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1. ÚVOD 

 

Historie videoklipu jako krátkého filmu, který je doprovodnou složkou hudebního díla, tvoří 

neoddiskutovatelnou součást dějin kinematografie. A stejně jako sám film, také videoklip je 

médiem. Obsahuje informaci o písničce, interpretovi, době a jejím životním stylu i 

technologii, kterou byl pořízen. V průběhu desetiletí se důležitost jeho role proměňovala, až 

se stala nezastupitelným symbolem jedné generace. Současnost mu pak otevírá nové 

možnosti, ale zároveň jakoby tím docházelo k devalvaci jeho po léta budované formy. 

Přestává být exkluzivním reklamním nadstandardem a stává se běžným komunikačním 

prostředkem. Otupují se hrany jeho mediálního účelu ve prospěch uživatelské tvořivosti.  

 

Důležitost volby tématu videoklipu pro svou bakalářskou práci proto vidím v jeho 

nedoceněném, či možná přesněji vyjádřeno - podceňovaném - statusu jako samostatného 

média. Není ovšem mým záměrem vyvracet či dokazovat oprávněnost tohoto hodnotícího 

faktu. Následující stránky jen prostřednictvím jednotlivých kapitol předkládají ve stručné 

formě nástin nejdůležitějších poznatků založených na teoretické i praktické bázi. Nabízejí 

možnost seznámit se s historickým a současným stavem žánru videoklipu. Přes optiku umění, 

reklamy a uživatelského módu je mým cílem (i přes nedostatečnou zdrojovou základnu, 

kterou pociťuji) vystavět co nejkomplexnější obraz tohoto média jako svébytného autorského 

zdroje informací. A na jejich základě se pokusit zformulovat také možnosti budoucího vývoje. 

  

Nebudu se přitom omezovat pouze na již publikované teze a teorie, ale přes souhrn informací 

získaných prostřednictvím případových studií dále nabídnu vlastní závěry týkající se 

možností, jak na videoklip nahlížet ohledně tvůrčího záměru, použitých instrumentů či 

ztvárněného obsahu. 

 

V zájmu přehlednosti jsem se rozhodl práci rozdělit do tří oddílů. První je teoretickou 

základnou pojmu videoklip včetně historického náčrtu jeho vývoje. Druhá část má za úkol 

nastínit náhledy na videoklip z rozličných úhlů pohledu. Poslední oddíl bude věnován 

případovým studiím a výstupům z nich. 
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2. DĚJINY VIDEOKLIPU 

2.1 Co je videoklip? 

 

Videoklip je krátkým filmem doprovázejícím hudební složku. Jako první vzniká hudební 

skladba, která následně limituje délku videoklipu. Ta však může být i prodloužena, a to 

formou prologu či epilogu tvořeného například dialogem postav, titulky apod.. Většina 

videoklipové produkce však původní stopáž skladby zachovává. 

 

Základním rozčleněním hudebního videa je jeho příslušnost ke kategorii performance video 

nebo concept video1. V prvním případě jde o videoklipy s interprety, kteří přímo na kameru 

zpívají (předvádějí) svou píseň. Jedná se tedy o jakýsi záznam vystoupení interpreta, ovšem 

bez nutnosti obrazového zachycení typického koncertního prostředí. Druhá kategorie počítá 

s přítomností příběhu, vizualizací nálad či jiným druhem autorské stylizace.  

 

Podle objektivního hlediska lze videoklipy dále třídit v závislosti na použitých vizuálních 

technikách (animovaný, abstraktní, kombinovaný), ale i podle subjektivního určení záměru 

(komerční, nekomerční, umělecký). 

 

2.2 Historie videoklipu 

2.2.1 Videoklip: kořeny 

 

Historické kořeny hudebního videa v podobě práce s vizualizací hudby spadají do kultury 

starověké Číny a náznaky o souvztažnosti barev se zvuky jsou obsaženy i v díle řeckého 

myslitele Aristotela. Snaha o důkaz této teorie vyústila v pozdějších dobách do pokusů o 

sestrojení hudebního nástroje, který měl s jednotlivými tóny umožňovat zároveň zakreslit také 

jejich obrazovou či spíše barevnou podobu. Vždy se však jednalo o možnost přenést do 

obrazů samu podstatu hudebního díla. A to ve smyslu až plně grafického zachycení notového 

záznamu prostřednictvím barev přidělených jednotlivým notám. Zřejmě nejdále dotáhl tuto 

myšlenku Alexander Skrjabin, který své dílo, vzhledem k úmrtí (1915), nedokončil.  

 

                                                 
1 (Austerlitz 2007: str. 2-3) 
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Obrázek 1: Skrjabin k jednotlivým tóninám přiřadil barvy, které měly 

promítáním na plátno umocnit prožitek z hudby.  

 

 

 

 

 

Videoklipy sami o sobě ovšem neztvárňují vizuální podobu jednotlivých not, ale jsou spíše 

souhrnným obrazovým znázorněním doprovodných znaků písňové formy. Proto je mnohdy 

snadné i jen na základě obrazového doprovodu rozeznat o jaký hudební žánr se jedná, ale o 

samotném obsahu mnohdy neříká nic. 

 

2.2.2 Videoklip: film a zvuk 

 

Dějiny videoklipu jsou spjaty s dějinami filmu a jejich návaznost na ranou kinematografii 

vyplývá z tvůrčích možností tehdejší doby.  

 

Počáteční živý hudební doprovod reagující na dění na plátně, ale hlavně překrývající hluk 

promítacích přístrojů, by se dal přiřadit, jak zároveň k odkazu grafických partitur, tak už i 

k prvním pokusům o hudební film. Jednalo se tedy o obraz doprovázený zvukem, což se 

během následujícího století převrátilo do v současnosti známé formy videoklipu, tedy hudby 

doprovázené obrazem. 

 

S nárůstem počtu filmů a technologických možností začaly být i na poli hudebního doprovodu 

uplatňovány nové postupy. Opouštělo se od improvizací klavírního doprovodu. Někteří tvůrci 

už přímo spojili svá díla s konkrétní skladbou či písní, která svým textem nebo názvem 

dovysvětlovala děj filmu. S rozvojem filmového vyprávění (narace) příběhů se čím dál více 

objevovaly také pokusy o využití konkrétních klasických skladeb beze slov. Rick Altman 

k důvodům této změny ve svém textu „Filmový zvuk – se vším všudy“2 dodává: „V případě 

populární hudby bylo obtížné zabránit publiku v prozpěvování a pobrukování, ale toto 

                                                 
2 Szczepanik (ed.) 2004: 359-375 
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nebezpečí nehrozilo u publika naslouchajícího ústřední melodii písně beze slov. Zatímco 

doprovod v podobě populární hudby často vedl k hudebním žertům a jiným anomáliím, jež 

byly zřetelně dílem místního pianisty, emocionální účinek lehké klasické hudby se naopak zdál 

vyrůstat přímo ze samotných narativních situací filmu.“ 

 

Podobu hudebního doprovodu před nástupem lehké klasické hudby, tedy populární písně 

doprovázející filmové představení, a mj. vybírané z tehdejších hitparád, lze označit za první 

videoklipy blízké jejich dnešnímu chápání obrazového doprovodu písně. 

 

2.2.3 Videoklip a raný film 

 

„ Současné formy mediální kultury vykazují ve více ohledech podobnost s ranou 

kinematografií.“ 

Miriam Hansenová3 

 

Videoklip se k ranému filmu blíží svou stopáží, tehdy limitovanou dostupnými technologiemi, 

i obsahem vycházejícím z absence narace. Žánr videoklipu rovněž využívá oslovení diváka 

prostřednictvím přímých pohledů umělců do kamery, jak to bývalo zvykem u prvních snímků. 

A stejně jako v raném filmu se videoklip snaží zaujmout a uhranout především 

prostřednictvím obrazu. Z tohoto důvodu často staví na odkazu kinematografie atrakcí 

(autorem pojmu je Tom Gunning), při kterém si navíc vypomáhá tehdy nedostupnou 

technikou střihu. 

 

„I po rozšíření střihu a komplexnějších narativů lze ale estetiku atrakce stále sledovat 

v periodických dávkách nenarativního spektáklu, které se divákům nabízejí (muzikály a 

groteska jsou jasnými příklady).“ 

Tom Gunning4 

 

Zrození filmu proběhlo v době převratných změn a rozmachu velkoměst. Noviny referovaly o 

výdobytcích 2. průmyslové revoluce, jejímž nejsrozumitelnějším symbolem se stalo zavedení 

elektřiny. Změnil se způsob života ve všech jeho sférách. Od způsobu obchodování po změny 

                                                 
3 Szczepanik (ed.) 2004: 263-282 
4 Szczepanik (ed.) 2004: 149-166 
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v dopravě. Proto je obsahovou náplní prvních snímků městský ruch. Od příjezdu vlaku či 

zachycení rušných ulic až po dělníky jdoucí z továren. Typickým zástupcem filmových 

atrakcí této doby je iluze železniční srážky nebo Edisonův snímek z roku 1903 ukazující 

zásah slona elektrickým proudem. 

 

„Kinematografie atrakcí neusiluje ani tak o to, aby byl divák vtažen do vyprávěného děje 

nebo se vciťoval do psychologie postav, ale spíše o to, aby si intenzivně uvědomoval filmový 

obraz, který upoutá jeho zvědavost.“ 

Tom Gunning5 

 

V prvním desetiletí kinematografie dokázal zvědavost svými obrazy upoutat trikový 

průkopník Georges Méliès. Bylo to především díky stop-triku, u něhož je považován za 

objevitele. Vrcholem Mélièsovy tvorby se stala čtvrthodinová „Cesta na Měsíc“ („Le Voyage 

dans la Lune“, 1902) využívající promyšlenou trikovou a animační techniku (stop-trik, 

dvojexpozice, stop-motion animace) včetně divadelní práce s kulisami a rekvizitami. 

