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Vztah umělecké tvorby a vědeckého bádání má jistě dlouhou historii, kte-
rou ale v rámci dějin umění můžeme vnímat i jako sérii kuriózních epizod, 
potvrzujících v zásadě neslučitelnost obou diskurzů. Pokud hledáme 
zlomový bod, odhalující diferenciaci obou pozic, můžeme ho spatřovat 
v Galileovi Galileim, o estetické problémy se zajímajícím vědci a ve výtvarné 
oblasti poučeném kreslíři.1 Vědecká metodika a její uchopení jako cesty 
k indukčnímu řešení problému u něj odsunula do pozadí dosavadní roli 
obecné zkušenosti2 a úlohu umělecké tvorby jako nositele „obrazu světa“. 

V současném umění nalezneme řadu pozic, v nichž se umělci 
snaží tuto dalším vývojem prohloubenou propast mezi světem klasi-
fikovaným vědeckým poznáním a světem naší všední zkušenosti kon-
frontovat. Zde se chci zaměřit jen na okruh tvorby, vstupující do dialogu 
s vědeckou tradicí v rovině laboratorního a přírodovědecky chápaného 
heuristického ověřování. Tento přístup, v zásadě založený na metodě 
pokus-omyl, lze chápat i šířeji, nicméně zde se týká umělců, kteří pře-
bírají výše zmíněnou formu vědeckého výzkumu do své tvorby vědomě. 

Nemusí se jednat o reflektování nejnovějších vědeckých poznatků 
a postupů, spíše naopak, zásadním momentem je v tomto případě re-
flexe „vědy“ obecně, jako systému paralelního s naší všední zkušeností. 
Umělci zde vstupují do hry, kdy při svých pokusech balancují mezi 
přírodními zákonitostmi, „všední zkušeností“ a estetikou výtvarného 
aktu. Některé z těchto tvůrců bychom mohli považovat i za moderní 
opaky zmíněného Galilea; dali přednost uměleckému ohledávání světa 
před tím vědeckým. Stačí zmínit třeba Carstena Höllera.3 

Zkušenost, kterou získává přírodovědec v  rámci laborator-
ních podmínek prováděného výzkumu, je něčím, co je přes síto dané 

odlišné na stejné, respektive v rámci politiky tolerance a politické korekt-
nosti sice uznává práva Druhých na existenci, ale zároveň se je pokouší 
vměstnat do předem připravených škatulek našich představ o nich. 

 V této souvislosti zmiňuje Maharaj projekt italského uskupení 
Multiplicity nazvaný Pevné moře (2002), který z různých perspektiv 
a za použití heterogenních nástrojů a metod výzkumu (rozhovorů, map, 
statistik atd.) mapuje oblast Středozemního moře a identit lidí, kteří 
tuto oblast obývají nebo jí proplouvají: rybářů, námořníků, turistů 
a v neposlední řadě migrantů. Právě jim byla věnována případová studie 
nazvaná „Loď duchů“ (2002), popisující pátrání po lodi vezoucí takřka 
300 migrantů, která se potopila v roce 1996 u sicilských břehů a jejíž 
existenci oficiální úřady dlouho popíraly. 

Tento konkrétní příklad výzkumu prostřednictvím umění po-
važuje Maharaj za paradigmatický, je-li řeč o etických implikacích 
uměleckého výzkumu. Představuje totiž nejen noetickou platformu, 
která se liší od ustálených kategorií produkce poznání a vychází z nee-
senciální představy jinakosti, ale zároveň generuje konkrétní politický 
diskurz zdůrazňující respekt vůči jinakosti a přiblížení se k Druhému. 
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i drog, tedy s masově rozšířenou lidskou kulturou založenou na po-
skytování zkušenosti odlišné od všednodenního života. Jeho tvorba 
obecně často kombinuje tyto dva prvky, na jedné straně posouvá diváka 
z pasivní pozice směrem k jeho aktivnímu užívaní daného vybavení 
galerie, na druhé pak operuje s řečí znaků odvozených z různých pater 
obecné kultury, od té současné populární až po svět legend. 

