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Estetická skúsenosť v 20. a 21. storočí 

 

Oliver TOMÁŠ 

 

Všeobecne by sme mohli skúsenosť definovať spolu s Hartlom ako „hlavní a prvotní zdroj 

poznatků člověka o světě, vznikající během jeho praktické činnosti“1 alebo s  Neubauerom ako  

to  „co vytváří nás a náš vztah k světu“2. Tieto definície však môžu zvádzať na scestie. 

Nemyslíme si, že skúsenosť je nadobúdaná iba počas praktickej činnosti a aj keď súhlasíme 

s tým, že skúsenosť vytvára nás i náš vzťah k svetu, predpokladáme3, že sa tento proces nedeje 

ako jednoduchý proces odtláčania a hromadenia empirických podnetov v našej pamäti, ako 

nejaké čisté, neutrálne registrovanie, ako to môžeme badať napríklad už u Aristotela a neskôr 

najmä u empiricky založených filozofov. Prikláňame sa skôr k názoru Antonína Mokrejša, že 

„rozsah lidské zkušenosti o světě značně přesahuje sféru pouhého myšlenkového zrcadlení 

a výlučně teoretických interpretací a zahrnuje celou oblast senzibilních, emocionálních 

a mentálních dispozic, celý okruh lidských postojů, reakcí, návyků a podobně“4. Skúsenosť pre 

nás teda nie je pasívnym skladom spomienok, obyčajným záznamom toho, čo prežívame, ale 

aktívnym neustále prítomným činiteľom, nahromadenou hutnosťou nášho prežívania, ktorá 

neustále ovplyvňuje prúd momentálne sa dejúcej skúsenosti, ktorú môžeme nazvať prežívaním, 

ale spätne je týmto dejúcim sa prúdom prežívania ovplyvňovaná.  „O aktivitě pak můžeme 

hovořit nejen navenek (zkušenost působí zpětne na prožívaní), ale i v rámci celku zkušeností, 

neboť jednotlivé zkušenosti se vzájemne ovlivňují a tím vytvářejí jeden celek“5.  Jedna i druhá 

strana skúsenosti sú však strany tej iste mince, ktoré na seba vzájomne pôsobia. „Zkušenost není 

pasivní sklad, nýbrž aktivní činitel“6 píše Nákonečný. Bude preto potrebné rozlišovať 

                                                            
1 Hudlička P.: Prožívání-Zkušenost-Životní svět, Praha, Triton, str. 68 

2 Neubauer citovné podľa Hudlička P.: Prožívání-Zkušenost-Životní svět, Praha, Triton, 2003,  str. 43 

3 Čo dokladá nie len súčasná filozofia, estetika, ale aj psychológia. 

4 Mokrejš A.: Umění, skutečnost, poznání, Praha, Československý spisovatel, 1966, str. 28 

5 Hudlička P.: Prožívání-Zkušenost-Životní svět, Praha, Triton, str. 69 

6 Nákonečný M.: Základy psychológie, Praha, Academia: 2001, str. 127 
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„jednotlivou zkušenost a soubor dosavadních zkušeností určitého individua“7, ktoré sa 

nachádzajú v neustálej interakcii.  

Vzťah pamäti8 a dejúcej sa aktuálnej skúsenosti je transparentný, avšak samotný vznik 

skúsenosti, jej zaznamenanie a uchovanie v pamäti taktiež nie je pasívnym procesom, v ktorom 

sa zmyslové dáta odtláčajú do mysle, tak ako sa pečať odtláča do vosku. Rozum pri prijímaní 

podnetov počas prežívania nie je tak, ako to tvrdí veľká časť empirických filozofov prevažne 

pasívny, nie je to však ani ako to tvrdí racionalistická vetva filozofie, zjednodušene povedané iba 

klamlivá a zavádzajúca ilúzia, ktorej musí vládnuť rozum a ktorú musí, ak nie úplne očistiť, tak 

aspoň korigovať. Prikláňame sa skôr k prekročeniu týchto dvoch extrémov, tak ako to už 

postrehol Imannuel Kant, keď tvrdil, prekračujúc empirizmus a racionalizmus, že je to skôr 

zložený proces z toho „čo prijímame dojmami, a z toho, čím prispieva naša vlastná poznávacia 

schopnosť( zmyslovými dojmami iba podnecovaná)“9 alebo ako píše neskôr  Antonín Mokrejš  