Obrazové citace z tohoto filmu se objevují i v rámci videoklipové tvorby (Queen „Heaven for 

Everyone“,  Smashing Pumpkins „Tonight, Tonight“). 

   

   

Obrázek 2: Deštníková scéna v  pojetí Georges Mélièse (1902) a ve videoklipu Smashing Pumpkins (režie J. 

Dayton, V. Faris;1996) 

                                                 
5 Szczepanik (ed.) 2004: str. 149-166 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Stop-motion_animace&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Heaven_for_Everyone&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Heaven_for_Everyone&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Smashing_Pumpkins
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Tonight,_Tonight&action=edit&redlink=1
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Dvacátá léta minulého století vynikla prací kameramanů a jejich hledáním možností, jakými 

způsoby lze zachytit obrazem. Pro historii videoklipu jsou z tohoto období důležité 

experimentální němé snímky ztvárňující hudební díla. Například film „Ballet Mécanique“ 

(1924) malíře Fernanda Legéra na hudbu skladatele Georgie Antheila. Nejznámějším 

představitelem těchto obrazově abstraktních snímků se stal Oskar Fischinger („Kompozice 

v modrém“, 1935), který z Německa nuceně přesídlil do Spojených států, kde se následně 

podílel na tehdejším vrcholu hudebního filmu – animované „Fantasii“ (1940) ze studií Walta 

Disneye.  

 

Dvouhodinovému snímku předcházela Disneyeho touha podbarvit své krátké animované 

příběhy hudbou. Ve třicátých létech proto vznikl „Čarodějův učeň“, který byl prvním jeho 

pokusem o podobné propojení a přípravou pro „Fantasii“. Ta je dodnes považována za 

dokonalou symbiózu animovaných sekvencí s úryvky z děl mistrů vážné hudby. Film 

rozdělený do osmi částí (videoklipů) poprvé používá stereoefekty a nabízí experimentálně 

řazené scény plné rozličných optických iluzí.  

 

Také toto nelineární řazení scén, které je i dnes častou obrazovou formou u videoklipů, má 

svůj původ ve dvacátých letech. Zatímco ještě v jejich počátcích impresionisté v čele s Louis 

Dellucem („Fiévre“, 1921) dávali svým filmovým pokusům s obrazem rámec příběhu, jejich 

následovníci už na příběh samotný zcela rezignovali. V roce 1924 vzniká ve Francii krátký 

film režiséra René Claira nazvaný „Mezihra“ seskládaný z na sebe nesouvisejících scén 

mířících k umělecké hranici s dadaismem. Snímek vycházel z hnutí „cinéma pur“, které 

potlačovalo obsah na úkor obraznosti a stalo se výchozím bodem pro další tvůrce. 

 

Jestliže je pro historii videoklipu důležitá meziválečná německá filmová scéna díky vnímání 

hudby prostřednictvím obrazu a francouzská pro samotnou práci s obrazem, je ta ruská spjatá 

se střihem a osobou režiséra Sergeje M. Ejzenštejna. Kompozice střihu u jeho filmu „Křižník 

Potěmkin“ (1925) vyvolávala bouřlivé reakce. Jejím klíčovým reprezentantem se stala scéna 

na oděském schodišti s často citovanou sekvencí obrazů dětského kočárku, který po něm 

ujíždí dolů. Práce s detaily a celkovým rytmem scény, umocněným například prostřihy na 

kamenné sochy, dávaly poprvé poznat možnosti filmového střihu, o jehož dynamickou 

resuscitaci se o desítky let později zasloužil právě videoklip. 
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2.2.4 Videoklip: zrození 

 

Prvotní přiznané formy hudebních klipů se na plátnech kin objevují na přelomu dvacátých a 

třicátých let. Mají podobu dramatizace písniček, které se za krátkou dobu stávají populární a 

oblíbenou součástí filmových představení. 

 

O deset let pozdějí vznikají “Soundies“ promo videa určená do vizuálního hudebního 

automatu, podobnému dnešnímu jukeboxu. Tříminutové snímky vznikaly ve Spojených 

státech v rozmezích let 1940-1946. Obsahově nabízely jednoduché a povětšinou statické 

záběry interpetů. Zaznamenáno bylo na dva tisíce pro tento účel vyprodukovaných klipů a 

mnohé z nich svým způsobem natočení upomínají na dnešní domácí video. Vizuální jukeboxy 

se objevují v padesátých letech také ve Francii, a to pod názvem “Scopitone“. 

 

2.2.5 Videoklip: dospívání 

 

Zásluha na dalším ovlivnění vývoje a rozmachu videoklipu v následujících letech náleží 

samotným interpretům. Nejviditelněji se takto prezentovali The Beatles. Přestože se od 

padesátých let samostatný hudební klip již sporadicky objevuje, jsou to až filmy v hlavní roli 

s členy kapely, které na dlouho určily směr vizuální prezentace – např. „A Hard Day's 

Night”(1964), „Help”(1965) a především „Yellow Submarine”(1968). Vedle celovečerního 

formátu natáčeli The Beatles i klasické videoklipy, které byly používány jako propagační 

filmy v místech, kde se chystali koncertovat. Právě tato strategie znamenala průlom v použití 

videoklipu jako viditelného marketingového nástroje a přiměla k podobnému kroku další 

kapely včetně The Byrds či The Rolling Stones.  

 

Obrázek 3: Plakáty k filmům s The Beatles. 
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Nárůst počtu videoklipů v dalších letech už souvisel se stoupajícím počtem hudebních 

televizních pořadů, které jim věnovaly prostor. Stále se však jednalo pouze o formu 

programového doplňku k vysílaným koncertům. Nástup pořadů postavených již přímo na 

videoklipech přišel v polovině sedmdesátých let a vyvrcholil rozjezdem MTV. 

 

2.2.6 Videoklip = MTV 

 

MTV začala vysílat 1. srpna 1981 a o její start se postaral videoklip kapely The Buggles 

„Video Killed the Radio Star“. Televize hned od začátku vysílala po celý den nepřetržitý 

proud videoklipů. Vzhledem ke skutečnosti, že videotéka tehdy dostupných titulů nemohla 

tento objem vysílání pokrýt, střídaly se klasické videoklipy s písněmi doprovázenými 

obrazovou koláží najatých VJs (videojockey).  

 

Příchod MTV způsobil koncepční změny v celém televizním světě, tedy nejen ve Spojených 

státech. I ty největší společnosti prováděly programové úpravy a do vysílání začaly vkládat 

klipové hudební pořady. Jedním z nich byl například „Friday Night Videos“ televize NBC 

poprvé odvysílaný v červnu 1983.  

 

Nejvíce byl ale jejím rozjezdem poznamenán hudební průmysl. Jak poznamenává Will Straw 

ve svém textu „Pop music and postmodernism in the 1980s“6, tehdejší rozhlasová hudební 

dramaturgie přešlapovala na místě a žila především z rockových nahrávek uplynulých dvou 

desetiletí. MTV kopírující zpočátku rozhlasovou formu žebříčku TOP 40 čím dál častěji 

zařazovala do vysílání britské interprety reprezentující tzv. „new pop“ (Duran Duran, Human 

League, Culture Club). Vzhledem k diváckému úspěchu stanice se pak tyto skladby staly 

žádanými hity i na rozhlasových vlnách. Hudební kritici začali toto období nazývat „Druhou 

britskou invazí“. 

 

S rozšiřováním dostupnosti MTV (v roce 1984 18 milionů diváků) se postupně proměňoval i 

její program. Nejen po stránce hudební dramaturgie, kdy pop vystřídaly rockovější žánry, ale 

především v celkové náplni vysílání. Vedle videoklipů se objevily záznamy koncertů či 

pořady orientující se na konkrétní žánry. 

                                                 
6 (Frith, Goodwin, Grossberg (ed.) 1993: str. 3-21) 
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V roce 1984, dvanáct měsíců před spuštěním prvního sesterského kanálu VH1 orientovaného 

na „dospělejší muziku“, jsou vyhlašovány první výroční Video Music Awards, ve kterých se 

absolutním vítězem stává klip skupiny The Cars: “You Might Think“. Nejslavnějším 

videoklipem odvysílaným kdy na obrazovkách nejen MTV se stal v prosinci 1983 uvedený 

„Thriller“ z hudební dílny Michaela Jacksona. Čtvrthodinový snímek režiséra Johna Landise 

se svou stopáží, strukturou i na svou dobu nebývale velkým rozpočtem (půl milionu dolarů) 

dokázal plně přiblížit klasickému filmovému pojetí.  

 

Debut si odbyl v amerických kinosálech, když byl během listopadu uváděn spolu s obnovenou 

premiérou již zmíněné „Fantasie“ ze studia Walta Disneye. Jako videoklip roku byl vyhlášen 

o dva roky později. Nestalo se tak na předávání cen MTV, ale na udělování hudebních cen 

Grammy. Díky své formální dokonalosti je „Thriller“ považován za určitý mezník, od kterého 

je možné hovořit o moderní historii videoklipu.  

 

V roce 1987 pronikla MTV do Evropy, kdy byla spuštěna její kontinentální lokace MTV 

Europe. K datu desátého výročí od startu samotné MTV začal vysílat druhý program MTV 2, 

na který se přesunula většina videoklipové produkce. Hlavní program od devadesátých let 

nasazoval stále nové televizní formáty. V nich se prolínaly různé televizní žánry s ještě větší 

orientací na životní styl mladých ve všech jeho formách včetně politické angažovanosti. 

Objevily se módní magazíny, docu-soap, první reality show a také animované seriály.  

 

V druhé polovině devadesátých let musela MTV řešit nástup internetu, který ji začínal ubírat 

na počtu diváků. V červnu 1996 proto přišla s první verzí svých internetových stránek 

MTV.com. Trvalo však dalších téměř deset let, než dostaly optimální podobu. Pod názvem 

MTV Overdrive se staly bezednou videoklipovou knihovnou, ze které si denně vybíralo půl 

druhého milionu uživatelů svůj oblíbený videoklip.  

