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Dvě logiky remediace mají dlouhou historii, neboť  genealogii jejich 

vzájemného ovlivňování lze vysledovat přinejmenším do renesance a vynálezu 

lineární perspektivy. Nechceme tvrdit, že imediace, hypermediace a remediace 

jsou univerzálními estetickými pravdami; pohlížíme na ně spíše jako na praktiky 

konkrétních skupin v konkrétních obdobích.2 Ačkoli se logika imediace 

projevuje od renesance až po dnešek, každý její projev v různých dobách může 

být radikálně odlišný od ostatních a „bezprostřednost“ může pro teoretiky, 

praktikující umělce či designéry a diváky znamenat vždy něco odlišného. Tato 

rozmanitost je ještě výraznější v případě hypermediace, která jakoby vždy 

nabízela množství různých reakcí na aktuální logiku imediace. Remediace pak 

vždy působí pod vlivem aktuálních kulturních předpokladů o imediaci a 

hypermediaci. 

 

 

Na prvních stránkách své knihy Jak rozumět médiím poznamenal Marshall 

McLuhan, že „,obsahem` každého média je vždy jiné médium. Obsahem písma 

je řeč, stejně jako obsahem knihtisku je psané slovo a jako je knihtisk obsahem 

                                                 
1 Kapitole „Imediace, hypermediace, remediace“ předchází v knize Jay Davida Boltera a 
Richarda Grusina Remediace: Jak rozumět novým médiím, z níž ji zde překládáme, úvod 
vysvětlující jednotlivé pojmy. „Imediace“ či bezprostřednost je takový styl vizuální 
reprezentace, jehož cílem je učinit médium „průhledným“; tedy působit na diváka tak, aby 
přítomnost média nevnímal a vnímal pouze zobrazované předměty. Hypermediace spočívá 
naopak ve zvýraznění média; poutá pozornost k aktu zprostředkování. Obě jsou strategiemi 
remediace – formální logiky, jíž se k sobě vztahují stará a nová média. – pozn. překl. 
2 Naše pojetí genealogie je poplatné Michelu Foucaultovi, neboť i my hledáme historické 
souvislosti a rezonance spíše než počátek či původ. Foucault charakterizuje genealogii jako 
zkoumání „pocházení“, jež „dovoluje nalézt pod jednolitým aspektem nějakého rysu či pojmu 
bujení událostí, skrze něž (díky jimž, proti nimž) se utvořily [1994: 80]. Našimi 
genealogickými rysy jsou imediace, hypermediace a remediace. Ovšem tam, kde se Foucault 
věnoval mocenským vztahům, zaměřuje se naše genealogie na formální vztahy mezi médii a 
v médiích a na vztahy kulturní moci a prestiže. 



telegrafu“ [1991: 19]. Jak naznačují jeho složité příklady, McLuhan neuvažoval 

o jednoduchých předělávkách, nýbrž spíše o mnohem komplexnějším druhu 

vypůjčování, v němž je jedno médium jako takové obsaženo v jiném či jím 

reprezentováno. Holandské malířství obsahovalo mapy, glóby, nápisy, dopisy a 

zrcadla. Ve skutečnosti jsou pro všechny naše příklady hypermediace takové 

výpůjčky typické, stejně jako pro starověkou ekphrasis, slovní popis výtvarných 

děl, jejž W. J. T. Mitchell definuje jako „verbální reprezentaci vizuální 

reprezentace“ [1994: 151-152]. Reprezentaci jednoho média druhým můžeme 

opět označit jako remediaci a budeme dále tvrdit, že remediace je 

charakteristickým rysem nových digitálních médií. Co se může na první pohled 

jevit jako esoterický postup, je ve skutečnosti tak rozšířené, že můžeme snadno 

rozlišit škálu různých způsobů, jimiž digitální média remediují své předchůdce. 

Tato škála závisí na stupni vzájemné konkurence či rivality mezi novými a 

starými médii. 