Tyto instalace, poskytující netradiční fyzický i percepční zážitek, 
jistě mají řadu předstupňů. Stačí zmínit práce Roberta Morrise či Jamese 
Turella. To, co je u Höllerových prací odlišné, je posun od vyvolání 
autentické a neopakovatelné estetické zkušenosti, zažívané spolu se 
specifickou formou díla, k využívání často již existujících a kulturně za-
kotvených forem zkušenosti v novém kontextu. Do galerijního prostoru 
tu vstupuje zkušenost zažívaná na pouti nebo například v zoologické 
zahradě. Tento slovník již definovaných podob zkušenosti je základním 
pracovním nástrojem autora. Höller zmíněné prvky nepřenáší do gale-
rijního prostředí jako mimetické fragmenty (na rozdíl od řady jiných 
současných umělců, např. Mika Nelsona), ale integruje je do svého vlast-
ního systému, tvořícího řeč použitou pro jeho komunikaci s divákem. 

Stále se zde vracíme k termínu „zkušenost“. Ta hraje v Höllerově 
práci zásadní roli jako ústřední téma jeho výstav, kde je divácký zážitek 
hlavním „výstupem“ a finální formou díla. V jeho práci Laboratory of 
Doubt z roku 1999 vytvořil autor z automobilu vyzbrojeného zvukovým 
systémem s megafony nástroj šířící informace, které zpochybňovaly to, 
co víme o světě, v němž žijeme. Svou intervencí se snažil formou blízkou 
angažovaným polohám alterovat způsob vnímání okolního světa svých 
posluchačů. V této práci lze ještě cítit jistou konfrontaci s publikem. 
Podstatné je zde ale ono slovo laboratoř v názvu díla. Zatímco v tomto 
případě vystupuje laboratoř spíše jako podobenství, v následujících 
instalacích se umělcovou laboratoří stává galerijní prostor. Strategie 
a formy, které využívá, jsou tentokrát naopak vůči divákům vstřícné. 
Z konzervativního úhlu pohledu by ho šlo obvinit, že ze vznešeného 
chrámu galerie dělá zábavní park. K tomu by bylo možné dodat, že 
i přes veškerou populárně pojatou spektakulárnost jeho realizací se 
jedná o zásadní nepochopení toho, kde leží autorův záměr. Ten netkví 

metodologie a kontextu znalostí od naší „všední“ zkušenosti denně 
zažívaného světa principálně odlišné. Každý z oborů přírodních věd 
je v tomto ohledu pro vnějšího pozorovatele uzavřeným světem vlast-
ních pravidel a významů. Dva současní umělci, které v tomto textu 
dále zmiňuji, prošli oba přírodovědeckým vzděláním a oba předtím, 
než se začali plně věnovat umělecké dráze, pracovali v laboratorním 
výzkumném provozu. 

Prvním z nich je umělec německého původu Carsten Höller, 
známý především svými spektakulárními instalačními realizacemi, mě-
nícími prostory galerií v místa, která si pohrávají s fyzickou i percepční 
zkušeností návštěvníků. Druhým z nich je francouzský choreograf, 
tanečník a představitel tzv. konceptuálního tance, či také „non-danse“, 
Xavier Le Roy.4 Ten ve své práci přesahuje hranici tance směrem k lid-
skému tělu obecně v jeho současné fyzické i mentální pozici. 

Zatímco první z nich je držitelem doktorátu v komunikačních 
strategiích hmyzu založených na čichu, specializací druhého je moleku-
lární biologie.5 Jistě, samotný fakt, že jsou oba vystudovaní přírodovědci, 
nemusí být dostatečným argumentem pro činění nějakých závěrů. To, 
na co bych chtěl dále na příkladu práce obou těchto umělců poukázat, 
se spíše týká toho, jak oba přistupují ke zkušenosti prožívané umělecké 
tvorby a i zkušenosti zprostředkované divákovi jako k určitému mož-
nému pokračování jejich předchozího pobytu v laboratorním prostředí. 
Objevuje se skutečně v jejich případě skulina v oné bariéře, jež vznikla 
v Galileově době mezi zkušeností vědeckou a zkušeností uměleckou? 
Tedy jaký je onen kvalitativní aspekt přenosu mezi oběma zkušenostmi? 