„Vždyť zkušenost se nezdá být ničím jiným než náporen nejrůznejších dojmů a zážitků, tedy 

v podstatě chaosem, který teprve musíme myšlenkově zvládat. A nadto se zjevňe v každé 

zkušenosti uplatňují nejrůznejší myšlenková schémata, jež zkušenost předcházejí, formují 

a artikulují ji, a v tomto smyslu ji umožňují a zakládají“10. V alebo cez skúsenosť sa nám 

pomocou zmyslov v súčinosti s naším “rozumovým“ uspôsobením, genetickou výbavou  „dáva“ 

svet tak a tak.  Naše vnímanie, vnútorné i   vonkajšie, pocitové i zmyslové, ktoré vytvára našu 

aktuálnu  skúsenosť i súbor doterajšej skúsenosti nie je jednoduchým odtlačkom reality, ale je 

skôr „dobásňovaním“. Mohli by sme teda tvrdiť spolu s Nietzschem, že neexistujú fakty, ale iba 

interpretácie, ktoré sú závislé nie len od vyššie spomenutých činiteľov, ale aj od kultúrno - 

civilizačného kontextu a svetonázorovej paradigmy, do ktorej sa jedinec narodí a ktoré si počas 

detstva11  osvojuje ako „hotové“ skúsenostné modely, konštrukcie, či konvencie alebo ako 

výstižne píše Antoním Mokrejš: „je patrné , že přicházíme do světa už s jistým způsobem 

interpretovaného a orientovaného činnosti předcházejících generací. Tato interpretace, která je 

                                                            
7 Hudlička P.: Prožívání-Zkušenost-Životní svět, Praha, Triton, str. 69 

8  Ktorá zaznamenáva a uchováva doterajšiu skúsenosť, čiže zaznamenaný súbor doterajšej skúsenosti. 

9   Kant I.: Kritika čistého rozumu, Bratislava, Pravda:1979, str. 57 

10 Mokrejš A.: Filosofie a život – život a umění, Praha, Filosofia, 1995, str. 221 

11 V konečnom dôsledku však počas celého života 
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nám zprostředkována výchovou, tradicemi, řečí, napodobením, převzetím hodnot atd., tvoří 

počáteční podobu a základní jádro naší zkušenosti. Odtud získávámé první kritéria, která nám 

umožňují novou orientaci a nové rozlišování. Další kroky orientace a interpretace, spjaté už s naší 

vlastní životní praxí, jsou obvykle kombinacemi několika elementárních ‘metod’“12. 

 Našu aktuálnu prebiehajúcu skúsenosť, vnímanie, či prežívanie, ale aj súbor doterajšej 

skúsenosti tak na jednej strane ovplyvňuje a dá sa povedať i vytvára kultúrno-spoločenský 

kontext a svetonázorová paradigma so všetkými svojimi konvenciami, či už v rámci vnímania 

alebo myslenia, do ktorej sa rodíme, na druhej strane je to i naša genetická predispozícia,  tak 

v zmysle dedičnosti, ako aj v zmysle jedinečného spôsobu myslenia, vnímania a uchopovania 

sveta, ktorý je vlastný človeku. Spätne sú však spomínané činitele a to najmä kultúrno - 

spoločenské a svetonázorové paradigmy korigované prebiehajúcou skúsenosťou. A tak môžeme 

súhlasiť s Hudličkom, ak tvrdí, že „ v pojmu zkušenosti je obsažena forma, jakou si každé 

individuum s sebou nese vlastní historii, která s ním neustále vstupuje v interakci. Zkušenost je 

takto neustálým dialogem medzi námi a naši minulostí, ovšem dialogem směřujícím do 

budoucna“13. Súbor doterajšej skúsenosti ovplyvňuje  a rediguje aktuálnu skúsenosť14 napríklad 

aj formou vytvárania očakávaní, ale  je taktiež spätne transformovaný aktuálne prebiehajúcou 

skúsenosťou. Aktuálnu skúsenosť zakúšanú ako vnímanie, pociťovanie, či myslenie teda môžeme 

rozdeliť na potvrdzujúcu aktuálnu skúsenosť, ktorá napĺňa očakávania z celkového súboru 

skúsenosti, čím ich potvrdzuje a na negatívne vymedzenú aktuálnu skúsenosť, ktorá tieto 

očakávanie vyvracia. Mokrejš  tak rozoznáva vlastný a nevlastný význam pojmu skúsenosť: 

