohl jsem vám také vytvořit obraz s novou německou 

lehkostí, 2008 

►obr. 06 Markus Huemer. Mohl jsem vám také namalovat obraz skutečně muzeálního 

významu, 2007 

►obr. 07 Markus Huemer. Bylo by lepší, kdybych vytvořil kritický obraz proti 

nelidskosti státního terorismu?, 2008 
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Summary 

Language is not a passive form. Language as each structure forms. We think a language can 

not be without him. Language and its system is projected into the thinking and change it. The 

world would not exist without language such as and, as with the human mind. The article 

deals with a theme that is often reflected in contemporary art. It observes how medium 

behaves itself, for example painting, photography, and film. It does not concern transparent 

media; thein transfer is always a kind of transformation, choice and this MEDIUM is never 

transparent or *innocent*. We can observe an interesting transformation of meaning in new 

forms. That is why this issue is very beneficial in terms of educational usefulness. These 

procedures are always interdisciplinary and they always work well in context. 
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