Carsten Höller a galerie jako laboratoř
Jak již bylo naznačeno, práce Carstena Höllera jsou v současném me-
zinárodním galerijním provozu proslulé především svou výpravností. 
Jedná se často o vybudování komplexního prostředí, sloužícího pro 
návštěvníky jako „místo k použití“. Jeho instalace často zahrnují takové 
objekty, jako jsou klouzačky, kolotoče apod. Tedy zařízení uvádějící 
lidské tělo do fyzikálně nezvyklé situace. Druhým společným aspektem 
je jejich souvislost s oblastí lidské zábavy, světem poutí a cirkusů, ale 
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ohledávající – v intencích, jež najdeme i u dalších představitelů tzv. kon-
ceptuálního tance – sociální a mocenské struktury vážící se na lidské tělo 
a jeho postavení v současném světě. To je téma i v práci dalších umělců, 
jako je třeba Jerôme Bel. U Xaviera Le Roy však nalezneme také specifika 
spojená s jeho vědeckými počátky. Svou pozici „tanečníka“ chápe mimo 
jiné i jako roli výzkumníka, koncentrujícího se na vztah procesu a jeho 
výsledku. Práce Object of Circumstances (1998) dobře odpovídá tomuto 
přístupu, v němž autor popírá tradiční chápání tance a vstupuje na pole 
performativní přednášky. Na příkladu svého vlastního přesunu z práce 
v oboru mikrobiologie do pozice tanečníka a choreografa zde poukazuje 
na aparáty kontroly vyskytující se jak v laboratořích, tak v tanečních 
studiích. Kontrola laboratorního vzorku a lidského těla se v jeho podání 
nezdá tak vzdálená. Vztahy mezi hierarchiemi, potřebami a touhami 
biologických organismů a jejich částí jsou ovládané vyššími strukturami 
stejně tak, jako je tomu u těl tanečníků, jejich vzájemných sociálních 
vazeb, vedení choreografem i jejich vazby k další skupině těl, k divákům. 

Laboratorní pokus, metoda ověřování, pokusu a omylu
V současném umění však nalezneme i tvorbu, která vykazuje k pří-
rodním vědám poněkud odlišný vztah. Zatímco v předchozích dvou 
příkladech se zájem výzkumníků přenesl ze světa biologie k člověku, 
k lidskému tělu a jeho zkušenosti či k sociálním strukturám, v rámci 
zájmu současného umění o předmětnost naopak nalezneme případy, 
kdy umělec využívá ve své práci s materiálovými a procesuálními as-
pekty uměleckého díla metodiku tradičního laboratorního pokusu, 
spočívajícího v praktickém ověřování daného předpokladu. Metoda 
pokusu a omylu je zde aplikována například na vznik či průběh fyzi-
kální situace. Realizace Mrak Jany Kalinové, připravená pro pražské 
Bienále mladého umění Zvon v roce 2005, byla pokusem o vytvoření 
umělého mraku ve vzduchu nad objektem galerie.8 Toto jistě efemérní 
gesto, při němž byla nad objekt galerie vypuštěna pára, se však úplně 
nepovedlo. Pokus o její zadržení v jednom místě spíše selhal, brzy se 
rozpustila do okolí. Tento pokus o simulaci atmosférického jevu tak 
zůstal v pozici experimentu. 

v těchto objektech, ale ve zkušenosti jimi zprostředkovávané. Bez diváka, 
který by je užíval, ztrácejí podstatnou část svého smyslu. 

