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Chcel by som tento príspevok koncipovať ako zamyslenie sa nad hranicami estetických bádaní 

prostredníctvom špecifického prístupu k problému priestorovosti vo výtvarnom umení. Estetické 

skúmania fungujú v paradigme, v ktorej sa určitá skupina súčasných výtvarných diel prehliada. Sú to 

pritom diela, ktoré by sa s trochou nadsázky dali zaradiť do kontinuity „tradičného umenia“, teda 

umenia, ktoré sa vyvýjalo od 14. stor. na západe. Chcel by som sa pozrieť cez optiku estetických kon-

ceptov 19. stor. (kedy ešte nezačala difúzia moderny), konkrétne prostredníctvom Nietzscheho prvoti-

ny, ktorá je v mnohom zhrnutím teórií romantizmu, na výklad klasického výtvarného umenia 

a pripraviť si tak priestor pre ďalšiu aplikáciu jeho téz. Zdá sa mi zaujímavým fakt, že ak preskočíme 

storočie diel a teórií, nájdeme v súčasnosti omnoho vyvinutejšie, no zneuznané formy Nietzschem 

definovaného apolínskeho umenia. Apolínsky pud má na svedomí vizuálne umenie, epiku a v určitom 

zmysle náboženské mýty, čiže všetky umelecké formy, v ktorých vstupujeme do vízie. Nietzsche 

nazýva takýto stav vedomia „vykúpenie zdaním“. V tejto súvislosti využíva ako príklad sen 

a vnútorný svet obrazivosti. „Z krásného zdaní nových světu...vyplývá všechno výtvarnictví...“ (Niet-

zsche, 2008 s. 28). Umelci sú artisani bezprostredných umeleckých stavov prírody (inštinktov), voči 

ktorým je každý umelec „napodobiteľom“ (Nietzsche, 2008 s. 34). Nietzsche teda za umeleckú tvorbu 

kladie metafyzické princípy energií prírody, ktoré sa manifestujú na človeku. Takto postavené opod-

statnenie umenia by bolo dnes považované za obskúrne, z veľkej časti preto, lebo pre umenie „po-

klasické“ s radikálne odlišnými premisami je redundantným. Nietzsche hovorí o hlbokej vnútornej 

radosti zo snového nazerania a zabudnutia na deň, na jeho „hrozivou vtíravost“. Využijeme len túto 

úroveň analýzy, nebudeme sa venovať hlbším významom a transformáciám apolínskeho umenia, kto-

ré na svoje plné rozvinutie potrebuje mýtus dionýzovskej tragédie. Aj keď v mnohom tieto konštrukty 

neskôr Nietzsche alteruje (hlavne čo sa týka samotnej tragickej optiky) aj v Radostnej vede zastáva 

podobný apolínsky prístup: najhlbší rozdiel v umeleckom prístupe je „zda umelec hledí z pozice 

svědka na své rodící se dílo, nebo zda „zapomněl na svět“, což je podstata každého monologického 

umění – toto umění spočíva na zapomnění, je hudbou zapomínání“ (Nietzsche, 2001, s. 218). Prajed-

nota (alebo prírodné energie, ktoré už boli spomenuté) potrebuje k svojmu neustálemu vykupovaniu 

„vzněcující vize slastného zdání.“ (Nietzsche, 2008, s. 45). Na Raffaelovom obraze Transfigurácia 

Nietzsche ilustruje odmocňovanie zdania v zdaní. V prvom pláne nám posadnutý chlapec a vyľakaní 

učni zrkadlia večnú prastrasť, (jediný podklad sveta). Z tohto zdania potom stúpa v druhom pláne 

nový svet zdania – bezbolestné nazeranie a najčistejšia slasť. Tu je vyjadrený podľa Nietzscheho 

v najvyššej symbolike umenia svet apolínskej krásy a jeho podklad, svet múk, potrebný na to, aby bol 