 

Televize si tím uvolnila další vysílací čas pro zařazení dalších nových formátů svých show, 

tentokrát zaměřených například na hledání nových talentů. A jestliže na začátku vysílala 

MTV videoklipy 24 hodin denně, na přelomu století už to bylo jenom osm hodin a v roce 

2008 pouhé tři hodiny čistého vysílacího času. Hlavním místem pro hudební video se 

definitivně stal internet. 
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2.2.7 Videoklip = Internet 

 

„Prostředí, tvořené novými technologiemi, je totiž samo pro sebe zcela neviditelné, zato 

zviditelňuje staré prostředí. Vždycky vidíme císařovy staré šaty, nikoli nové šaty.“ 

Marshall McLuhan7 

 

Za největší přednost sledování videoklipů na internetu je považována svoboda volby. Do doby 

jeho masového rozšíření byli diváci z větší míry závislí na předem určené dramaturgii. Nyní si 

mohou sami vybírat, na co se budou dívat. Dostupná videotéka se na internetu neustále 

rozrůstá. Není proto problém objevit titul nedostupný na jedněch stránkách u provozovatele 

stránek jiných. Díky konkurenci a zájmu inzerentů, aby jinam překlikávalo co nejméně 

uživatelů, je pak nabídka jednotlivých serverů neustále obohacována nejen samotnými 

uživateli, ale také hudebními společnostmi, což opět zvyšuje komfort jejich návštěvníků. 

 

Prostředí internetu se tak stalo pro žánr videoklipu místem znovuzrození. Jestliže na přelomu 

století nebyl ještě dostatečně identifikovatelný směr, kterým se bude hudební video ubírat  

(díky navyšujícím se rozpočtům byl například prorokován i jeho útlum), bylo to právě  

přemístění na internet, které mu vdechlo nový život. Zdánlivě neomezený prostor a možnosti 

digitální technologie – to jsou dva nejdůležitější parametry, které následně hudební video 

přenesly do nové fáze své existence. Časová prodleva mezi natočením a uvedením videoklipu 

se téměř vytratila. Sen o vizuálním ztvárnění hudby zároveň s jejím provedením se tak stal 

realitou. 

 

Počátky hledání způsobu umístění videa na internet, jsou datovány od poloviny dvacátého 

století. Kopírují tedy historii počítačů a existenci snahy o přímé zobrazení videa. Její 

přesvědčivé výsledky se objevovaly postupně s nově vyvíjenými aplikacemi. Jednou 

z nejpřínosnějších v tomto směru se stala technologie kontinuálního přenosu (streaming). Ta 

prostřednictvím přímého sdílení dovoluje, aby zvolený mediální obsah byl přehráván přes 

zapojení vyrovnávací paměti počítače už v průběhu stahování. „To je umožněné tím, že když 

si představíme video, tak video jako takové je jakýsi sled statických obrázků, které jdou rychle 

za sebou. A tento sled obrázků můžete jeden po druhém zobrazovat, tak, jak k vám proudí. 

Vždy, když máte obrázek k dispozici, tak ho můžete přehrát,“ popsal její fungování nezávislý 

                                                 
7 McLuhan 2008: 201 
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konzultant v oblasti Internetu Michal Krsek8. Dnes tuto technologii využívají tisíce 

internetových stránek. Díky ní je umožněno sledování přímých přenosů a oblíbených 

videoklipů.  

 

V únoru 2005 je streaming základním kamenem internetového projektu známého pod jménem 

YouTube. Portál seskládaný z video souborů uložených samotnými uživateli velmi rychle 

získával na oblibě. V polovině roku 2006 vykazoval na milion zobrazených příspěvků denně. 

O další dva roky později byl zveřejněn údaj, který oznamuje, že YouTube je největším 

poskytovatelem online videa ve Spojených státech s podílem na trhu čtyřicet čtyři procenta. 

 

Počet stránek snažící se napodobit tento úspěch přibývá. Stejně jako přibývá sporů okolo 

autorských práv nahraných video souborů. Nejviditelnějším výsledkem těchto sporů jsou 

lokální omezení. To znemožňuje uživatelům v některých zemích sledovat videoklipy 

interpretů, jejichž vydavatelská firma neuvolnila pro daný trh autorská práva, což se týká i 

České republiky. Vzhledem k silnému konkurenčnímu prostředí, které nutí obě strany  

k rychlé dohodě, postupně dochází k jejich uvolnění i pro tyto země. Předmětem uzavíraných 

smluv je finanční odměna pro vydavatelské domy za každé shlédnutí jimi poskytnutého 

videoklipu. YouTube tak definitivně přestalo být amatérským projektem a stalo se 

profesionálním mediálním produktem s prostředky získanými prostřednictvím reklamy. 

Mohlo by se jednat o první krok, který může následně vést ke zpoplatnění části obsahu. 

 

Způsob, jak tomu předejít, vzešel z již zmíněných společných jednání mezi nahrávacími 

společnostmi a provozovateli serveru. Na začátku prosince, konkrétně dne 08.12.2009, byly 

spuštěny nové internetové stránky s názvem VEVO a podtitulem Music Evolution 

Revolution!. Jedná se o čistě videoklipovou databázi, kterou naplnilo pět těchto společností: 

Sony Music Entertainment, Universal Music Group, EMI a Abu Dhabi Media Company. 

Provozní technologii poskytl server YouTube. Oficiálním vlastníkem stránek vevo.com jsou 

společnosti Google a Sony.  Jeho funkčnost je prozatím omezena pouze na Spojené státy a 

Kanadu. S rozšířením pro Evropu se počítá v průběhu roku 2010.9 

 

                                                 
8 Česká televize, magazín PORT, leden 2008 
9 Handl, Jan. 2009. „Hudební videoserver VEVO odstartoval“ in Lupa.cz  http://www.lupa.cz/clanky/hudebni-

videoserver-vevo-odstartoval/ (28.12.2009) 

http://www.lupa.cz/clanky/hudebni-videoserver-vevo-odstartoval/
http://www.lupa.cz/clanky/hudebni-videoserver-vevo-odstartoval/
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Také v České republice byl v letošním roce zprovozněn hudební videoweb - O2 Stream 

Music. Jeho podoba vzešla z partnerství internetové televize Stream.cz a českého zastoupení 

telekomunikační společnosti Telefónica O2. Při svém spuštění 15. dubna nabídl na deset tisíc 

videoklipů s příslibem dvojnásobného navýšení. Díky spolupráci s hudebními vydavatelstvími 

bylo možné již krátce od zahájení provozu sledovat exkluzivní premiéry českých klipů, které 

zde byly umisťovány několik dní před jejich oficiálním uvedení v rámci televizního vysílání. 
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3. ÚHEL POHLEDU 

 

3.1 Videoklip jako vlajková loď vizuální kultury 

 

V průběhu druhé poloviny dvacátého století se stal obraz samostatným předmětem bádání. 

Omezený pohled na něj, jako na pouhý objekt v rámci vztahu umělce a jeho díla, se rozrostl. 

Mnohem větší úlohu začal hrát také kontext či kulturní zázemí, v kterém byl viděn. Bylo 

přitom vycházeno z předpokladů, že stejná malba, fotografie nebo film může v rozličných 

prostředí způsobit pestrou škálu rozdílných reakcí, podobně jako například reálný vesnický 

výjev či průběh náboženského rituálu. A právě okolnosti související se vznikem, šířením a 

spatřením uměleckých děl pracujících s obrazovým ztvárněním, byly určeny jako výchozí 

princip při stanovení nových náhledů na ně. Tato změna přístupu k vizuálnímu umění 

probíhala s nástupem nových technologií, které umožňovaly snadnější práci s obrazem.  

 

Jak připomíná Matthew Rampley ve své stati „Pojem vizuální studia“10, poprvé byl termín 

vizuální kultura, která právě obraz staví do popředí zájmu, zaznamenán v knize „The Art of 

Describing“ (Umění popisu) vydané v roce 1982. Nový pohled na umělecká díla pracující 

s obrazem se však rodil už mnohem dříve.  

 

Například v rámci kinematografie se daleko častěji začaly sledovat a vyhodnocovat reakce 

diváků, způsob prezentace filmu, ale také doba vzniku a její odraz v obrazech na filmovém 

plátně. (Zde je právě naše kinematografie šedesátých let se všemi alegoriemi, podobenstvími 

a jinotaji velmi dobrým příkladem a studijním materiálem.) Zatímco přístup badatelů k obrazu 

jako možnému nástroji či výkladu politických a ideologických souvislostí je typický 

především pro angloamerickou kritickou školu, evropská škola stále brala v potaz více 

zobecňující filozofické rozměry vizuálního ztvárnění.  

 

Film však není jediný obor, který se dočkal nového náhledu. Pozornost se soustředila také na 

fotografii a malbu. Ani zde ale nelze hovořit o novém přístupu ve výkladu, který by 

nahrazoval onen konzervativní, jdoucí po lineární linii historických období a uměleckých 

                                                 
10 (Filipová - Rampley (eds.) 2008: 22) 
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směrů. Jde o doplnění, hledání vzájemných souvislostí včetně zapojení znalostí sociálních 

věd.  

 

„Vizuální kultura ovšem není zcela nový stav kultury, byť až situace modernity zvýšila význam 

komunikace obrazem. Vizuálno je pojmenováváno, studováno a označováno přinejmenším již 

od Platóna – ovšem až donedávna nebylo spojováno s “poznáním“ či dokonce s “pravdou“.“ 

Petra Hanáková 11 

 

Potřeba nového vidění vizuálních děl zesilovala s každou technologickou inovací v rámci 

digitální technologie. Od prvotního softwaru umožňujícího úpravu obrazu až po jeho 

zdokonalení a dostupnost pro širokou veřejnost. Tak, jak se měnil (zjednodušoval) způsob 

práce s obrazem, měnil se také pohled na samu podstatu obrazu. Pozornost byla přesunuta z 

jeho obsahu na vizuální zkušenost s ním spjatou či jím vyvolanou, na  způsob čtení obrazu, na 

přiřazení k vyznávaným hodnotám.  