„Proti zkušenostem totiž, jež probíhají podle našich očekávání a potvrdzují je – ty mohou být 

označeny jako zkušenosti v nevlastním a druhotném smyslu, stojí zkušenosti, pro něž uvedená 

charakteristika neplatí, které horizont našich očekávání prolamují a rozrušují, tj. Zkušenosti, které 

opravdu děláme; teprve zde se jedná o zkušenosti ve vlastním smyslu slova“15. Skúsenosť, ktorá 

ruší a nanovo ustanovuje naše očakávania môže zmeniť, či pozmeniť štruktúru a súbor doterajšej 

skúsenosti a tým otriasť s indivíduom. Nemyslíme si však, že vlastným významom pojmu 

                                                            
12 Mokrejš A.: Umění, skutečnost, poznání, Praha, Československý spisovatel, 1966, str. 27 

13 Hudlička P.: Prožívání-Zkušenost-Životní svět, Praha, Triton,  str. 77 

14 Niekedy až do miery jej determinovania.  

15 Mokrejš A.: Hermeneutické pojetí zkušenosti, Praha, Filosofia: 1998, str. 5 
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skúsenosť je iba tá skúsenosť, ktorá prelamuje očakávania. Napĺňanie očakávaní a ich 

potvrdzovanie má takisto ustanovujúci charakter a v rámci skúsenosti je rovnocenné, pretože 

dokáže vytvárať, či už v pozitívnom alebo negatívnom zmysle hlboko zakorenené schémy 

chovania, predstáv,  zvykov - takzvaných myšlienkových zvykov, atď. „ Myslím si, že ak 

niekedy päť - šesť ráz zbijeme psa pri zvuku huslí, potom určite začne zavýjať a utečie, len čo 

znovu začuje ich zvuk.“16 píše v jednom zo svojich listov R. Descartes.  Potvrdzovanie očakávaní 

môže viesť k stereotypnému a zautomatizovanému vnímaniu i jednaniu. Myšlienkové zvyky, 

ktoré vznikajú potvrdzujúcim opakovaním ovplyvňujú náš vzťah k svetu a naše jednanie takisto, 

ako skúsenosti vedúce k prelamovaniu očakávaní. A však človek, zrejme ako jediný živočích, 

dokáže, tak ako nás to naučila už psychoanalýza, nanovo interpretovať a nanovo konfigurovať 

svoju vlastnú nahromadenú skúsenosť a tým zmeniť i práve prebiehajúcu skúsenosť. Deje sa to 

na základe vytvorenia nových vzťahov a interpretácii medzi „jednotlivými“ skúsenosťami 

v rámci celkového súboru skúsenosti.  Práve umenie je jednou z možností, ktoré dokážu 

v ideálnom prípade pomocou estetickej skúsenosti a estetického zážitku nanovo interpretovať 

a transformovať našu nahromadenú skúsenosť17, či už sa to deje v rámci artterapie alebo recepcie 

umeleckého diela. Otázkou však ostáva, čo je estetická skúsenosť a ako je možné, že dokáže 

pôsobiť takýmto spôsobom.? Ako sa odlišuje estetická skúsenosť od skúsenosti?  