človek nútený k vytvoreniu vykupujúcej vízie. V duchu apolínskeho aspektu diela Zrodenie tragédie 

z ducha hudby si teraz predstavíme najväčšie revolúcie iluzívnych techník vo vizuálnom umení, teda 

uľahčenia „vykúpenia zdaním“, alebo objavné momenty priestorového zobrazenia. Raffael je vhod-

ným prechodom k druhej časti príspevku, a to k renesančnému zobrazeniu priestoru.  
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Najväčší zlom v predmodernom výtvarnom umení nastal medzi maľbou neskorého stredoveku 

a renesančnou maľbou. Zatiaľčo stredoveké zobrazenia využívajú hierarchickú perspektívu, vertikál-

ny rozmer obrazu a zobrazované veci vystupujú ako všeobecný symbol, renesancia sa snaží o reálnejší 

model sveta. Lineárnu perspektívu považujú kunsthistorici za konkrétny prejav stavu civilizácie a jej 

zánik a vznik je, a to niekedy dosť nekriticky, začleňovaný do komplexnej zmeny vedenia (niekedy sa 

dokonca objav perspektívy spája s objavením Ameriky). V tradičnej interpretácii koniec stredovekého 

videnia sveta prichádza prostredníctvom „oka výtvarníkov“, filozofi a učenci ho neskôr pojmovo for-

mulujú (Floss, 1987). Geometrická perspektívna výstavba obrazu z neho tvorí model reality. Zavá-

dzanie lineárnej perspektívy sa ale často natoľko nadhodnocuje, že sa prehliada zameranie výtvarní-

kov na zobrazenie svetla a tieňa. Najväčším problémom maľby bolo podľa Leonarda zosúladiť prie-

storový úbežník a farby svetla, čo vyústilo v techniku sfumata
1
 a je pravdepodobné, že Brunelleschiho 

objavy boli pôvodne zamerané práve na optické štúdium svetla (Savický, 2010). V maľbe naozaj exis-

toval veľký problém harmonizácie trojdimenzionálneho priestoru s farebnými odtieňmi a dopadmi 

svetla. V roku 1425 Fillipo Bruneleschi vedecky definoval pravidlá perspektívneho zobrazovania 

(nákres San spirito vo Florencii), čo bude mať za následok, že všetko zobrazované sa stáva rovno-

právnym prvkom neuzavretého priestoru. Aj vďaka nemu si výtvarníci osvoja systém založený na 

znalosti Euklidových zákonov, na prehĺbovaní virtuálnych možnosti metódy uchopenia a zobrazenia 

reality.  

Brunelleschiho perspektívok Giordano Bruno čiastočne využije na definovanie svojej náuky 

o nekonečnosti. V tom istom roku jeho priateľ Tommaso di ser Giovanni di Simone, alebo Masaccio 

začína ako 21-ročný s maľbou historicky prvej renesančnej fresky s využitím Bruneleschiho teórie. Je 

ňou aj námetom netypické Tribute money (Výber dane?). Jedno z možných vysvetlení výberu tak 

zriedkavého námetu
2
 môže byť historická situácia, v ktorej sa Florencia nachádzala. Pápež Martin V. 

a sekulárne autority sa dohodli na nových daniach pre Florenciu, pre ktorú bol hlavný príjem námorný 

obchod. Keď si k tomu pridáme fakt, že Felice Brancacci, vlastník kaplnky bol členom konzulov ná-

morného obchodu Florencie, námet tu mohol fungovať ako symbolický sociálny komentár
3
. Kompo-

zícia obrazu je kontinuálne naratívna (t. j. odohrávajú sa tu tri separované deje) preto je pre nás na 

prvý pohľad zachytená situácia nečitateľná. Len Ján a Peter môžu byť identifikovaní, čo ak postavíme 

do kontrastu s prísnym stredovekým ikonizmom pôsobí šokujúco. Masaccio je niektorými autormi 

obviňovaný z toho, že si neuvedomoval to čo robí, a príspevok tohoto obrazu je napr. Pierrom Fran-

castelom, ktorý hovorí o ešte „stredovekých budovách“ znižovaný (Francastel 2003). Ja si nemyslím, 