Jedním extrémem je případ, kdy je staré médium vyzdviženo a 

reprezentováno v digitální formě bez jakékoli zjevné ironie či kritiky. Příkladem 

mohou být obrazové galerie (digitalizované obrazy či fotografie) a sbírky textů 

na CD-ROMu či DVD. Existují také četné webové stránky, jež nabízejí svým 

uživatelům obrazy či texty ke stažení. V těchto případech nestojí elektronické 

médium vůči malířství, fotografii či tisku v opozici, právě naopak: počítač se 

nabízí jako nový prostředek získání přístupu k těmto starším materiálům, jako 

kdyby mohl být obsah starších médií jednoduše přenesen do nového. Jejich 

elektronická verze chce být transparentní, neboť se legitimizuje umožněním 

přístupu ke starším médiím. Digitální médium zde usiluje o své zastření; tak, 

aby byl divák k jeho obsahu ve stejném vztahu, jako by byl při konfrontaci 

s původním médiem. V ideálním případě by tak mezi vnímáním reálného obrazu 

a jeho vnímáním na počítačové obrazovce nebyl žádný rozdíl. Rozdíl však vždy 

existuje: počítač do setkání s obrazem zasahuje a nějakým způsobem dává 

diváku svou přítomnost pocítit. Třeba jen tím, že divák musí kliknout na nějakou 

ikonu nebo rolovat lištou, aby uviděl celý obraz. Ten může být také zrnitý nebo 

mít změněnou barevnost. Transparence zde však přesto zůstává cílem. 

Tvůrci jiných elektronických remediací chtějí rozdíl mezí médii zdůraznit, 

spíše než aby jej zastírali. V těchto případech bývá elektronická verze nabízena 



coby vylepšení, přestože je zde nové ospravedlňováno starými pojmy a usiluje o 

maximální věrnost povaze starého média. Tato věrnost může mít různé stupně. 

Encyklopedie na CD-ROMech (jako je Encarta Microsoftu či Electronic 

Encyclopedia společnosti Grolier) se snaží tištěné encyklopedie zdokonalit tím, 

že vedle textu a obrazu nabízejí též zvuk a video a spolu s nimi i možnost 

elektronického vyhledávání a vytváření odkazů. Protože však poskytují 

jednotlivé, abecedně seřazené články, náležejí stále do tradice tištěných 

encyklopedií, na jejímž počátku stály v 18. století Encyclopédie a Encyclopaedia 

Britannica. Na počátku 90. let publikovala společnost Voyager řadu 

„Rozšířených knih“ (Expanded Books) na CD-ROMech – rozmanitý soubor 

knih určených původně k vytištění včetně Jurského parku a Báječného nového 

světa. Interfejs Voyageru remedioval tištěnou knihu, aniž by výrazněji 

problematizoval její tradiční rysy – linearitu a uzavřenost. Už samotný název 

„Rozšířené knihy“ naznačoval prioritu staršího média. Mnohé z dnešní WWW 

také neproblematicky remediuje starší formy. Její interfejs využívající aktivních 

odkazů umožňuje reorganizaci textů a obrazů převzatých z knih, časopisů, filmů 

či televize, avšak tato reorganizace nijak nezpochybňuje povahu textu či status 

obrazu. Ve všech těchto případech se nové médium nehodlá zcela zastřít. 

Microsoft chce, aby jeho zákazník pochopil, že si pořídil nejen encyklopedii, 

nýbrž elektronickou – a tudíž zdokonalenou encyklopedii. Výpůjčka je zde spíše 

jen průsvitná než zcela průhledná. 

Digitální médium však může být ve své remediaci mnohem agresivnější. 

Může staré médium či média předělat úplně a přitom přítomnost staršího stále 

zachovávat a tím si i udržovat pocit mnohosti či hypermediace. To je zvláště 

zřejmé v případě rockových CD-ROMů, jakým je Telecommunications 

Breakdown od Emergency Broadcast Network, v němž jsou hlavními 

přetvořenými médii hudba nahraná na CD a její živá pódiová představení. 

Taková forma agresivní remediace ukazuje jak zdroj tak i cílové médium. V 

„Electronic Behavior Control System“ jsou z původního kontextu (a tím i 

původních rozměrů) převzaty televizní a filmové klipy a následně vsazeny 

absurdním způsobem do techno soundtracku. Takové vytržení z kontextu nám 

připomene konstruovanost digitální verze i původního klipu. Dílo se stává 

mozaikou, v níž si uvědomujeme zároveň jednotlivé prvky i jejich nové, 



nepatřičné umístění. V takovém typu remediace jsou stará média prezentována 

v prostoru, jehož diskontinuity jsou jasně zřetelné, tak jako v případě koláže či 

fotomontáže. V multimediálních CD-ROMech jsou diskontinuity vyznačeny 

samotnými okraji oken a tlačítky, lištami a dalšími ovládacími nástroji, jež 

spouští či ukončují jednotlivé segmenty médií. Grafický interfejs využívající 

oken k takovému způsobu remediace nabádá. Různé programy představující 

různá média se mohou objevit v různých oknech – v jednom dokument 

textového editoru, v jiném digitální fotografie, ve třetím digitalizované video – 

přičemž díky klikání na ovládací nástroje můžeme různé programy a média 

spouštět a ovládat. Grafický uživatelský interfejs přiznává a ovládá diskontinuity 

v průběhu uživatelova pohybu mezi médii. 