 

„Spojením obrazu s novými médii a digitální technologií se vytváří nový druh obrazu a 

zobrazení, který postupně transformuje podstatu vidění (vision), jež je chápaná jako kulturní. 

Vidění jako schopnost správně vidět a dekódovat sdělení nesené obrazem se v době digitální 

technologie mění, a je tedy možné hovořit v současné vizuální kultuře o novém způsobu vidění 

objektů nových médií (obrazů, textů apod.).“ 

František Kůst12  

 

O vizuální kultuře jako seriózním pojmu se začíná na americkém kontinentu široce hovořit 

v první polovině osmdesátých let. Tedy přibližně v době rozjezdu MTV. A právě náplň této 

televize se ukázala být ideálním předmětem jejího zkoumání. Videoklip se vydělil z filmu 

jako samostatná kategorie a zároveň ho v nebývalé míře dokázal ovlivnit. Dokázal vstřebat 

postupy digitální technologie a sám se posléze stal hlavní náplní nových médií. Dostupnost i 

srozumitelnost mu dovolují zasáhnout velké množství publika z rozličného kulturního 

prostředí. Je tak možné sledovat jeho působení a posun významu v rozličném kontextu. 

Z tohoto důvodu bývá videoklip považován za vlajkovou loď současné produkce vizuální 

kultury. 

                                                 
11 Hanáková, Petra. 2006. „Vizuální kultura / Vizuální studia“ In CINEPUR. 

http://www.cinepur.cz/article.php?article=939 (01.12.2009) 
12 Filipová - Rampley (eds.) 2008: 112 

http://www.cinepur.cz/article.php?article=939
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Charakteristické znaky vizuální kultury pak vycházejí ze sepjetí s novými technologiemi a 

jejich možnostmi, které preferují vizuální vjem na úkor vyprávění příběhu, tedy narace. Na 

obdiv jsou stavěny obrazy jako forma atrakce. Dochází tím ke znovuobjevení původního 

efektu kinematografie, tedy k vyvolání úžasu u diváka. Zatímco v osmdesátých letech tento 

stav způsobovala ve videoklipech Michaela Jacksona taneční choreografie („Billy Jean“, 

„Smooth Criminal“), o necelá dvě desetiletí jsou to u toho samého umělce speciální vizuální 

efekty („Scream“, „Black & White“), odpovídající trendům digitální estetiky podívané. 

Realita je v něm upravována a vytvářena prostřednictvím postprodukčních zásahů až do 

podoby zcela nové hyperreality diváky přijímané jako skutečné prostředí.  

 

Tím, že je pozornost uměle soustřeďována na vizuální vjemy, nedokáže divák plně vnímat 

samotný příběh, který mívá často podobu banální historky. Odehrává se v rovině 

jednoduchých vztahů fungujících jako mnohdy nelogická spojnice mezi jednotlivými efekty. 

Nejde do hloubky, ale zůstává na povrchu (surface play). Navíc díky technologii montáže 

porušuje vnímání kontinuity vyprávění. Snaha o zamaskování jednotlivých záběrů a jejich 

návaznosti je pak patrná především u videoklipů, které ve finále vytvářejí dojem natočení na 

jeden záběr (The Chemical Brothers „Star Guitar“). 
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3.2 Videoklip: reklama nebo umění? 

 

3.2.1 Videoklip jako reklama 

 

„Hudební videa jsou spotřebním zbožím. Jsou obalem, jak pro výběr konzumního způsobu 

životního stylu, tak pro samotné komodity, které propagují.“ 

Saul Austerlitz13 

 

I přes změnu nahlížení na videoklip nezmizela jeho primární funkce. Funkce nosiče reklamní 

informace. Naopak s nástupem internetu došlo ještě k jejímu posílení. Jestliže v televizním 

věku nebyl vzhledem k nákladům reklamní čas určen pro všechny zájemce o zviditelnění, 

internetovým prostorem toto omezení přestalo platit. 

 

Každý videoklip je reklamou. Ovšem vzhledem k situaci, kdy sled videoklipů není oddělen 

žádným reklamním předělem, neobsahuje cenu produktu nebo informaci o místě prodeje, 

může být divákem reklamní funkce videoklipu při jeho sledování vytěsněna. Dobře 

identifikovatelná je však při uplatnění pravidel marketingového mixu. 

 

Interpret natočí desku-produkt (product), kterou je zapotřebí prodat. Na základě 

dlouhodobého výzkumu se z ní vybere píseň, která má reálnou šanci oslovit, co největší 

množství posluchačů (people) v předem vybrané cílové skupině. Ve formě videoklipového 

balení (packaging) se pošle na patřičná místa (place), jakými jsou například televizní 

hitparády. Videoklip je od začátku své existence nepostradatelnou součástí propagace 

(promotion) interpretů a jediné, co ho odlišuje od běžného reklamního šotu, je absence ceny 

(price) v něm. A to je také možná důvod, proč je tak nejednoznačně jako reklama přijímán.  

 

Tvrzení, že skutečně jako reklama funguje, potvrzují výzkumy a statistiky, které vzpomíná ve 

své eseji „Music video and media reconstruction“ Jody Berland14. Upozorňuje jimi, že 

reklamní funkci videoklip skutečně nezískal až s příchodem MTV, ale už s příchodem 

zvukového filmu. Neboť jestliže před jeho nástupem mohli vydavatelé hovořit o štěstí, když 

prodali 10.000 nahrávek ročně, tak poté, co se film rozezněl, vzrostl tento počet u některých 

                                                 
13 Austerlitz 2007: str. 3 
14 (Frith, Goodwin, Grossberg (eds.) 1993: 25-43) 
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titulů až na 100.000 výlisků měsíčně. To byl rozhodující moment pro důvod nástupu 

videoklipů. 

 

O půl století později začala vysílat MTV. Nahrávací společnosti rok po jejím startu oznámily, 

že prodej nahrávek interpretů, kteří se objevili ve vysílání, stoupl o 20%. V roce 1984 otiskují 

noviny Daily Variety výzkum uvádějící, že sledování MTV ovlivňuje potencionální kupce 

nových desek daleko více, než návštěva koncertů, poslech rádia či ostatní televizní kanály. 

V tom samém roce podepisují zástupci MTV exklusivní smlouvy s šesti největšími 

vydavatelskými domy na vysílání videoklipů jejích interpretů. Ostatně právě na nátlak 

nahrávací společnosti začala MTV vysílat klipy Michaela Jacksona, jako prvního 

afroamerického interpreta vůbec, a to poté, co zástupce společnosti pohrozil stáhnutím všech 

svých interpretů z vysílání. A protože to bylo v době vzniku dalších hudebních televizních 

stanic, MTV nakonec s odvysíláním souhlasila. Jak se později ukázalo, toto rozhodnutí se 

vyplatilo oběma stranám. Revoluční videoklipy Michaela Jacksona přitáhly diváky, kteří se 

následně přesunuli do obchodů, aby z alba „Thriller“ udělali nejprodávanější desku všech 

dob. 

 

„Nohy jsou dnes indoktrinovány. Jsou sebevědomé. Mluví. Mají obrovské publikum. Berou se 

na rande. Reklamní agentury rozšířily tento odborný přístup v různých stupních na všechny 

další části ženské anatomie. Auto a dobře tvarované nylonky jsou uznávanou formulkou 

ženského i mužského úspěchu a štěstí.“  Přestože tento výrok Marshalla McLuhana15 souvisí 

s reklamou, lze ho použít i pro popis videoklipů vytvořených pro hip hopovou scénu. Ale 

nejenom pro ni. Režiséři reklam i videoklipů, se snaží pracovat s co nejvíce stejně 

srozumitelnými symboly pro diváka ve Spojených státech, v České republice i Číně. Složité 

mechanismy citů, pocitů a idejí jsou oklestěny ještě více než ve filmu. Nahrazují je zástupné 

materiální symboly následně přenesené do podoby nejnovějších celosvětově dostupných 

výrobků. 

 

 

                                                 
15 McLuhan 2008: 31 
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„Již rozmazaná hranice mezi videoklipem a reklamou se ještě více rozostřuje díky hvězdám 

typu Madonny nebo Michaela Jacksona, které natáčejí videa jako by to byla reklama na 

Fortune 50016.“ 

Saul Austerlitz17 

 

Sex a úspěch obrazově vyjádřený ladnou a spoře oděnou ženskou anatomií a nejnovějšími 

luxusními modely automobilek také dokládá, že už nejde pouze o prodej interpreta, ale o 

prodej celého životního stylu. Výrobci mobilních telefonů, hodinek, nábytku, oblečení, 

spotřební elektroniky a automobilů brzy pochopily, jak bohatý spotřebitelský trh se jim díky 

videoklipům otevřel. Uzavírají smlouvy s interprety i s vydavatelstvími, aby se v něm právě 

ten jejich výrobek objevil. A je to MTV, která k tomuto boomu přispěla, když od počátku 90. 

let uzpůsobovala svůj program do dnešní podoby televize životního stylu. Videoklipy 

ustupovaly na úkor pořadů umožňujících propagaci konzumního způsobu života, a to 

prostřednictvím globálních materiálních symbolů. Ze světa videoklipů se product placement 

přesunul blíž svým divákům – do reality show a magazínů ze života celebrit. Videoklipová 

bariéra mezi umělcem a divákem se ztenčila. Najednou bylo možné sledovat, že stejné 

oblečení jako ve videoklipu nosí interpret i doma, nebo že jezdí stejnou značkou auta jako 

v klipu, který byl chvíli před tím odvysílán. Umělá realita stvořená MTV začala žít vlastním 

životem. 