že Masaccia viedla náhoda a pokúsim sa to prostredníctvom zasadenia do historicko-sociálnych vzťa-

hov, ktoré sme už naznačili, v krátkosti vysvetliť. Konzervatizmus, geocentrizmus a statizmus, tvoria-

ce tradičný svetonázor stredoveku sú naštrbené novým vnímaním priestoru, ktorého prepisom je per-

spektívne nekonečno prítomné v maľbe. „Vanishing point“ (bod miznutia, miesto, v ktorom sa stretá-

vajú linky perspektívnej siete) ruší nadradenosť a podriadenosť zobrazovaných vecí, tie sú „demokra-

ticky“ spojené v jednom hierarchicky neštruktúrovanom priestore. Stručne povedané myšlienková 

i sociálna hierarchia stredoveku je renesanciou popieraná. S geometrickou perspektívou prichádza aj 

zárodok perspektivizmu vedenia (najviac v politickej sfére), ktorý sa dovŕši Nietzschem. Ak Tribute 

money zasadíme do týchto, kunsthistorikmi diskutovaných súvislostí, dá sa argumentovať, že Masac-

cio si veľmi dobre uvedomoval nekonečno evokované jeho originálnym použitím priestoru, a dokonca 

sa ho zľakol. Vyznačil preto vanishing point na hlave Krista a tým si Pilátsky umýva ruky, symbolic-

ky poukazuje na to, že napriek tomu, že máme prostriedky k zobrazeniu infinity, iba Boh ňou dispo-

nuje.  

                                                      
1
 Leonardove Úvahy o maliarstve sa úbežníku nevenujú takmer vôbec. Prioritne sa zameriava na dopady a fareb-

nosť svetla. V časti "Co je první snahou a hlavním předmětem péče řádného malíře" sa dočítame: "První snahou malí-

ře je, aby docílil toho, aby před rovinou se jevilo těleso plastické a vyloupnuté, od oné roviny oddálené (...) Tato vy-

moženost, či spíše koruna všech takových nauk, má za základ stíny a světla, nebo abych tak řekl, jas a tmu." a v časti 

"Recept na perspektivy pro malby": "Pouhou perspektivou lineární oko, aniž se hne, nebude míti pojem o vzdálenosti, 

jež je mezi jistým předmětem a jinou věcí, jen prostředníctvím perspektivy barev se k tomu poznání dospěje."  
2
 Ojedinelé spracovanie biblického príbehu o vyberaní daní – Ježiš posiela Petra vyloviť rybu, v ktorej nájde 

peniaze. 
3
 http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/m/masaccio/brancacc/tribute/tribute.html 
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Renesančné zobrazenie priestoru nekopírovalo optický vnem, ako sa často tvrdí, pretože sietnica 

pokrýva očné pozadie, ktoré je zakrivené.  

V dvadsiatom storočí existujú umelecké diela postavené na prísnych zákonoch optiky a fyziky, no 

ešte než sa k nim dostaneme, je potrebné povedať, že výtvarné umenie nasledovných päť storočí 

v podstate ťaží z výdobytkov renesančného priestoru. Dôležitý je moment na konci devätnásteho sto-

ročia kedy sa maľba dostáva do úplne odlišných súvislostí a presúva sa do neiluzívnej sféry, na čo mal 

určite vplyv vynález fotografie. Nietzscheho slovníkom by sa dalo povedať, že v niektorých avantgar-

dách sa maľba teraz snaží o evokáciu pod povrchom vizuality skrytého dionýzskeho pudu, nakoľko sa 

umelci ako Otto Dix, alebo Marc Rothko
4
 k tomu hlásia. Úlohu vykúpenia víziou prevzala Nová ilu-

zívnosť, ktorá sa však spája len s fotografiou a filmom, čo sú nezanedbateľne veľké kroky 

k uspokojeniu apolínskeho inštinktu, no ozajstnou revolúciou je, zdá sa, imerzívne vizuálne prostre-

die, do ktorého môžeme vstupovať, ktoré je schopné interreagovať, a v ktorom sme aktérom príbehu.  