 Ak by sme vyšli zo širšie koncipovaného pojmu estetiky, tak ako ho definuje  Wolfgang 

Welsch, ktorý chápe estetiku ako „ tematizáciu vnemov všetkého druhu, zmyslových aj 

duchovných, každodenných aj sublimných, tých, ktoré pochádzajú zo životného sveta, aj 

umeleckých“18, mohli by sme stotožniť pojem skúsenosti s pojmom estetickej skúsenosti, čím by 

sa tieto slová stali synonymami a každá skúsenosť, či už citová, duchovná alebo zmyslová by tak 

bola estetickou skúsenosťou a naopak. Naša každodenná skúsenosť, napríklad náhlenie sa do 

práce, by sa potom nelíšila od skúsenosti s umeleckým dielom alebo prírodnou krásou. Dá sa vo 

veľkej miere predpokladať, že existuje málo ľudí, ktorí by prisudzovali skúsenosti z návštevy 

Louvru takú istú hodnotu, ako skúsenosti cestovania  s mestskou hromadnou dopravou. Treba 

                                                            
16 Descartes R.: citované podľa : Tatarkiewicz, W.: Dejiny estetiky II, Bratislava: Tatran 1988, str. 318 

17 Na druhej strane je celkovým súborom doterajšej skúsenosti ovplyvňovaná. 

18 Welsch W.: Estetické myslenie. Bratislava : Archa, 1993, str. 9 
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však pripustiť, že nemožno vylúčiť určitý stav naladenosti ľudského ducha,  ktorý je schopný 

v určitom duševnom rozpoložení vnímať cestovanie MHD, ako silnú estetickú skúsenosť, 

niekedy možno dokonca silnejšiu ako návštevu spomínanej svetovej galérie.  Nie je práve tento 

moment jedným z odkazov, ktoré nám zanechal Duchamp i veľká časť  umenia 20. storočia? 

Nebudeme zrejme ďaleko od pravdy, ak sa odvážime na základe vyššie spomínaného stručného 

rozboru skúsenosti tvrdiť, že vymedzovať a analyzovať estetickú skúsenosť vydeľujúc ju 

z každodenného skúsenostného prúdu je nezmyselné a zavádzajúce.  

Estetická skúsenosť i estetické vnímanie, či už ich stotožňujeme so všeobecne chápanou 

skúsenosťou a vnímaním alebo jej prideľujeme výsostné postavenie je neoddeliteľnou súčasťou 

skúsenosti a nášho prežívania, čo znamená, že estetické vnímanie19 nech už je ním myslené 

čokoľvek, je tak ako sme ukázali na začiatku nášho príspevku ovplyvňované súborom doterajšej 

skúsenosti, ale samozrejme ju aj ovplyvňuje. Estetická skúsenosť nie je oddelená od celkového 

súboru skúsenosti, je jej organickou súčasťou. Naša aktuálna práve prežívaná estetická skúsenosť 

– estetické vnímanie, prežívanie, teda nie sú determinované a ovplyvňované len akousi 

vydelenou a separovanou nahromadenou estetickou skúsenosťou, ale celkovým súborom našej 

doterajšej skúsenosti, ktorej je estetická skúsenosť súčasťou. Ak sa teda mení naša každodenná 

skúsenosť, mení sa potom aj naše estetické vnímanie, čo má vplyv na konfigurovanie estetickej 

skúsenosti. Estetickú skúsenosť teda nemožno stavať do protikladu ku skúsenosti alebo ju od nej 

oddeľovať z čoho vyplýva, že jej analyzovanie, tak ako aj analyzovanie estetického vnímania 

nemožno uskutočniť/robiť bez analyzovania našej každodennej skúsenosti a vnímania. Môžeme 

teda súhlasiť s Pierrom Francastelom, keď tvrdí, že zmeny v dejinách zobrazovania sa zhodujú so 

zmenami v spôsoboch videnia vo vnútri celej spoločnosti. 

Súčasný človek je obkolesený, či obkľúčený mestom a ním vytvoreným umelým 

prostredím a kutúrou, ktoré sa pre neho stávajú druhou prírodou, novou prirodzenosťou, mesto je 

našim novým domovom. Nie je preto  prekvapujúce, že po strate a vyslovení nedôvery 

transcendentným a metafyzickým princípom sa „uťahuje“ a skrýva v ním vytvorenom prostredí, z 

ktorého do umenia preberá námety aj materiál. „Závrať z mesta je analogická závrati, ktorú 

zažívam v lone prírody,“ píše už Charles Baudelaire. Človek naozaj zažíva závrať z mesta a jeho 

človekom vytvoreného technokratického sveta. Ako píše vo svojej knihe Cesty k abstraktnému 