 

Reklamní síla videoklipů se nejvíce projevila s nástupem uměle vytvořených kapel (např. 

Backstreet Boys či Spice Girls). Bez hudebního videa by jejich úspěch byl pravděpodobně 

jenom lokální záležitostí, čehož si byli vědomi i sami vydavatelé. Už při výběru jejich členů 

se dbalo na to, aby vypadali na obrazovce dobře a oslovovali svým přizpůsobeným vzhledem 

co nejvíce spotřebitelů. Českou republiku tato hudební vlna zasáhla se zpožděním. Přesto i 

tady zafungovala pečlivě připravená reklamní strategie. Důležitou roli videoklipu v ní 

zmiňuje i zástupce vydavatelství Warner Music Michal Máka: „Podle mě je videoklip 

nadstandard. Propagační nezbytnost je to vlastně jen u chlapeckých kapel, které by bez klipu 

neměly jakékoli komerční efekt.“ 18 

 

                                                 
16 Fortune 500 je každoroční žebříček nejúspěšnějších amerických obchodních společností a korporací 

sestavovaný časopisem Fortune na základě jejich hrubého příjmu za dané období 
17 Austerlitz 2007: 4 
18 Bureš, Radek.2000. „Smrt videoklipů v Čechách“ Pp. 46-48 in Rolling Stone  2000, r. neuvedeno, č.8  
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Internet tento propagační systém posunul. S ústupem videoklipové formy z televizních 

obrazovek (tedy především z hlavní stanice MTV) ztratily firmy jistotu, že si videoklip 

s jejich “výrobkem“ někdo pustí. Proto se objevil nový trend -  kupování reklamního prostoru 

před odvysíláním videoklipu bez ohledu na jeho interpreta či hudební žánr, který zastupuje. A 

jestliže televizní obrazovka nabízela už z většiny hotový produkt směrem od vydavatelství 

k divákům a potažmo kupujícím, internet je specifický v tom, že tento směr dokáže otočit. 

Interpret mající mnohdy i jedinou skladbu na ní natočí díky dostupné technologii videoklip, 

kterým se snaží zviditelnit nejen mezi posluchači, ale jejich nárůstem také mezi 

vydavatelskými firmami. A ty začaly zaměstnávat své vlastní internetové vyhledavače talentů. 

 

3.2.2 Videoklip jako umění 

 

Zavedení rozličných výročních cen, které odměňují nejlepší videoklipy, brání v uvažování o 

nich jako o pouhém marketingovém nástroji. Důvodem jsou hodnotící kritéria nezohledňující 

prodejní úspěšnost propagovaného výrobku. Výběr vítězů se řídí parametry, které bývají 

uplatňovány při udílení tradičních filmových cen. Nahlíží se na ně z uměleckého hlediska. 

 

Sám pojem umění prošel dlouhou etapou rozličných významů, které mu jednotlivá století 

připisovala. Vždy byl postaven především na vztahu tvůrce, díla a diváka. Tak, jak chápeme 

jeho obsah v současnosti, se ustálil v 19. století. Přesto musí být s každým nástupem nového 

média pojem umění korigován. Rozšířen o nové spektrum možností, které tvůrci nové 

technologie poskytují. 

 

„Nejdůležitější výzvou, s níž se umění během své sedm tisíc let staré historie muselo vyrovnat, 

představovaly techniky masové produkce, které vznikly během průmyslové revoluce. Zatímco 

výhodou masové produkce bylo, že umění už nebylo elitní záležitostí, také to znamenalo, že 

umělci museli od průmyslové revoluce neustále bojovat, aby se jejich dílo nezměnilo ve zboží. 

Jedinou zárukou proti tomu je jenom aktivní účast pozorovatele na druhém konci tohoto 

procesu.“ 

James Monaco19 

 

                                                 
19 Monaco 2004: 33 
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Cesta filmu k umění vedla McLuhanovskou zkratkou. Jako nové médium našel film postupně 

obsah v těch stávajících, aby ho do sebe absorboval. Principy malby, fotografie, divadla, 

románu i hudebního díla, které byly v konkrétních titulech považovány za umělecký subjekt, 

přenesly tento svůj potenciál do přímých filmových adaptací, případně do jednotlivých 

filmových postupů „vypůjčených“ z těchto oborů. Nejedná se ale o přímou vazbu. I pro film 

platí, že vždy musí zafungovat již výše popsaný vrstevnatý vztah mezi dílem, umělcem a 

pozorovatelem, který dohromady umožňuje nebo přímo utváří umělecký prožitek, jak o tom 

hovoří ve své knize James Monaco.  

 

„Klip je reklama na hudbu a ve výjimečných případech, když je dobrá muzika, se to dá brát i 

jako umění. Ale já to nerad přeceňuju, protože vždycky to je komerční záležitost.“ 

Tomáš Mašín20 

 

Videoklip má vzhledem ke své primární funkci nosiče reklamního sdělení umělecký potenciál 

obtížněji identifikovatelný. Není možné stanovit obecné znaky, které by ho umožnily 

rozpoznat. Stejně jako u filmu tu platí princip vtažení, nabídnutí prožitku, který svou 

intenzitou dovoluje zapomenout na charakter sledovaného díla i na jeho neskutečnost, 

nereálnost. Dopomoci tomu může mj. i obrazová absence interpreta (poprvé v 80. letech) 

nebo naopak jeho stylizace do jiné postavy (např. David Bowie). 

 

I přes nemožnost jednoznačného určení uměleckého videoklipu, lze za takový označit ten, 

který se odlišuje samotným přístupem jeho tvůrce, kdy místo přímočaré komerční nabídky 

předkládá vlastní autorský záměr jdoucí za hranice běžně reklamní produkce. Tento autorský 

záměr pak nemusí sestávat z pouze (ne)narativní hodnoty videoklipu, ale také z jeho 

technického zpracování, způsobu zacházení s obrazem či střihem. Z nabídnutí netradičního 

pohledu na tradiční žánr a případně zasazení do širšího kontextu reflexe doby.  

 

 

 

 

                                                 
20 Bureš, Radek.2000. „Smrt videoklipů v Čechách“ Pp. 46-48 in Rolling Stone  2000, r. neuvedeno, č.8  
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3.3 Videoklip jako uživatelská platforma 

 

V dosavadním rozsahu své práce jsem se věnoval videoklipu z pohledu reklamního sdělení či 

uměleckého vyjádření. S přelomem století však nastupuje nová éra uživatelské digitalizace 

hudebního videa. Původní smysl marketingové nabídky produktu se v ní rozplývá, stejně jako 

jistá nadstavba autorského vkladu režiséra. Místo těchto proměnných nabízí uživatelské video 

často jen prostředek k nové formě deníkového záznamu či k ilustraci životních dějů bez 

jakéhokoliv přesahu směrem k divákovi.  

 

Důvody, které změnily pohled na žánr hudebního videa, byly naznačeny již v kapitole 

věnující se přechodu tohoto média na internet. Neustále pokračující vývoj technologií od 

poloviny devadesátých let způsobuje větší dostupnost jejich dřívějších modelů obohacených o 

funkce se snadnou uživatelskou obsluhou. Kamery přešly z analogového zachytávání 

záznamu na digitální a postupně se přestěhovaly do fotoaparátů a mobilních telefonů. Ke 

zpracování pořízených záběrů už nejsou zapotřebí laboratoře nebo složité střihačské pulty 

s ruční úpravou filmového pásu. Software nainstalovaný v domácím počítači ty samé funkce 

umožňuje provádět za zlomek původního času. Navíc díky přídavným funkcím zvládne i 

trikové prvky. S rozmachem vysokorychlostního připojení na internet poté není problém 

během dalších několika málo minut a vteřin zpřístupnit natočený a upravený záznam 

milionům dalších uživatelů.  

 

„Nakonec, Lumièrovo první filmovo představení z roku 1895, které šokovalo své publikum 

obrovskými pohyblivými obrazy, našlo svou paralelu v roce 1995 u CD-ROM titulů, kde 

pohybující se obraz nakonec vyplní celou obrazovku počítače. Tak, přesně sto let poté, co se 

oficiálně zrodilo kino, bylo přemístěno na obrazovku počítače.“                                                                                             

Lev Manovich21 

 

Celý tento proces technologického urychlení způsobil rozmělnění videoklipového světa do 

podoby znemožňující identifikaci záměru. V první fázi přebírali uživatelé videoklipové prvky, 

aby následně velké společnosti tento proces otočily a svými klipy se naopak přiblížily ke 

komunitě uživatelů. Díky tomu lze pozorovat ústup jasného žánru a do popředí se naopak 

                                                 
21 Manovich, Lev. 2003. „New Media from Borges to HTML“ Pp str. 1-32 in The New Media Reader, ed. by 

Noah Wardrip-Fruin, Nick Montfort, The MIT Press. www.manovich.net/DOCS/manovich_new_media.doc 

(01.12.2009) 

http://www.manovich.net/DOCS/manovich_new_media.doc
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dostává prvek amaterizace. Režisérské osobnosti utvářející v devadesátých letech prostředí 

pro vnímání videoklipu jako silné kinematografické odnože, jsou vystřídány softwarovými 

inženýry, kteří mnohdy jen přetáčejí jejich dílo v nových kulisách a s novými interprety. 

 

Uživatelská tvorba ve sféře, kdy lze hovořit o hudebním videu, může být v nejrozšířenějším 

tvaru rozdělena do následujících základních kategorií 

1) Videoklip propagující amatérského interpreta 

2) Videoklip na písničku, která nemá svůj oficiální 

3) Nová verze oficiálního videoklipu 

4) Cover verze známých hitů 

 

ad 1) Důvod, který nejvíce odpovídá reklamnímu účelu videoklipu. Je natáčen ve stejných 

kategoriích a žánrech, jako oficiální klipy umělců zastoupených velkými nahrávacími 

společnostmi. Jeho nápaditost může ve spojení se zvýšeným zájmem surfujících diváků 

dopomoci interpretům k regulérní hudební kariéře.  