Ve výstavě Soma, realizované roku 2010 v berlínském Hamburger 
Bahnhof, přenesl Höller své hledání „jiné“ zkušenosti do vazby s bájným 
nápojem starých Germánů, který měl takové nezvyklé zážitky poskyto-
vat. Výsledná instalace se stala laboratoří, pokoušející se o přiblížení 
tohoto mytologického nápoje za pomoci zpřítomnění jeho pravděpo-
dobných složek, hub a zvířecích výměšků. Přítomná živá zvířata, zane-
chávající po sobě skutečný biologický materiál, a symbolicky přítomná 
další složka, totiž velké plastiky hub, se staly základem pro vytvoření 
imerzního prostředí. V ideálním případě měl divák v tomto prostředí 
strávit celou noc, což však bylo umožněno jen několika šťastlivcům. 
Estetický a laboratorní proces se zde smísily v jedno.

Höller zde pracuje jako laborant kultivující určité aspekty lidské 
zkušenosti směrem k novým kvalitám. Jeho práce lze takřka výlučně 
označit za instalace. S prací se zkušeností diváka je médium instalace 
svými environmentálními kvalitami jistě spojeno. Právě dle odlišných 
forem zkušenosti třídí typologicky tvorbu instalačního umění Claire 
Bishop. U Höllerova díla a v rámci své kategorie „zvýšeného vnímání“ 
vyzvedává tato kritička právě onen aspekt, kdy jeho práce zintenzivňují 
naší tělesnou zkušenost a odhalují nám možnosti našeho těla za hrani-
cemi každodenní zkušenosti jeho používání.6 I když bychom pozici ná-
vštěvníka Höllerovy výstavy někdy skutečně mohli srovnat se zážitkem 
laboratorní myši, výsledky výzkumu zde nemají hodnotu sebraných 
dat. Jediným hodnotitelem získané zkušenosti zde zůstává sám divák.

Xavier Le Roy a čtení těla
Podobně jako Carsten Höller, přešel i choreograf a tanečník Xavier Le 
Roy do světa volného umění z oblasti laboratorního výzkumu, jeho 
jasného řádu a pravidel, práce se vzorky a pečlivé kontroly výzkumného 
procesu. Zatímco Höller do umělecké tvorby přenáší především situace 
a formy s laboratorním výzkumem spjaté, Le Roy tvrdí, že v určité fázi 

„ztratil víru ve specifickou pravdu vědy“ a „z myšlení se [pro něj] stala tělesná 
zkušenost“.7 Přesto svou práci stále pojímá jako jistou formu výzkumu, 
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svou aktivitu v oboru přírodních věd v širším kulturním kontextu 
světa, v němž žije. Právě v tomto posunu významu lze asi také chápat 
onu tendenci v tvorbě Carstena Höllera a Xaviera Le Roye, směřující 
ke konkrétním prožitkům a fyzickým situacím. U obou může jít o jistou 
formu osvobození od distancující konstrukce paradigmatu exaktní vědy. 
Jak je ale vidět dobře na příkladu Xaviera Le Roye, tento posun může 
přinést i definování nového pole přesahujícího rámec do sebe uzavře-
ného uměleckého média směrem k jisté kritické pozici, dotýkající se 
svou analytickou podstatou směřování humanitních věd. 

Druhá skupina mnou uváděných případů pak poukazuje spíše 
k chápání „vědy“ a „vědeckosti“ jako v kultuře zažitých stereotypů. 
Experiment, ověřování a pokus se zde stávají součástí tradice, v níž 
současné umění hledá poučení pro své strategie z rejstříku ve společ-
nosti přítomných kulturních kódů. Věda se v tomto smyslu reflektuje 
jako kulturní fenomén, spojený s vlastními mýty či mediálními obrazy. 