A konečně, nové médium může remediovat tím, že se pokusí v sobě zcela 

staré médium obsáhnout tak, aby byly diskontinuity mezi nimi minimalizovány. 

Vlastní akt remediace však zaručuje, že staré médium nemůže být zcela 

vymazáno; nové je na něm závislé, ať už si to připouští či nikoliv. Žánr 

počítačových her jako jsou Myst či Doom kupříkladu remediuje film a podobné 

hry jsou také často označovány za „interaktivní filmy“. Jejich hlavní myšlenka 

spočívá v tom, že se hráči stávají postavami ve filmovém příběhu. Mají určitou 

kontrolu nad samotným příběhem i jeho stylizací v tom smyslu, že si mohou 

vybrat kam půjdou a co budou dělat ve snaze zlikvidovat lotry či řešit hádanky. 

Mohou si také vybrat, kam budou hledět – kam namíří svůj grafický pohled – 

takže v interaktivním filmu se hráč často stává současně hercem i režisérem. Na 

druhé straně WWW remediuje spíše televizi než film. Četné webové stránky si 

vypůjčují monitorovací funkci z televizního vysílání. Tyto stránky předvádějí 

proud obrazů z digitálních kamer namířených na různé části prostředí: zvířata 

v klecích, ryby v akváriích, nápojové automaty, něčí kancelář. dálnici atp. 

Ačkoli tyto stránky monitorují svět pro WWW, nepřiznávají vždy televizi jako 

zdroj, který předělávají. Ve skutečnosti se televize a WWW účastní 

nepřiznaného souboje, v němž se jedno médium snaží remediovat druhé. Tento 

souboj je ekonomický i estetický; zápasí se v něm o to, zda bude televizní 

vysílání či internet dominovat americkému i světovému trhu. 

Stejně jako televize se snaží i film absorbovat a předělávat digitální 

technologii. Jak jsme již poznamenali, digitální střih a další zvláštní efekty se 



dnes staly standardními prvky hollywoodských filmů, zejména v akčních a 

dobrodružných žánrech. Ve většině případů převládá snaha učinit tyto 

elektronické zásahy transparentními. Postava či zvláštní efekt mají vypadat co 

možná „nejpřirozeněji“, jako kdyby kamera jednoduše zaznamenávala, co se 

před ní odehrává. Počítačová grafika rychle nahrazuje animaci; její nadvláda 

byla završena již Disneyho Příběhem hraček. V tomto případě bylo také cílem 

nechat počítač zmizet: učinit prostředí, hračky a lidské postavy takové, aby 

vypadali jako v živém hraném filmu. Hollywood vstřebal počítačovou grafiku 

alespoň částečně kvůli snaze odstranit hrozbu, již digitální média přinášela 

tradičnímu lineárnímu filmu. Tato snaha prozrazuje, že remediace působí v obou 

směrech: uživatelé starých médií, jakými jsou film či televize, si mohou 

přivlastňovat a předělávat digitální grafiku stejně jako mohou digitální umělci 

předělávat film a televizi. 

Na rozdíl od našich jiných příkladů hypermediace vytváří tato forma 

agresivní remediace zdánlivě neporušený prostor. Skrývá svůj vztah ke starším 

médiím ve jménu transparence; slibuje uživateli bezprostřední zkušenost, jejímž 

vzorem je opět virtuální realita. Hry jako Myst a Doom jsou desktopovými 

aplikacemi virtuální reality a snaží se v hráči vyvolat pocit přítomnosti. Stejně 

jako tyto počítačové hry však i imerzivní virtuální realita remediuje televizi i 

film: je závislá na konvencích a asociacích úhlu pohledu první osoby či 

subjektivní kamery. Spisovatel science-fiction Arthur C. Clarke tvrdil, že 

„virtuální realita nejen nahradí televizi: sežere ji zaživa“ [cit. in Rheingold 

1991]. Jeho předpověď úspěchu tohoto média se zdá být zcela mylná, alespoň 

pokud jde o představitelnou budoucnost. Má však pravdu v tom smyslu, že 

virtuální realita remediuje televizi (a film) strategií vstřebávání. Tato strategie 

nespočívá v tom, že virtuální realita učiní starší vizuální technologie 

zastaralými; spíše zaručuje, že tyto technologie zůstanou přinejmenším 

referenčními body, jimiž bude měřena bezprostřednost virtuální reality. 