 

ad 2) Tuto možnost nejčastěji využívají fanoušci daného interpreta. Jedná se o situaci, kdy je 

ohlášeno vydání nového singlu, který v hudební podobě unikne na internet, ale na oficiální 

videoklip teprve čeká. Případně může jít i o skladby bez vizuální podpory ze strany 

vydavatelské firmy či interpeta. Výsledná podoba má pak často blízko k found footage (viz. 

níže), kdy se jedná o pouhou koláž fotografií či záběrů interpreta. 

 

ad 3) Zde lze hovořit o dalších dvou podskupinách, kdy nová verze vychází buď, z původního 

videoklipu (kopíruje, paroduje), nebo existuje nezávisle na něm. V druhém případě dochází k 

obsahovému střetu předcházejících kategorií. 

 

ad 4) Poslední samostatnou třídou jsou cover verze známých hitů zpívaných amatérskými 

zpěváky. Jejich obrazová podoba je nejčastěji tvořena statickým záběrem na interpreta. 

 

Výše pospané kategorie byly určeny na základě sledování obsahu nejznámějšího serveru, 

který shromažďuje uživatelská videa – YouTube. Internetové databáze však mají podobu i 

specificky zaměřených serverů, jejichž náplň uvedené typizaci plně neodpovídá. Tím, že 

nabízejí prostor jedné cílové skupině tvůrců a uživatelů, se pohybují už na pomezí autorského 

videa. To znamená, že mohou nabízet určitou vypovídající hodnotu nejen směrem k autorovi, 
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ale především k divákovi. Jako příklad uvádím internetové stránky animemusicvideos.org, 

které shromažďují pouze klipy vytvořené za pomocí rozličných animačních technik a jsou 

sem vkládány i samotnými tvůrci. 

 

Tím, že jsou do internetového rozhraní postupně ukládány filmové záznamy reprezentující 

celé dějiny kinematografie, stávají se i ony mnohdy obsahem uživatelských videoklipů. Jejich 

přestříháním a skloubením dochází ve výsledku k vytvoření zcela nové obrazové koláže, aniž 

by v ní byl použit jediný nový záběr. Zaměněná posloupnost jednotlivých obrazů v závislosti 

na kontextu přitom může znamenat zrod jejich nového výkladu. Tento model filmové práce je 

označován jako found footage a dočkal se i vlastního festivalového klání.  

 

Nejedná se ovšem o zcela novou techniku. Užívaná je například v rámci televizní produkce 

střihových pořadů a dějiny kinematografie se s ní setkaly již ve dvacátých letech, ale právě 

díky zvýšené uživatelské přístupnosti k technologiím prožívá v poslední době rozmach, 

zvláště pak ve formě videoklipů. 

 

„Nové použití dříve vytvořených filmů, hudby, slov, textů, obrazů, ale také forem a kulturních 

vzorců je stará metoda. Slouží k znovuobjevení smyslu, významu nebo estetické hodnoty anebo 

prostě ke hře, zpochybňování původního a manifestaci jiného. Rozpouští se tak hranice mezi 

produkcí a recepcí, mezi tvorbou a kopírováním, mezi readymade a dílem.“ Nedomnívám se, 

že by tato citace slov z textu Andrey Slovákové22 měla váhu oficiality ve smyslu přímé 

legitimizace uživatelského přístupu v práci s videoklipem, ale dostatečně dokládá možný 

posun v jeho výkladu, kdy i na tomto poli bude možné hovořit o umění. Odvolat se přitom lze 

i na tezi Marshalla McLuhana, že nové médium vždy zviditelní svého předchůdce, který tvoří 

jeho obsah. Nebýt tedy nástupu amaterizace videoklipové tvorby, nedošlo by k uvědomění si 

její předchozí hodnoty. Proto i tu současnou, kterou si ve své práci dovoluji označit za 

rozmělňující (navzdory výše použitému citátu), a to ve smyslu samotného žánru i obsahu, 

nejpříhodněji vyhodnotí příchod nového média.  

 

 

 

                                                 
22 Slováková, Andrea.2009. „Umění druhé ruky“ Pp. 18,23 in A2 2009, r. 5, č.22  
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4. PŘÍPADOVÉ STUDIE 

 

4.1 Výběr režisérů  

 

Aby bylo možné ukázat prostřednictvím případových studií variabilitu, kterou s sebou 

videoklip nese, vybral jsem si práce tří režisérů, kteří jsou uznávány pro svůj přínos této 

filmařské kategorii. Způsob práce, uchopení formy hudebního videa a její naplnění 

nečekaným obsahem jim zajistilo v průběhu devadesátých let výsadní postavení. Každý jeden 

z nich nabídl tomuto žánru podobu, kterou už následující generace mohou pouze 

napodobovat. Jejich následující stručná životní a profesní charakteristika popisuje zázemí, ze 

kterého čerpali při své práci. 

 

4.1.1 Michel Gondry 

 

„Opakující se téma jeho práce je pokus o usmíření přírody a techniky….“ 

Saul Austerlitz 23 

 

Michel Gondry (ročník 1963) si svou tvorbou plní dětské fantazie a dává prostor svým snům. 

Pracuje s pocity, které si pamatuje ze svého dětství a staví je do konfrontace s reálným světem 

dospělých. Ze zásady odmítá ukazovat jakékoliv erotické scény, protože je považuje za 

neslušný voyeurismus. Zároveň se snaží odstranit z dosahu kamer všechny lesknoucí se a 

svítivé předměty, neboť odvádějí pozornost, a dle jeho výkladu reprezentují faleš. Netají se 

nadšením pro mechanickou vědu, což dokazuje zálibou v používání ručních triků. Začínal ve 

dvanácti letech s fotografií, byl reklamním režisérem i aktivním hudebníkem a v poslední 

době točí oceňované celovečerní filmy, které jsou mnohdy rozvitými motivy z videoklipů, 

kterých natočil okolo třiceti. 

 

 

 

                                                 
23 Austerlitz 2007: 166 
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4.1.2 Spike Jonze 

 

„Zachránce dobrých, ale pomíjivých alt-rockových singlů, když k nim dokázal natočit 

zábavná, přístupná a líbivá doprovodná videa, která jim dopomohla ke slávě.“ 

Saul Austerlitz24 

 

Spike Jonze (ročník 1969) je způsobem svého života i tvorby typickým představitelem 

popkultury. Je aktivním vyznavačem adrenalinových sportů, o kterých také natáčel 

dokumenty. Založil několik magazínů pro mládež. Spolupracuje s MTV přes skupinu Jackass. 

Točí reklamy i celovečerní filmy. Sám vystupuje jako herec v malých rolích. Zároveň se 

prostřednictvím svých dokumentů vyjadřuje i k politickým tématům. Pro své aktivity používá 

k dosažení větší efektivity náhradní identity, alter ega. Je nejen režisérem, ale také 

kameramanem. Natočil přes čtyřicet videoklipů. 

 

4.1.3 Chris Cunningham 

 

Chris Cunningham (ročník 1970) se k filmu dostal přes kreslení. Sám přiznává, že jeho 

oblíbenými výtvarnými motivy byly detaily z anatomie a roboti. Už v šestnácti letech 

vypomáhá v trikových studiích, kde se podílel na výrobě velkých filmových hitů své doby, 

jakým bylo například pokračování Vetřelce. Spolupracoval s režisérem Stanley Kubrickem. I 

Chris Cunningham se před příchodem k videoklipu věnoval natáčení reklam. Netají se k 

inklinaci k novým technologiím a médiím. Je fascinován střetem světa dětí a dospělých, který 

promítá, podobně jako zážitky z užívání drog, do svých filmů. Natočil dvě desítky videoklipů. 

 

4.1.4 Střet koncepcí 

 

Gondry i Cunningham se odvolávají na inspiraci dětských let, svých zážitků z dospívání. 

Zatímco však první z nich vyvolává spíše ducha a pocity té doby a jejich líbivou imaginaci 

promítá do světa dospělých, druhému jde o přímou konfrontaci těchto dvou světů. Oba tak 

vytvářejí novou realitu, ale každý naprosto odlišným způsobem. Gondryho hravost a 

barevnost je na zcela opačném pólu od chladného a silně znepokojivého vizionářství 

                                                 
24 Austerlitz 2007: 172 
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Cunninghama. Naproti tomu Jonze nemá zapotřebí tvořit nové světy. On se nabourává do těch 

stávajících. Dokáže proniknout do jednotlivých subkultur, ať už je to hip-hop nebo televizní 

seriály sedmdesátých let, a vytáhnout z nich jednotlivé vizuální prvky, kterým následně dá 

nový videoklipový obsah.  

 

Následující kapitoly se budou zabývat funkčností všech tří postupů v případových studiích 

vybraných videoklipů, a to ve dvou blocích.  První trojice hudebních videí má za úkol 

poskytnout obecnější pohled. Druhá prostřednictvím konfrontace režisérského přístupu 

k jednomu interpretovi nabídne konkrétní výstupy v charakteristice videoklipového žánru.. 

 

 

4.2 Případové studie I 

 

4.2.1 Michel Gondry: „Around the World“ (Daft Punk), 1997 – 04:00 

 

V průběhu celého videoklipu sledujeme několik skupin tanečníků pohybujících se na jevišti 

kukátkového typu. Scénografie využívá kruhový půdorys s vyvýšenými objekty a schodišti 

rozmístěných po obvodu i uvnitř kruhu. Pozadí tvoří stěna z barevných diod měnících barvu a 

osvětlujících celou scénu. 

