
Kniha jako výstavní exponát

Kniha je z hlediska vystavování slo-
žitě uchopitelný fenomén. Není
primárně určená k vystavování

v muzejním nebo galerijním prostředí. Je
to prostorový předmět, má formu kodexu
a je určená k listování, čtení a prohlížení.1

Slouží k uchování literárního obsahu, je to
svébytné informační médium a současně
nositel estetických hodnot.2 Díky své vý-
razné estetické složce má potenciál umě-
leckého artefaktu. Specifické uspořádání
knihy vyžaduje sekvenční způsob vní-
mání3 a z toho také pramení zvláštnosti její
výstavní prezentace. Dosavadní knižní ex-
pozice lze v nejobecnější rovině rozdělit na
dva základní typy. V galeriích a muzeích
převládá pojetí založené na vizuálním
kontaktu s dílem. Knihy jsou vystavené
např. v uzavřených prosklených vitrínách
nebo umístěny v plastových fóliích, které

je chrání, ale neumožňují nahlédnout do
vnitřního prostoru exponátů. Oproti tomu
stojí přístup, který počítá s taktilní per-
cepcí, kdy kniha je vystavena tak, aby s ní
měl divák možnost libovolně manipulo-
vat. Toto pojetí je velmi lákavé, avšak ne-
reálné v případě vystavování vzácných
a uměleckých knižních artefaktů, protože
by mohlo dojít k jejich poškození. Zvlá-
štním případem vystavování knih je insta-
lace, ve které kniha funguje jako stavební
prvek nově vytvořeného uměleckého ob-
jektu.4 Cílem knižních výstav je poskyt-
nout komplexní prezentaci knihy, ukázat
vnější podobu, umožnit pohled dovnitř
a také zajistit ochranu exponátu. Nové
možnosti se otevřely s rozvojem digitál-
ních médií, rozvíjejících se a expandujících
do oblasti výstavnictví od druhé poloviny
90. let 20. století. Digitální nasnímání ex-
ponátů a jejich prezentace na elektronic-
kém médiu doplňuje a v určitém směru
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překonává možnosti reálné výstavy. Tato
forma prezentace neumožňuje bezpro-
střední kontakt s dílem, avšak může 
poskytnout širší objem informací než kla-
sická výstava. Rozšiřuje možnosti zpřís-
tupnění a současně vnímání exponátu tím,
že nabízí různé úhly pohledu, dává mož-
nost jeho detailního prohlížení a také mož-
nost nahlédnout do jeho vnitřní struktury.
Umožňuje zachytit pohyb díla v čase
a prostoru i různé fáze tvůrčího procesu.
Podněcuje interaktivní chování a vytváří
prostředí pro solitérní soustředěné pozo-
rování.5

Zpráva o knize v kontextu 
knižních výstav

Výstava Zpráva o knize, uspořádaná Pa-
mátníkem národního písemnictví k 50. vý-
ročí soutěže Nejkrásnější české knihy roku
(NČKR) od 24. dubna do 2. září 2015 v le-
tohrádku Hvězda, navázala na typ výstav,
které představují knihu jako mnoho-
stranné médium. Nelze ji ale přirovnat
k žádné dosavadní knižní výstavě. Po for-
mální stránce se dotkla všech výše zmíně-
ných otázek a byla kombinací různých
přístupů. Došlo k prolnutí informativní
a estetické složky – výstava byla koncipo-
vaná jako netradiční multimediální umě-
lecká instalace.6 Při realizaci se ustoupilo
od tradičního výstavního fundu a důraz
byl kladen na využití nových médií. Ta
byla využita přímo jako součást expozice
a také při jejím zveřejnění online. Na po-
době výstavy se podíleli grafičtí designéři
Petr Babák a Lukáš Kijonka, pro které je
příznačný inovativní styl práce. Architek-
tonické řešení koncipoval Jakub Jansa, kte-
rý volně kombinuje různá média, zkoumá
možnosti nejnovějších technologií a vytvá-
ří futurologické projekty spojené s kon-
krétním místem.7