                                                            
19 Ktoré stojí pri zrode estetickej skúsenosti. 
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umeniu John Golding  „moderné město vzrušovalo futuristy od samotného počátku, vítali šok ze 

všeho nového“20. Duchamp ako mestský človek, bol takisto fascinovaný mestom so všetkými 

jeho reáliami, tvrdiac na margo svojej tvorby a ready-made: „moja voľba je určovaná tým, čo sa 

nás pýtajú výkladné skrine, čo výkladným skriniam nevyhnutne odpovedáme. Je zbytočné trvať 

na tom, že je potrebné tajiť súloženie cez výkladné sklo s jedným, či mnohými predmetmi vo 

výklade“21. Mondrian dáva svojim obrazom názvy ako Trafalgar Squere, či Place de la Concorde. 

Do tvorby začínajú zasahovať, ostatne, tak ako počas celej histórie umenia, aj nové technické 

vynálezy majúce vplyv na naše chápanie a vnímanie skutočnosti i sveta a reality, počnúc 

fotografiou, končiac internetom. Malevič, ako ilustrácie: „využil fotografie formací letadel a 

letecké pohledy na města,...,tyto fotografie byly jasným základem řady kompozicí nakloňených 

ploch a tvarú, které sa vzápětí začaly objevovat na jeho supermatických plátnech“22. Warhol sa 

vo svojich sérigrafiách, využívajúcich možnosti strojovej sériovej výroby, inšpiruje narastajúcou 

konzumnou spoločnosťou a umelecky stvárňuje predmetny  každodenného života. Lichtenstein 

ťaží z komiksovej kultúry, ktorú, ako sa sám vyjadruje, miluje i nenávidí a Duchamp svojou 

Fontánou rozširuje materiály o umelo a masovo vyrábané produkty, ktoré môžu byť ďalej 

pretvárané. Točiace sa Koleso bicykla, cez ktoré presvitá slnko a odráža sa na točiacich sa 

špiciach, ho upokojuje a pripomína cyklický tanec stúpajúcich a klesajúcich plameňov. To, čo 

nás poburuje a šokuje napríklad na ready – madoch je materiál, ktorý používa, a čo sa nám týmto 

materiálom a dielom snaží naznačiť. Michalangelovi by sa nikdy nemohlo stať, že by vystavil 

latrínu. S najväčšou pravdepodobnosťou mu to ani nenapadlo. Práve z týchto dôvodov si diela 20. 

storočia vyžadujú iné recepčné návyky, ako diela predchádzajúcich období, vyžadujú si iný druh 

estetickej recepcie. V stále sa zrýchľujúcom meste a jeho okolí je harmónia so svojim rytmom 

nudná, dokonca nedôveryhodná, akoby nekorešpondovala so skutočnosťou. Ulice sa vyznačujú 

disharmóniou, určitým druhom chaosu, neočakávanosti, nepredvídateľnosti a náhody. Príroda je 

svojou cyklickosťou a pomalším, viac či menej pravidelným rytmom, akoby inej povahy a pre 

dnešného človeka žijúceho v hektickom, hermeticky uzavretom megapolis len vzdialenou 

spomienkou, ktorú si môže za šumu áut a mesta v pozadí pripomenúť v kultivovanom Hyde, či 

                                                            
20 Golding J.: Cesty k abstraktnímu umění, Brno: Barrister & Principal, 2003, str. 34 

21 Duchamp M.: citované podľa: Chalupecký Ján.: Úděl umělce. duchampovské meditace. Praha: Torst. 1998, s.186 

22 Golding J.: Cesty k abstraktnímu umění, Brno: Barrister & Principal, 2003, str.. 60 
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Central parku. „Prostředí dnešního člověka je tak komplexní, že se nedá srovnat s žádným 

předcházejícím prostředím. Mrakodrapy, ulice a jejich  kaleidoskopické vibrace barev, výlohy a 

jejich mnohonásobně zrcadlené obrazy, tramvaje a automobili produkující dynamickou 

simultaneitu vizuálních podnetů, kterou nelze vnímat v rámci zděděných vizuálních zvyků. V této 

optické vřavě přestávají pevné objekty jako měřítko událostí fungovat. Umělé světlo, záblesky 

elektrických žárovek a pohyblivá hra mnoha nových světelných zdrojů bombardují člověka 

kinetickými barevnými vjemy a mají rozpětí, jaké člověk nikdy nezažil. Člověk-divák se 

pohybuje snáze než kdy dříve. Vozí se v tramvajích, automobilech a letadlech a jeho vlastní 

pohyb dává optickým účinům tempo, které dalece přesahuje práh jasného vnímaní předmětů. 