Jednotlivé skupiny tanečníků jsou od sebe rozlišitelní pomocí kostýmu, které lze považovat za 

halloweenské převleky – např. kostlivci, mumie. Každá ze skupin má vlastní choreografii. Ta 

spočívá v na první pohled jednoduchých pohybech, které však díky omezenému prostoru 

jeviště a počtu účinkujících vyžadují precizní soulad a provedení. Do děje se skupiny zapojují 

postupně a střídavě do něj vstupují a zase ho opouštějí. V určitých pasážích vystupují skupiny 

společně. Na konci klipu tančí všichni stejné choreografické prvky. 
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Obrázek 4: Záběr z videoklipu „Around the World“ 

 

 

Prosté obsahové řešení sestávající pouze z tance a blikajících diod je ve skutečnosti 

promyšlené muzikálové číslo, které se stalo vrcholem epochy pro subkulturu taneční muziky 

zastoupenou francouzským zvukem projektu Daft Punk. 

 

Michel Gondry při stylizaci tohoto videa vycházel z několika známých skutečností tvořících 

image interpreta. Daft Punk vystupovali jako anonymní projekt bez konkrétních tváří 

hudebníků. Tento fakt by umožňoval režisérovi volné zacházení v rámci obrazové prezentace 

písničky. Ovšem na druhé straně tu bylo jejich předchozí video k písni „Da Funk“ v režii 

Spikea Jonze nastavující už určitou vizuální linii. Gondrymu se i po začlenění tohoto 

limitujícího faktoru podařilo vytvořit dílo, které obstálo nejen jako samostatný videoklip, ale 

zároveň jím dokázal navázat na poetiku klipu předchozího.  

 

Obsah videoklipu je přitom postaven na jednoduchém základu odkazujícím na historický 

vývoj tak, jak je popsán v kapitole věnující se dějinám tohoto média. Střídání zmíněných 

tanečních skupin na parketu není nahodilým prvkem. Každá z nich se objeví v předem daný 

moment, neboť představuje určitý melodický prvek či nástroj znějící skladby. Mumie 

zastupují automatické bicí nástroje, roboti hlasový vocoder opakující slogan písně, kostry 

vstupují na scénu se zvukem kytar, basovou linku tančí vytáhlé postavy s malou hlavou (tzv. 

b-boys) a syntetizátory jsou vtělené do dívek v úboru synchronních plavkyň. Gondry tímto 

klipem navazuje na myšlenku Alexander Skrjabina přiřadit barvy tóninám. Jen ji posunul ještě 

dál, směrem k personifikaci nástrojů. K jejich pohybové choreografii pak sám režisér řekl: 

„Tohle byl můj první pokus udělat si choreografii sám. Byl jsem už unavený ze všech těch 
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choreografií postavených jen jako výplň rychlého střihu, které mi ve výsledku připadaly vždy 

mdlé.“25 

 

Dalším zajímavým momentem videa k „Around the World“, je pohled kamery na scénu shora, 

kdy mizí všechny vyvýšené objekty. Tímto optickým efektem je dosažena iluze gramofonové 

desky, po jejichž drážkách se pohybují postavy (nástroje). Gramofonová deska přitom patří 

mezí základní symboly taneční kultury, do které byl nejen tento videoklip především 

směřován. 

 

 

Obrázek 5: „Around the World“  pohled shora 

 

 

Prvotní jednoduchá premisa klipu se tak ukázala být promyšlenou podívanou založenou na 

použití jasně srozumitelných symbolů. O jeho čitelnosti svědčí i celosvětový úspěch a 

především kultovní status, ze kterého, přesně v intencích postmodernismu, čerpali při své 

práci Gondryho následovníci. V roce 2005 Chris Cairns při režii videoklipu „Daft Punk is 

Playing at My House“ pro kapelu LCD Soundsystem a o rok později Sarah Chatfield pří 

ztvárnění songu „Rain Down Love“ projektu Freemason. 

 

 

 

                                                 
25 Director File. (nedatováno) http://www.director-file.com/gondry/daft.html (01.12.2009) 

http://www.videoville.org/wiki/index.php/Daft_Punk_is_playing_at_my_house
http://www.videoville.org/wiki/index.php/Daft_Punk_is_playing_at_my_house
http://extreme.colonelblimp.com/directors/sarahchatfield/movies/SC_freemasons_rain_L.mov
http://www.director-file.com/gondry/daft.html
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Obrázek 6: Michel Gondry vs. Chris Cairns    

     

   

Obrázek 7: Michel Gondry vs. Sarah Chatfield 

 

 

Po technické stránce vykazuje videoklip klasické tvůrčí postupy Michela Gondryho. Záměrně 

se například oddaluje komerční podobě založené na rychlém střihu. Svým stylem se vrací 

k počátkům kinematografie a využívá tematické a vizuální modely využívané v éře nástupu 

zvukového filmu. Kamera nezabírá příliš detailů. Snímán je především celek, a to v dlouhých 

záběrech. Celý klip je tak možné považovat za odkaz k vaudeville či tradičnímu 

muzikálovému číslu.  

 

Je zde také dobře čitelná metoda repetitivy. Smyčky vracející již jednou viděné obrazy, které 

v některých případech mohou být dosazené do nového kontextu. Michel Gondry tuto metodu 

nejvíce využil v klipu na písničku „Come Into My World“ pro zpěvačku Kylie Minogue. 
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Hudební video k „Around the World“ se pravidelně objevuje v žebříčcích nejlepších 

videoklipů všech dob. Internetový portál stylusmagazine.com26 mu přisoudil devátou příčku, 

MTV2 místo třetí.  

 

Debutové desky „Homework“, kde se singl „Around the World“ nacházel, se prodalo přes dva 

miliony kusů ve třiceti pěti zemích.27 Vzhledem ke skutečnosti, že video se objevilo téměř 

souběžně s vydáním alba, nemůže být tedy pochyb o jeho komerčním dopadu. Daft Punk však 

neprezentovali své tváře, ale pouze svou muziku. Není proto možné jednoznačně určit, zda 

jde spíše o ukázku dokonalého reklamního tahu nebo filmařského umění. Klip měl podpořit 

prodej desky a díky Gondryho invenci přitom vznikla obrazová zkratka jedné hudební epochy 

za využití vizuálního stylu rané kinematografie. 

 

 

4.2.2 Spike Jonze: „Sabotage“ (Beastie Boys), 1994 – 03:01 

 

Videoklip začíná nočním záběrem na červeně blikající policejní světlo na kapotě jedoucího 

auta. Dál už se odehrává za dne a je konglomerátem záznamu fiktivní policejní akce.      

Sledujeme trojici policistů honící domnělé překupníky drog. Běh po střechách budov i 

chodbách motelu, přeskakování plotů, domluva přes vysílačky, převleky, rychlá jízda autem, 

násilné vniknutí do objektů, zatýkání, výslechy, pád jednoho z pronásledovaných z mostu, 

zatímco druhý je vystrčen za jízdy z auta. Vše přísně stylizováno do televizní produkce 

policejních seriálů ze sedmdesátých let včetně titulků, které běží v průběhu klipu, a které 

navozují pocit, že se jedná pouze o uvozovací sekvence seriálu. 

 

                                                 
26 Stylus Magazíne. 2006. http://www.stylusmagazine.com/articles/weekly_article/stylus-magazines-top-100-

music-videos-of-all-time4.htm (01.12.2009) 
27 RFI Musique. 2007. http://www.rfimusique.com/siteen/biographie/biographie_6151.asp (01.12.2009) 

http://www.stylusmagazine.com/articles/weekly_article/stylus-magazines-top-100-music-videos-of-all-time4.htm
http://www.stylusmagazine.com/articles/weekly_article/stylus-magazines-top-100-music-videos-of-all-time4.htm
http://www.rfimusique.com/siteen/biographie/biographie_6151.asp
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Obrázek 8: Přesvědčivá nápodoba stylu v sobě zahrnuje i použití titulkového fontu 

 

Jestliže Michel Gondry rehabilituje ve své videografii používání původních filmařských 

technologií či návrat k nim, Spike Jonze přebírá celé stereotypní zázemí jednoho vizuálního 

stylu, které detailní nápodobou či naopak parodickou negací vytváří dojem práce někoho 

jiného v prvním případě a svébytnou obžalobu daného žánru v případě druhém. Jeho 

originální vidění tak paradoxně vychází z naprosté nepůvodnosti užitého obrazového 

ztvárnění.  

 

Spike Jonze nejen tímto příspěvkem otevřel svět videoklipů směrem k volnosti tvůrčího 

postupu, kdy neexistují hranice ani limity bránící i hudební video prezentovat v rozličných 

filmařských podobách včetně „sebeobětování se“ parodickým příspěvkům. Původní reklamní 

sdělení, kterým videoklip zůstal i nadále, je pak obohacováno osobním vkladem jednotlivých 

autorů. Ovšem právě vzhledem k  reklamní povaze hudebního videa zůstává naprostá tvůrčí 

filmařská svoboda blokována, a to zadavateli zakázky – vydavatelskými domy.  

 

„Sabotáž“ je videoklip v neustálém pohybu. Jeho ostré střihy navázané na hudební podklad 

tento pohyb navíc ještě násobí. Zatímco obsahová forma odpovídá stylu převzatému ze 

sedmdesátých let, editace je variací akčního filmového žánru poloviny let devadesátých. 

Vyobrazené děje jsou nastříhány těsně na sebe, což následně vyvolává dojem pozorování 

lineárního příběhu. Tato skutečnost odpovídá mechanismu percepce vizuální informace 

popsaném Gestaltisty v závislosti na vnímaní pohybu. 