Hlavním exponátem na této výstavě byla
kniha se statusem sbírkového předmětu,
což vyžadovalo dodržovat zvláštní režim
vystavování. Nebylo možné s tímto expo-
nátem zacházet stejně jako s knihou
v běžné knihovně. Nešlo ani o její obvyk-
lou výstavní prezentaci. Do popředí se 
dostala otázka digitalizace zahrnující všech-

ny fáze od skenování knihy až po její pre-
zentaci na internetu.8 Tematickým zámě-
rem bylo reflektovat výsledky soutěže
NČKR za celé uvedené období a současně
představit knihy oceněné v nejnovějším
ročníku. Předpokládalo se, že výstava po-
skytne pouze dílčí informace o knižní pro-
dukci, využije výběrový materiál a ob-
sáhne určitý časový úsek. Proto byl zvolen
název Zpráva o knize. Projekt měl sice se-
lektivní charakter, ale přesáhl obvyklé
chápání pojmu zpráva - vybízel diváka
k aktivní součinnosti.9 Fungoval jako vý-
chodisko k dalším úvahám a nastolil
otázky přispívající k hlubšímu pochopení
možností v oblasti prezentace knižní kul-
tury. Styl výstavy byl postaven na syntéze
různorodých prvků, kontrastech a po-
hybu. Výstava byla výrazně technicistní,
logicky uspořádaná a přitom nepostrá-
dala imaginativní a poetické prvky. 

Skládala se ze tří částí, které na sebe tema-
ticky i chronologicky navazovaly. Gra-
ficky byla rozdělená na tři třetiny: 1/3
Nejkrásnější české knihy 2014, 2/3 50 let
soutěže Nejkrásnější české knihy roku
a 3/3 Nejvíc kniha, které odpovídaly třem
časovým rovinám. Spojil se v nich pohled
do historie, na současnou podobu knihy
a vize budoucího vývoje oboru. V expozici
byly využity nejmodernější prostředky vi-
zuálních umění a přitom zůstala zacho-
vána fyzická přítomnost knihy jako tradič-
ního papírového média. Těžiště výstavy
tvořil proces digitalizace, který probíhal
přímo v jejím průběhu ve výstavním sálu.
Divák se stal jeho svědkem a přímým
účastníkem. Byla to novinka, díky které
projekt získal nový rozměr a lišil se od
ostatních knižních výstav. Cílem bylo vy-
tvoření „digitálního archivu“, který by
měl sloužit odborné a široké veřejnosti
i v budoucnosti. Bylo třeba realizovat di-
gitalizaci fondu knih oceněných v pade-
sáti ročnících soutěže NČKR, což předsta-
vovalo 1068 položek. A tomuto záměru
byl podřízený celý výstavní koncept. 

Pohled do budoucnosti

Ústřední prostor letohrádku Hvězda byl
koncipován jako digitalizační pracoviště
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budoucnosti, jehož těžiště tvořila speciální
digitalizační linka zkonstruovaná přesně
na míru a pro účely výstavy. Měla kru-
hový tvar přizpůsobený půdorysu cen-
trální části stavby. Plnila dvě funkce sou-
časně - estetickou i praktickou. Fungovala
jako technické zařízení, které mělo přitom
podobu originálního exponátu - kinetické
prostorové instalace. Součástí instalace byl
pásový dopravník vybíhající z kruhu ven,
který sloužil jako dráha k přesunu naske-
novaných exponátů. Ty byly přenášeny do
přilehlých místností, které byly zpočátku
prázdné a postupně se zaplnily knihami
volně položenými na kulatých polysty-
renových10 podložkách začleněných do 
původního geometrického vzoru na pod-
laze.11 Dojem provizornosti byl pouze
zdánlivý, protože i tato část měla svoje
konceptuální opodstatnění. Vzniklá kom-
pozice z knih navíc neustále měnila vý-
sledný tvar a navozovala dojem „živé vi-
tríny“12. Než se knihy dostaly až sem,
musely projet celou linkou, kterou uváděl
do pohybu vyškolený digitalizační pra-
covník. Byl to „dělník“, vybavený potřeb-
nými technickými prostředky, ale také
performer, který mlčky předváděl mecha-
nické divadlo. K performance patřil i jeho
pracovní kostým, který přímo k tomuto
účelu navrhla Petra Gabaš13. Černovlasý
aktér v bílém obleku a žlutém tričku stál
uprostřed linky a ve své sci-fi pracovně
pomocí digitální kamery snímal jednotlivé
knihy. Nejdřív je ale musel donést z „pří-
ručního depozitáře“, který narychlo vznikl
přepažením jedné z paprskovitých chodeb
vedoucích ze sálu. Ukládal je na plošinu,
na kterou byl namířen objektiv kamery,
snímal je z vnější i vnitřní strany a pak
předával na kruhový pás. Tehdy dostal
příležitost divák k aktivnímu zapojení se
do hry. Knih se nedotýkal přímo, ale mohl
je podrobněji prozkoumat pomocí dotyko-
vých displejů na tabletech umístěných po
obvodu linky.14