Na rozdíl od pojetí uměleckého výzkumu, které tematizuje vstup 
umělecké tvorby na pole výzkumu vědeckého, je zde zmíněná tvorba 
především podnětem k zamyšlení nad otázkou přesunu od „vědeckého“ 
chápání zkušenosti na pole umělecké tvorby a „obecné“ zkušenosti. 
I vzhledem k inspiraci v oblasti laboratorních prostředí a přírodních věd, 
pracujících s látkami a s procesy, se často jedná o mnohem konkrétnější 
ovlivnění, než je pouhá aplikace vědecké metodologie či heuristiky. 
Spíše než sblížení obou oblastí tu na příkladu dvou přírodovědců, kteří 
se stali umělci, můžeme sledovat určitou polaritu. O chápání zmiňované 
tvorby jakožto „výzkumu“ bychom snad mohli mluvit v případě tvorby 
Xaviera Le Roye, který ke své práci choreografa neustále přistupuje 
z pozice heuristického ověřování, byť v intelektuální a tělesné rovině. 
U dalších uvedených autorů je nepřehlédnutelný posun od inspirace 
podmíněné vědeckým provozem směrem k esteticky chápané pointě, ať 
už jde o imerzní prožitek diváka v Höllerových instalacích či o situace 
vytvořené Janou Kalinovou a Karímou Al-Mukhtarovou. 

Galileovský bod zlomu mezi světem obecné zkušenosti a kultury 
a světem vědy se v případě Carstena Höllera i Xaviera Le Roye ukazuje 
v opačném směru. Pro oba autory není možné být současně umělcem 

Karíma Al-Mukhtarová, další v českém prostředí působící uměl-
kyně, svůj soubor 26 prací nazvaný 28X1509/2011/12 (2011–2012)9 pojala 
jakožto výzkum spojený s ověřováním určitých tezí. Za konkrétní téma 
si vybrala oblast tzv. urban legends a s nimi spojených lidově tradovaných 
receptů, umožňujících různé, většinou fyzikálně založené triky. Tvůrčí 
proces se tak stal sérií ověřovacích pokusů, jejichž výsledkem byl soubor 
instalací a situací. Výsledek ověřování mohl být pozitivní i negativní, 
nicméně výsledná situace vždy zůstala relevantním výsledkem. Takovou 
situací se stala například knihovna naplněná knihami, visící ve vzduchu 
jen díky znásobené síle tření stránek dvou do sebe proložených knih, 
na nichž je zavěšena. Místo logického třídění a kategorizace výzkum-
ných dat, k nimž by mohl odkazovat již systém pojmenování prací, se 
zde výzkumný záměr odklání do estetické roviny.

Závěr 
Mohli jsme sledovat, jak Carsten Höller přešel z pozice výzkumu vztahů 
hmyzu k práci se stimulací a s imerzními situacemi pro umělecké publi-
kum. Podobně se choreograf Xavier Le Roy přesunul od výzkumu základů 
živé hmoty v podobě buněk a nejmenších organismů k jejímu nejvyššímu 
stupni v podobě sociálního těla. Dále byly naopak zmíněny dvě umělkyně, 
které vstupují do světa fyzikálních a jiných empirických poznatků, aby 
kvazivědeckým způsobem pracovaly jako laborantky estetických forem.

Dříve uvedený případ Galilea je spojený s obdobím, v němž lze 
spatřovat kořeny situace vědeckého bádání. Agambenovými slovy o této 
situaci platí že „moderní věda má své počátky v bezprecedentní nedůvěře 
ve zkušenost, jak byla tradičně chápána“, a také že „pohled přes Galileův 
teleskop nestvořil pocit jistoty a důvěry ve zkušenost, ale naopak Descartovy 
pochyby, a také jeho slavnou hypotézu o démonovi, jehož jediným povoláním 
je klamat naše smysly“.10 Vědec vstoupil do artificiálního systému zís-
kávání vědecké zkušenosti, který se snaží odpoutat od tradičnějšího 
komplexního chápání vědy jako součásti širší soustavy kulturních kódů.