Prechod od dvojdimenzionálneho do trojdimenzionálneho zobrazovania v určitom umeleckom 

médiu sa udial aj v dvadsiatom storočí a to v roku 1981 vo videohre 3D Monster maze
5
. Jej tvorcom 

je Malcolm Evans, programátor utajených projektov anglického ministerstva obrany, pre platformu 

Sinclair ZX81. Hra beží vo frekvencii 6 framov za sekundu (v porovnaní s filmovým obrazom je to 

štyrikrát pomalšie) a jej náplňou je ujsť tyranosaurovi vo voľne generovanom bludisku. Od deväťde-

siatych rokov nastáva prudký rozvoj 3D softvérov, a to vedie k simplifikácii výrobného procesu. Hry 

sa nevytvárajú celé od základov, ale budujú sa na licenciovaných enginoch. Herný engine je softvéro-

vá kostra, ktorá podmieňuje fyziku, optiku, a celkové fungovanie 3D sveta, na ktorú sa nabaľujú žia-

dané funkcie, tej ktorej hry
6
. Dalo by sa prirovnať k štýlu maľby rôznych období, ktoré mali tiež, aj 

keď implicitne, určený formát a pravidlá tvorby. Unreal engine 4
7
 je momentálne vo vývoji okolo 10 

rokov a pracuje sa na vývoji globálnej iluminácie
8
 prostredníctvom voxel cone tracing

9
, čo by elimi-

novalo pred-vypočítané osvetlenie. Zatiaľ sa na podobný efekt využíva monte carlo algoritmus
10

 napr. 

rozložené trasovania žiarenia
11

, čo v konečnom dôsledku vytvára efekt ako De Vinciho sfumato 

v renesančnej maľbe – teda umožňuje tzv. „mäkký fenomén“ rozplývania ostrých obrazov. Je zaují-

mavé, že podobné problémy, ako sa riešili na vrchole renesancie sa objavujú aj vo virtuálnych priesto-

roch súčasnosti. Takmer presne pred 2 rokmi 2. marca 2012 firma Konami zverejnila ukážku Fox 

enginu s názvom Fox engine lightning sample
12

 s výzvou k publiku, aby zistili, ktorá z ukážok je fo-

tografia, a ktorá render prostredia.  

Prostredníctvom týchto enginov, medzi mnohými inými sme schopní vytvárať svety 

s mimoriadnou úrovňou realizmu a, čo by pre Nietzscheho bolo zaujímavé, s hernou mechanikou 

umožňujúcou naratívny progres a interreagovanie prostredia a umelej inteligencie s inštanciou, ktorú 

ovládame
13

. Žiadna umelecká forma nie je schopná dostať nás bližšie k extáze lucídne snívajúceho, 

ktorý si uprostred snového preludu povie: „Je to sen, chci ho snít dále“ (Nietzsche, 2008, s. 45). 

V tomto kontexte vôbec nie je zaujímavé, či videohra môže, alebo nemôže byť považovaná za 

umelecké dielo
14

, je však zaujímavejšie porovnať prístupy k jej funkciám s „prekonanými“ prístupmi 

                                                      
4
 http://www.artzar.com/content/rothko/ 

5
 http://en.wikipedia.org/wiki/3D_Monster_Maze 

6
 Obsahuje grafický rendering, fyziku, kolíznu detekciu, zvuk, animáciu, umelú inteligenciu, manažment pamäte 

atď. 
7
 http://en.wikipedia.org/wiki/Unreal_Engine 

8
 To znamená, že renderovaná scéna nemá jediný zdroj svetla, ale každý povrch reaguje na svetlo špecificky 

http://www.thepolygoners.com/tutorials/GIIntro/GIIntro.htm. 
9
 Kužeľovité trasovanie https://research.nvidia.com/publication/interactive-indirect-illumination-using-voxel-

cone-tracing 
10

 Algoritmus, ktorý opakovane vytvára ľubovoľný vzor, aby sme získali numerický výsledok s "probability 

distribution". 
11

 distributed ray tracing http://web.cs.wpi.edu/~matt/courses/cs563/talks/dist_ray/dist.html 
12

 http://tbreak.com/megamers/54178/news/fox-engines-lighting-demo-samples-challenges-you-to-spot-the-real-

picture/ 
13

 Nehovoriac už o hudobnom doprovode. Venoval som sa iba vizuálnemu aspektu videohry, ale má potenciál byť 

gesamtkunstwerk s inak rozmiestneným dôrazom na svoje zložky. 
14

 Táto diskusia je vzhľadom na nemysliteľnosť normativity nepodstatná. 