Každý oddíl výstavy měl jiný styl, přesto
vznikl jednotný celek, jehož složky se
vzájemně doplňovaly. Největší kontrast
existoval mezi částmi věnovanými sou-
časnosti a budoucnosti. Současnost re-
prezentovala výstava publikací oceněných
nebo nominovaných na ceny v minulém

ročníku NČKR. V této místnosti byly
knihy volně položeny na minimalistic-
kých pultech vystlaných černým molita-
nem a byl zde možný skutečný kontakt
s každým exponátem. Kdo měl zájem,
mohl si podrobně prohlédnout a prolisto-
vat všechny publikace. Budoucnost zatím
není známá, vývoj lze pouze přepokládat,
odhadnout a naznačit. A v tomto duchu
byla koncipovaná část s názvem Nejvíc
kniha. Okna v této místnosti byla zatem-
něná a do tmy zářilo filmové plátno zavě-
šené na neobvyklé kovové konstrukci.
Prostřednictvím promítaných videí se
divák ocitl v roce 2045. Mohl sledovat osm
krátkých autorských filmů, ve kterých
mladí herci zasvěceně hovořili o tom, co
se s knihou bude dít v budoucnosti. Zvo-
lený způsob prezentace měl svůj důvod –
byla to narážka na fenomén šíření infor-
mací v podobě podcastů. Autoři tím před-
ložili nové téma k zamyšlení - soupeřem
tištěné knihy už není elektronická kniha.
Změna se odehrává v jiné rovině - čtení
textů konkuruje jejich poslech. Tato část
výstavy byla futurologická. Každý film
měl jiný styl, střídal se monolog, rozhovor
s fiktivním novinářem, anebo četba textu
běžícího na displeji smartphonu. Zdánlivě
civilní výstupy aktérů simulovaly nebo
parodovaly debaty teoretiků, nakladatelů,
kurátorů a grafických designerů o mo-
žném zániku papírové knihy, o tom, jestli
je nutný přímý kontakt s ní, o její transfor-
maci pod vlivem elektronických médií
a dopadu těchto jevů na podobu knihy
a literatury. Vyslovené myšlenky byly 
odvážné a provokativní. Otevřely nové
otázky, daly náměty k přemýšlení a vybí-
zely k diskusi. Nevyzněly pesimisticky,
v závěru byla vyslovena myšlenka, že
předpokládaná transformace knihu ani 
literaturu nezničí.15