Stroj, jehož člověk užívá, si ovšem vytváří své vlastní požadavky a způsoby vidění. Složitou 

interakci jednotlivých mechanických částí nelze pochopit staticky; abychom ji mohli vnímat, 

musíme pochopit její pohyby. Film, televize a do značné míry rozhlas vyžadují nové myšlení, 

tedy vidění, které počítá s kvalitami změny, vzájemného pronikání a simultaneity“23.  Vplyv na 

zmenu estetickej skúsenosti, či estetickej recepcie a na transformovanie a modifikovanie teórií 

umenia i inštitucionálneho sveta umenia má  večne prebiehajúca zmena našej každodennej 

skúsenosti a recepcie v rámci nášho „bežného“ života a zmeny prebiehajúce v rámci 

transformovania svetonázorových paradigiem a našich vzťahových štruktúr sveta. Zrejme teda 

nie je náhodné, že Amerika prijíma Duchampa skôr a vrúcnejšie ako Francúzsko, tak ako nie je 

náhodné, že pop-art má síce svoje korene v Anglicku, ale preslávil sa až cez Ameriku, tak ako nie 

je náhodné, že graffity vzniká v ghettách na urbárnych perifériach New-Yorku. Skúsenosť 

Newyorčana je odlišná od skúsenosti Parížana tej doby, i keď v súčasnosti globalizácii podlieha i 

táto oblasť.  

Mesto i celý hmotný svet však začínajú byť pomaly absorbované novým nereálnym24, 

virtuálnym prostredím, ktoré sa stáva, a pre mnohých sa už stalo, do určitej miery prostredím 

prirodzeným. „Každý nový systém nebo organizace přirozeně obsahuje systém nebo organizaci 

předcházející. V tom smyslu staré prostředí ovlivňuje a usměrňuje prostředí nové“25. 

Urbanistický systém mesta, obsahuje v sebe určitú štruktúru prírody, nášho niekdajšieho 
                                                            
23 Kepes, citované podľa: McLuhan M.: Člověk, média a elektronická kultura, Brno: Jota, 2000, str. 291 

24 Nereálnym myslíme taký jav, predmet, osobu, udalosť, atď. u ktorých nie je dôležitá ich reálna, či nereálna 
existencia, ale fakt, že na nás dokážu reálne pôsobiť. 

25 tamže, str. 328 
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prirodzeného habitusu, ak vynecháme iné štruktúry, tak napríklad vo forme parkov, domácich 

zvierat, kvetov. Absorbovať však neznamená eliminovať, príkladom môže byť world wide 

web1.0 i 2.0, ktorý staršie média ako tlač, televízia, telefón, atď. síce absorboval, ale nezapríčinil 

ich zánik.  Mesto i jeho okolie je  zahalené do hmly bilbordov, reklamných pútačov, 

mp3prehrávačov, mobilných, rozhlasových a televíznych sietí, atď., ktoré vytvárajú, či dotvárajú 

prostredie nášho každodenného života a spätne ho transformujú a nie len naša každodenná realita 

je vnímaná cez prizmu a perspektívu vytvorenú týmito médiami. Mesto i staršie médiá sa 

nestávajú nepotrebnými, nezanikajú, len menia svoju funkciu. „Každý nový systém nebo 

organizace přirozeně obsahuje systém nebo organizaci předcházející. V tom smyslu staré 

prostředí ovlivňuje a usměrňuje prostředí nové“26, vývoj televízie, počítačov a internetu môže 

túto McLuhanovú myšlienku len potvrdiť. Nereálne/Virtuálne nielenže transformuje našu realitu, 

ale vytvára aj nové svety a najmä nové prostredie, tak ako svojho času vytvorilo nové prostredie 

voči prírode mesto, čo malo ďalekosiahly vplyv na utváranie civilizácie. A tak ako  rýchlo sa 

rozvíjajúce industriálne mesto druhej polovice 19. storočia a začiatku storočia dvadsiateho 

asistovalo pri vzniku novému spôsobu myslenia a vnímania spolu s novými umeleckými smermi 

a materiálmi, tak elektronické a digitálne média opakujú ten istý scenár, „nové média sú novým 

prostředím“27, píše Marshall McLuhan.   