Obrázok 7 Konami Fox en-
gine lightning sample, r. 2012 
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k funkciám starého umenia. Ja som sa snažil nájsť spomínaný vzťah prostredníctvom analýzy, 

s ktorou sa už storočie pracuje ako s anachronizmom, aby sa o to výraznejšie dostala do popredia 

štrbina medzi estetickými bádaniami a reálnym fenoménom náchylnosti k imerzívnemu virtuálnemu 

prostrediu, ktorý je
15

 možno príčinou vizuálneho umenia ako takého. Je možné, že rovnako ako Eiste-

inovska fyzika má bližšie k Aristotelovej než k Newtonovej fyzike, videohra má bližšie ku koreňom 

klasickej maľby než k avantgardám a postmoderne
16

. Má určité iluzívne funkcie spôsobujúce "zabud-

nutie na svet", kvôli ktorým je, podľa Nietzscheho, vizuálne umenie oprávnené. Ako priznaná ilúzia je 

ochranou a výrazom rešpektu voči dionýzovsky nahliadanej tragickej skutočnosti. Rovnaký aspekt si 

všíma McGonigal, keď u Herodota nachádza asi najstarší popis tohoto zabúdania: Za vlády Atysa v 

Lýdii došlo k invencii mnohých hier kvôli tomu, že Lýdijčania sa každý druhý deň museli hrať (a 

nejesť), aby zabudli na hladomor. Takto vydržali 18 rokov. (McGonigal 2011) Je tu prítomná funkcia 

hry, nie funkcia iluzivity, no podľa mňa obe existujú na rovnakej platforme
17

. Videli sme, že existujú 

snahy skúmať obrazy ako individuálne a sociálne mechanizmy, ktoré z nich učinili dielo zrozumiteľné 

a účinné, hľadá sa v nich svedectvo o reflexiách a mentálnych štruktúrach minulosti. Na druhej strane 

tá istá skupina kunsthistorikov vytvárajúca vesmír analógií pre renesančné vedenie prehlia-

da/odsudzuje možno rovnako dôležitý krok v zobrazovaní priestoru starý niekoľko desaťročí. Núka sa 

nám aplikovať "renesančný" prístup na mechaniku videohier, psychologické aspekty virtuality 

a fenómenov ako flow a failure, skúmanie rpg, open world, mmorpg systémov atď. Videli sme, ako sa 

objav určitého typu priestoru v renesancii zasadil do makrospektrálnych sociálno-spoločenských 

vzťahov, teraz je otvorené pole pre interpretáciu druhého sveta, do ktorého každodenne migruje pol 

miliardy občanov.  
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15

 Spolu s náboženskou funkciou, s ktorou je možno neoddelitelný. 
16

 Gadamer skúma umenie prizmou interaktivity a výsledok je opačný: "Jednou ze základních hnacích sil moder-

ního umění je, že by chtělo zrušit odstup, který si od uměleckého díla drží masa divákú, konzumentú publikum. 

...všichni významní tvúrčí umělci posledních padesáti let směřovali své snahy právě k prolomení tohoto odstupu." 

(Gadamer 2003, str. 29) Aplikovatelnosť Gadamerovej myšlienky napr. na interaktívne umenie, neokonceptualizmus 

alebo videohry je, ale vzhľadom na exponovanú tému a inú perspektívu skúmania nepodstatná. 
17

 K umeniu redukovanému na hru pozri napr. Gadamer : Aktualita krásného. 
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Obr. 1 Transfigurácia, r. 1523 

 
 

 
Obr. 2 Beatus apocalypse,  

r. cca 1000 

 

 

 
Obr. 3 Fillipo Bruneleschi, Nákres San spirito vo Florencii, r. 1428  

s doplnenými líniami 

 

 

 
Obr. 4 Masaccio Tribute money, r. 1420 s doplnenými líniami 
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Obr. 5 White a Panofský, Perspektívy 

 

 

 
Obr. 6 Malcolm Evans, Monster maze, r. 1981 

 
 

 

 

 
Obr. 7 Konami Fox engine lightning sample, r. 2012 

 

 

 

 