Syntéza různých způsobů 
prezentace knihy

Výstava měla integrální charakter a bylo
možné ji vnímat jako novodobý a speci-
fický „gesamtkunstwerk“16 přenesený do
oblasti moderní knižní expozice. Byla to
syntéza různých uměleckých a technic-
kých disciplín a také kombinace historic-
kých prvků s novými formami prezentace.
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Důraz byl kladen na funkční propojení
všech částí. Takové pojetí vyžadovalo
větší prostor, a proto byla pro výstavu vy-
členěna dvě podlaží v letohrádku Hvězda.
V prvním patře se pracovalo s konkrétním
materiálem, který byl manuálně přemisťo-
ván v prostoru výstavního sálu a také
přímo na místě digitálně zpracováván.
Odehrával se zde proces, který ve zkratce
kopíroval základní schéma běžné muzejní
činnosti. Zahrnoval vyhledávání před-
mětu v depozitáři, transport ke konkrét-
nímu zpracovateli, elektronické zpraco-
vání, digitalizaci a prezentaci. Divák
jakoby se pohyboval v umělecky stylizo-
vaném prostředí muzea a stal se svědkem
příprav na výslednou veřejnou prezenta-
ci exponátů. Zveřejnění se odehrávalo
o patro výš, těsně pod střechou. Hodovní
sál letohrádku se změnil v „imaginární
planetárium“17, jehož iluzi navodila vi-
deoprojekce. U stropu kolem dokola krou-
žily naskenované knihy, které zářily do
tmy jako hvězdy na noční obloze. Bylo to
metaforické vyjádření jedné z hlavních
myšlenek výstavy o tom, že kniha před-
stavuje trvalou hodnotu a připomíná stá-
lici mezi vesmírnými tělesy.18 Podstata
celé expozice byla kinetická. Exponáty se
neustále pohybovaly výstavním prosto-
rem a také prostřednictvím přenosu zpra-
covaných výsledků na internetu. 

Závěr

Projekt Zpráva o knize otevřel nové mož-
nosti prezentace knihy v rámci paměťové
instituce. Technické řešení informačně tech-
nologické části pro tuto výstavu navrhl In-
stitut intermédií při Fakultě elektrotech-
nické na ČVUT v Praze. V institutu bylo
vyvinuto veškeré softwarové vybavení pro
snímání, zpracování a projekci videí v reál-
ném čase a jejich automatické promítání na
strop Hodovního sálu. Návštěvníci si zde
mohli po dobu trvání výstavy prohlédnout
průběžně digitalizované knihy, jejichž
počet postupně narůstal. V rámci projektu
byly vytvořeny jeho vlastní webové strán-
ky19, které existují i po skončení reálné vý-
stavy. Web je přehledně strukturovaný, je
rozdělený na čtyři části nazvané NČKR
2014, 50 let soutěže, Nejvíc kniha a Výstava.

Obsahuje chronologicky řazenou databázi
knih oceněných v soutěži od roku 1965 do
roku 2014, elektronický katalog soutěžního
ročníku 2014, sérii autorských filmů s vi-
zemi budoucího vývoje oboru a přináší
další informace o výstavě. Životnost pro-
jektu se tím výrazně prodloužila. Zatím po-
dává přehled hlavně o vizuální podobě
knihy ve sledovaném období. Do budouc-
nosti se počítá s dalším doplňováním a roz-
šiřováním databáze digitalizovaných knih
a s jejich zpřístupněním pro všechny zá-
jemce o daný obor. 
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Obr. 4:  Detail digitalizační
linky, pohled na displej 
kamery a dotykový tablet 
určený k interaktivnímu 
využití pro návštěvníky 
výstavy. Zdroj: archiv PNP.

Obr. 5: „Příruční depozitář
„– zásobník knih připrave-
ných k digitalizaci, který se
v průběhu výstavy postupně
vyprazdňoval. 
Zdroj: archiv PNP.

Obr. 6: „Živá vitrína“ – 
obrazec z knih, které už pro-
šly digitalizací. V průběhu
výstavy kompozice měnila
tvar. V této části narůstal
počet knižních exponátů. 
Zdroj: archiv PNP.

Obrazová příloha
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Obr. 1: Pohled do výstavy
Zpráva o knize. V centrální
části se nachází digitalizační
linka s pracovníkem 
a současně performerem. 
Zdroj: archiv PNP.

Obr. 2: Digitalizační linka
s dopravníkem k přemisťo-
vání zdigitalizovaných knih.
Zdroj: archiv PNP.

Obr. 3: Detail linky se čteč-
kou pro načítání kódu zdigi-
talizovaných knih. Zdroj: ar-
chiv PNP.



MUZEUM 28

7 8

Obr. 7: „Nejvíc kniha“ – 
videoinstalce určená 

k promítání autorských filmů
o budoucnosti knihy 

a grafického designu. 
Zdroj: archiv PNP.

Obr. 8: „Planetárium“ – 
videoprojekce zdigitalizova-

ných knih kroužících 
u stropu výstavní síně. 

Zdroj: archiv PNP.   