Neviditeľný elektronicko-digitálny svet sa zhmotňuje v našich prijímačoch odkiaľ dostáva 

reálne kontúry, ovplyvňujúc naše videnie, vnímanie i cítenie a nemožno nesúhlasiť s 

McLuhanom ak píše, že: „všechna média, od fonetické abecedy k počítači, jsou extenzemi 

člověka, způsobují v něm hluboké a trvalé změny a přeměňují jeho prostředí“28. Televízne 

obrazovky a virtuálne počítačové siete sa pre nás stávajú novým „domovom“, novým 

prirodzeným prostredím s doteraz nevídaným usporiadaním, tak ako sa pred časom našim novým 

domovom a prirodzeným prostredím stalo mesto. V rámci informačnej explózie sa po prvej 

svetovej vojne „masovo rozšíril film, rozhlas, telefón. Na prelome 40. a 50. rokov masovo 

nastúpila televízia, ktorá mala ešte aj druhú vlnu spojenú s rozvojom káblovej a satelitnej 

televízie. Okrem toho v uplynulom storočí zmasoveli aj iné technológie a prístroje uchovávajúce, 

                                                            
26 tamže, str. 328 

27 tamže, str. 205 

28 tamže, str. 217 
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rozmnožujúce, či prenášajúce informácie v ich najrôznejšej podobe: zvuk (magnetofón, 

gramofón, CD, Mp3 prehrávač), obraz (fotoaparát, fax, tlačiareň, kopírka), či obe (kamera, 

počítač, video)“29.  Nové technológie, a to najmä informačné, prinášajú nový spôsob 

komunikácie a majú vplyv a dopad na spôsob nášho vnímania a videnia sveta, na vytváranie 

našej vzťahovej štruktúry sveta. A tak isto, ako sa rastúce mesto so svojim urbárnym riešením 

zúčastňovalo na utváraní našich životov a skúseností, pomáhajúc kreovať a utvárať 

svetonázorovú paradigmu a vzťahovú štruktúru sveta, tak aj rozhlas, televízia, internet, celé 

spektrum virtuálno – mediálno - multimediálneho nereálneho sveta, kreuje a transformuje našu 

skúsenosť s ďalekosiahlymi následkami. Svet i naša každodenná skúsenosť sa zrýchľuje 

a modifikuje. Nereálny mediálny a multimediálny svet, ktorý vytvárajú nové média počnúc 

fotoaparátom, cez televízne obrazovky až po počítače s Highdefinition monitormi je nereálnym, 

neviditeľným svetom zhmotňujúcim sa a pôsobiacim cez média, svetom, ktorý multiplikuje ľudí, 

osudy, udalosti, realitu  a recykluje staré legendy, mýty a štruktúry a vytvára jemu vlastné 

mytologické univerzum. Z vývoja televízneho vysielania i internetu môžeme dekódovať, že 

„nové média nejsou jen mechanickými triky k vytváření iluzivních světů, ale novými jazyky s 

novými a originálními výrazovými možnostmi“30. 

 A tak bez skúsenosti človeka 20.storočia, bez skúsenosti veľkomesta, so všetkými 

zhlukmi hlukov, vizuálnym atakom reklám, štiepenia pozornosti, fragmentácie vnímania, bez 

skúsenosti fetišov konzumného sveta, či odcudzenosti a zautomatizovaosti každodenného života, 

bez preplnenosti obrazmi a významami, či bez postupnej virtualizácie sveta cez média, počítače a 

internet  by bolo súčasné umenie absolútne nezrozumiteľné, respektíve nemohlo by sa ani zrodiť.  
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