Paradoxně je tudíž remediace důležitá jak pro logiku transparence, tak i pro 

hypermediaci. 

Musíme zmínit ještě další kategorii předělávek: ty, k nimž dochází v rámci 

jediného média, jako když si jeden film vypůjčuje ze staršího filmu (tak jako si 

Zvláštní dny vypůjčují z Vertiga), nebo když v sobě obraz zahrnuje jiný obraz 



(jako Courbetův Interiér mého ateliéru). Tento typ výpůjček je nejspíše tím 

nejčastějším, neboť umělci nejlépe znají předchůdce ve svém vlastním médiu a 

jsou na nich nejvíce závislí. Netvoří základ pouze malířství a filmu, ale i 

literatury, kde je hra ve hře (od Hamleta k Rosencrantz a Guildenstern jsou 

mrtví) či báseň v básni či románu (od Odyssei k Portrétu umělce) velmi běžnou 

strategií. Literární a filmoví kritici a historici umění si tento typ předělávek 

velmi dobře uvědomují a intenzivně jej zkoumají, neboť  nenarušuje 

předpokládanou čistotu média, jež pro ně byla dříve ve 20. století velmi důležitá. 

Dnes již výrazně méně. Předělávky v rámci jednoho média jsou zvláštním 

případem remediace a vycházejí ze stejně dvojznačných motivů pocty a rivality 

(Harold Bloom je nazval „úzkostí z vlivu“) jako jiné remediace. Mnohé z toho, 

co bylo o tomto zvláštním typu předělávek zjištěno, nám může pomoci 

v přemýšlení o remediaci obecně. Přinejmenším nám tato zjištění připomínají, 

že předělávky předchůdců jsou klíčem k pochopení reprezentace ve starších 

médiích. Tím se stává méně překvapivým i předpoklad, že remediace je klíčem 

k médiím digitálním. 

Teoretik médií Steven Holtzman tvrdí, že předělávky hrály svou roli 

v raných fázích vývoje nových médií, budou však opuštěny ve chvíli, kdy si 

nová média naleznou svou autentickou estetiku: 

 

Koneckonců, ať jsou tyto postupy [předělávky] jakkoli zajímavé, příjemné, 
pohodlné či nadšeně přijímané, stojí na výpůjčkách z existujících 
paradigmat. Nebyly vytvořeny s ohledem na digitální média, a v důsledku 
toho nevyužívají specifického a jedinečného potenciálu digitálních světů. 
Nicméně je to právě tato specifická povaha, jež bude nakonec definovat 
zcela nové vyjadřovací jazyky. A jsou to tyto jazyky, jenž uvolní potenciál 
digitálních médií jako nových vyjadřovacích prostředků. Předělávání je 
přechodným stádiem, jež nám zajišťuje pevnou půdu v neznámém terénu. 
Nenalezneme v něm však zcela nové dimenze digitálních světů. Staré 
musíme překonat, abychom objevili nové způsoby vyjadřování. Předělávky 
jsou ukazateli cesty, znamením, že za zatáčkou nás čekají podstatné změny 
[1997: 15]. 
 

Z hlediska remediace je Holtzmanova teze chybná. Odvolává se na 

pohodlnou modernistickou rétoriku, podle níž nemohou mít digitální média 

význam, dokud se radikálně nerozloučí s minulostí. Tak jako jejich předchůdci 



však nemohou ani digitální média nikdy takto minulost transcendovat. Budou i 

dále působit v neustálém dialektickém vztahu s tradičními médii, tak jako 

působila i starší média ve chvíli svého zavedení. To, co je na nových médiích 

nové, spočívá v jejich specifických postupech remediace televize, filmu, 

fotografie a malířství. Předělávání jako remediace je zároveň jedinečným rysem 

digitálních světů a tím, co možnost takové jedinečnosti popírá. 
 