Spojení „vědecká zkušenost“ má charakter verifikovatelné, fak-
tograficky založené soustavy výstupních dat výzkumu. Něco poněkud 
odlišného je ovšem „zkušenost vědce“, a to jako jedince reflektujícího 
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Umělecké postupy se v dnešní době postateliérové praxe rozšiřují 
do oblastí mimo tradičně chápané kategorie. Není ničím neobvyklým, 
když práce umělce připomíná práci zástupců vědeckých disciplín: 
sociologa, archeologa, archiváře, etnografa nebo historika umění.1 
A není také ničím neobvyklým, když je výstupem takového umělce 
přednáška, rozhovor nebo tištěná publikace namísto některé z klasic-
kých forem uměleckého díla. Příklady nemusíme hledat daleko, toto je 
myslím první oborový sjezd, kterého se výtvarní umělci účastní také 
jako řečníci.2 Ve svém příspěvku se zaměřím na jednu z podob právě 
zmíněného proudu, na situaci, kdy se výtvarní umělci obracejí do mi-
nulosti podobným způsobem jako historici umění. Příspěvek nemá 
být pohoršenou obranou jedinečnosti nebo specifičnosti našeho oboru. 
Chce upozornit na v českém prostředí poměrně nový fakt, kdy vznikají 
umělecké práce, které nejen že mají stejné pole zájmu nebo podobné 
styčné body s oblastí dějin umění, ale které mohou připomínat umě-
leckohistorické výstupy nebo s nimi mohou být rovnou zaměnitelné.3 
Bude mě zajímat, jak vypadá „metodologie“ těchto autorů a důvody, 
proč se vydávají právě tímto směrem. A především, zda v něčem může 
být jejich pohled prospěšný a inspirativní i pro práci historika umění.

Je nutné hned na začátku předeslat, že jistý posun nastává také 
z opačné strany. Jakoby dosud paradigmaticky ustálené disciplíny – umě-
lecká praxe, kurátorství, teorie umění nebo historie umění – ustupovaly 
rozmlženému poli, které umožňuje průniky a přesahy. Zejména od deva-
desátých let 20. století jsme svědky vzestupu profese kurátora, ve smyslu 
autorsky se vyjadřujícího tvůrce výstav, jehož gesto může být – na rozdíl 

a vědcem. Vysoce specializované pole vědeckého bádání jim může být 
zdrojem inspirace, nicméně se od něj odvracejí k tvůrčí práci s obecnou 
lidskou zkušeností a kreativitou v rovině umělecké tvorby. V dnešní 
společnosti, založené na vědě a na obecné víře v ni, můžeme jejich 
tvorbu chápat i jako pokus o tematizaci této situace. 

1 Viz např. Erwin Panofsky, Galileo as a Critic of the Arts: Aesthetic Attitude and 
Scientific Thought, Isis, Vol. 57, No. 1 March 1956, s. 3–15. 

2 Giorgio Agamben, Infancy and History: The Destruction of Experience,  
London 1993, s. 17–18.

3 Daniel Birnbaum (ed.), Carsten Höller – Experience, New York 2011.
4 André Lepecki, Exhausting Dance. Performance and the Politics of Movement, 

New York 2006, s. 19–44.
5 Viz např. Höllerův výzkum komunikace mšic (Carsten Höller – Christian 

Borgemeister – Helmut Haardt – Wilf Powell, The Relationship between Primary 
Parasitoids and Hyperparasitoids of Cereal Aphids: An Analysis of Field Data, Journal 
of Animal Ecology, Vol. 62, No. 1, s. 12–21). O vědeckých počátcích Xaviera Le Roye 
viz jeho vyjádření in: Claudia La Rocco, Striving for Objectivity, First in Molecular 
Biology, and Then in Choreography, New York Times, http://www.nytimes.
com/2011/09/22/arts/dance/xavier-le-roys-product-of-circumstances-review.
html, vyhledáno 17. 9. 2015.

6 Claire Bishop, Installation Art: A Critical History, London 2005, s. 48–81.
7 Claudia La Rocco, Striving for Objectivity, First in Molecular Biology, and Then 

in Choreography, New York Times, http://www.nytimes.com/2011/09/22/arts/
dance/xavier-le-roys-product-of-circumstances-review.html, vyhledáno 17. 9. 2015.

8 Jiří Ptáček, Zůstat na půl cesty? To už zbývá jen půl cesty do cíle, Umělec, č. 3,  
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9 Instalaci bylo možné zhlédnout na výstavě Essl Art Award CEE 2013 v pražské galerii 
Futura (31. 5. – 30. 6. 2013).

10 Giorgio Agamben, Infancy and History (pozn. 2), s. 17–18.
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