 

Za způsobem uchopení celistvosti jednoho obrazového kódu (paradigmatu) a jeho 

rekonstrukce je pak znatelná pečlivost odpovídající postoji autora, který se danému stylu 

nevysmívá, ale pouze ho kopíruje se všemi klišé a detaily. Proto nelze tento klip označit za 
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parodii ve smyslu filmových komedií. Jedná se spíše o zapojení nadsázky, než o káravé 

zesměšnění žánru. Podobným přístupem pracuje například Quentin Tarantino, kterého 

v souvislosti s videoklipem „Sabotage“ vzpomíná i hudební publicista Saul Austerlitz ve své 

knize „Money for Nothing“. A dále ho hodnotí: „Sabotáž je mistrovským dílem díky 

schopnosti propojit klienta a režisérův nápad, díky spojení hudebního důvtipu kapely 

s humornou nadsázkou Jonzeho konceptu.“28 

 

Připomíná tak ještě jednu rovinu úspěchu tohoto videa spočívající v protichůdných úlohách, 

které v něm ztvárnili členové skupiny Beastie Boys. Seskupení hlásící se k hip hopové 

kultuře, mezi jejíž poznávací znamení patří i přinejmenším slovní provokace policejních 

složek, zde najednou bylo obsazeno do rolí detektivů. Navíc honících se za překupníky drog. 

Nejspíše také díky této hře naruby se klip těší úctě hip hopové komunity. Už daleko méně ji 

Spike Jonze potěšil videem ke skladbě „Sky's The Limit“ od interpreta Notorious B.I.G. . 

V něm dovedl do absurdity veškerá klišé fungující ve většině videoklipů tohoto žánru, když 

do všech rolí jinak vyhrazených pro modelky v plavkách a bodyguardy v oblecích obsadil 

malé děti. 

 

Také hudební video k singlu „Sabotage“ bývá často vybíráno mezi nejlepší klipy všech dob, 

kde se pravidelně objevuje v nejvyšších patrech žebříčků. V již zmíněné kolekci sestavené 

hudební televizí MTV2, kde skončil Michel Gondry s „Around the World“ na třetím místě, je 

„Sabotage“ ještě o stupínek výše. Magazín Stylus mu přisuzuje příčku čtrnáctou.29 Prozatím 

posledním oceněním je vítězství v nově zavedené kategorii „Best Video (That Should Have 

Won a Moonman)", která byla součástí MTV Video Music Awards 2009. 

 

Videoklip se stal rovněž součástí retrospektivní výstavy uspořádané během měsíce října 2009 

v newyorském The Museum of Modern Art. Prezentace nazvaná po vzoru humoru jejího 

hlavního aktéra „Spike Jonze: The First 80 Years“30 představila tvorbu tohoto filmaře ve 

všech jeho podobách. Od reklamních zakázek a videoklipů po celovečerní filmy. Akce je 

nejen důkazem chápání vizuální kultury jako širokopásmového uměleckého proudu, ale také 

dalším příspěvkem k diskuzi o zrovnoprávnění klipů v uměleckém světě jako takovém. 

 

                                                 
28 Austerlitz 2007: 174 
29 Stylus Magazíne. 2006. http://www.stylusmagazine.com/articles/weekly_article/stylus-magazines-top-100-

music-videos-of-all-time4.htm (01.12.2009) 
30 MoMA. 2009. http://www.moma.org/visit/calendar/films/996 (01.12.2009) 

http://www.slashfilm.com/2009/08/25/the-museum-of-modern-art-presents-spike-jonze-the-first-80-years/
http://www.slashfilm.com/2009/08/25/the-museum-of-modern-art-presents-spike-jonze-the-first-80-years/
http://www.stylusmagazine.com/articles/weekly_article/stylus-magazines-top-100-music-videos-of-all-time4.htm
http://www.stylusmagazine.com/articles/weekly_article/stylus-magazines-top-100-music-videos-of-all-time4.htm
http://www.moma.org/visit/calendar/films/996
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4.2.3 Chris Cunningham: „Come to Daddy“ (Aphex Twin), 1997 – 05:50 

 

Videoklip začíná po výjezdu z tunelu záběrem z podhledu na anonymní panelové domy. 

Použitý barevný filtr je složen z převažujícího šedozeleného kovového odstínu, s občasným 

průnikem červenooranžového záblesku. Úvodní sekvence se prolínají s titulky oznamujícími 

jméno interpreta a název skladby. Použité písmo odkazuje k tagům, stylu městského 

informačního značení.  

Další záběry ukazují ony paneláky více detailně, po jednotlivých výsecích několika bytů nad 

sebou, kdy už je možné vidět i záclony v oknech. Kamera sjíždí po patrech dolů. Dostává se 

na úroveň ulice před domem, po které jde starší paní venčící psa na vodítku. Pes se zastaví u 

malé hromady vyhozeného odpadu. Vévodí jí starý přenosný televizor.  

V následující posloupnosti obrazů je vidět, že někdo psa i jeho paní ze skrytu pozoruje. 

Majitelka psa se rozhlíží, ale nikoho nevidí. 

Poté, co se pes na televizi vyčůrá, začíná obrazovka reagovat. Objevuje se zrnitý obraz. Pes se 

lekne a doráží na ni štěkotem. Zrnění ustupuje. Objevuje se zdeformovaný obličej, který 

začíná deklamovat text písně. Paní od leknutí pouští vodítko. Odchází k nejbližší zdi, aby se jí 

mohla přidržet. Ručkuje po ní pryč. Potkává partu dětí s naklíčovanou hlavou interpreta. Děti 

běží k televizi, z které právě zní titulní výzva „Come to Daddy“. Jedno z dětí televizi vezme a 

utíká v čele celé skupiny do podzemní garáže. Další její člen baseballovou pálkou jezdí po 

vlnitém plechu a kovových tyčích sloužících jako plotové zábrany, doprovázen odpovídajícím 

zvukovým ruchem písně. Když se jim do cesty připlete kolemjdoucí chodec, začnou po něm 

házet kameny. Ten utíká do svého zaparkovaného auta a snaží se ujet. Tyto záběry jsou 

neustále prokládány pohledem na obrazovku televize s deformovaným zpívajícím obličejem. 

V prostřizích se vrací také pohled na panelové domy.  

V pokračující stopáži sledujeme děti, jak se přetahují o televizi, perou se mezi sebou, 

rozkopávají odpadky. Televize jim spadne na zem a přímo z obrazovky začne vystupovat 

postava pokrytá jakousi blánou. Vše sleduje z blízka majitelka psa z úvodu klipu. Postava se 

napřímí. Vidíme její vysoké zdeformované tělo zakončené abnormální hlavou. Ze 

vzdálenosti několika centimetrů na stařenku zařve. Tento výjev však není doprovázen 

patřičným zvukovým efektem.  

Po dalších záběrech na panelové domy vidíme skupinku dětí shromážděnou kolem postavy 

z obrazovky, která mezitím získala také tvář interpreta a láká je pod svou ochranu. V rychlém 

střihu se následně střídají pohledy na osamocenou postavu z obrazovky procházející 
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podzemními garážemi se záběrem na majitelku psa i na televizní obrazovku. Touto skrumáží 

obrazů, do kterých jsou opět zakomponovány informace o skladbě a interpretovi, videoklip 

končí. 

 

Pro práci Chrise Cunninghama je typická chladně strojová preciznost, s jakou svá díla vytváří. 

Neponechává nic náhodě. Jak sám přiznává, výslednou podobu filmu má naplánovanou už 

dlouho před začátkem natáčení. Jeho videoklipy jsou vystaveny na předem daném námětu, 

promyšleném systému střihu a hlavně postprodukčních úpravách. A stejný pracovní postup 

byl uplatněn i v případě „Come to Daddy“. Ostatně na otázku o jeho dopředu promyšleném 

střihu odpovídá následovně: „Řekl bych, že z šedesáti procent točíme záběry, které jsou 

navrženy pro jedno určité místo a pro žádné jiné se nedají použít. Zbylých čtyřicet je 

nahodilých, ale ten poměr může být determinován časem, který na natočení máte.“ 31 

 

Cunninghamovo netradiční vizuální vidění zprostředkované nikoliv formou tradičních 

filmových postupů, technik (Michel Gondry) nebo filtrované přes žánrovou renovaci (Spike 

Jonze), ale zapojením dalšího vstupního prvku v podobě počítačové animační grafiky, mu 

zajistilo postavení originálního umělce na poli videoklipového žánru. Zde je však na místě 

podotknout, že důvodem nebyla sama atraktivita postprodukční okázalosti, ale její přirozené 

začlenění do celého konceptu výsledného díla. Z tohoto důvodu také nejsou jeho klipy 

považovány za pouhé zábavné krátké filmy s doprovodnou hudbou plnící reklamní zadání. 

Cunningham většinu z nich obohacuje i o jakési vedlejší sdělení. Vyjadřuje se jejich 

prostřednictvím k okolnímu světu. Přestože mohou obrazy, které divákovi předkládá, vyvolat 

pocit, že sleduje alternativní realitu, jedná se ve skutečnosti o odraz reality stávající. Chris 

Cunningham do dění v jednotlivých záběrech vkládá své pocity z ní a nabízí touto formou 

určitý druh přidané hodnoty tolik vlastní uměleckým žánrům. 

 

„Come to Daddy“ v sobě ukrývá pocit strachu z civilizace, a také z jejího odcizovacího 

charakteru. Od použití barevného spektra posilující charakter industriálního prostředí, přes 

záběry na panelové domy jako zdroje nákazy uniformity, odtažitosti a anonymity, až po 

zapojení rekvizit v čele s televizí, kterou lze pokládat za symbol mediální nadvlády stejně 

jako za obžalobu masové komunikace. Jedná se o střet starého světa zastoupeného rituálem 

                                                 
31 The Work of Director Chris Cunningham DVD and Book, New York 2003 
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venčení psa a nového v podobě televizního obrazu řídícího naše životy s výmluvnou úvodní 

frází textu: „I Want Your Soul“. 

 

Videoklip Chrise Cunninghama je dobrým příkladem skloubení narace s hudební složkou. 

Přestože nenabízí klasické vyprávěcí postupy, zachovává jejich elementární strukturu, kterou 

obohacuje o momenty vycházející přímo z hudebních motivů. U „Come to Daddy“ je možné 

vyprávět základní příběh, dění na obrazovce, ale s absencí posledních třiceti vteřin. Ona 

závěrečná změť obrazů nelze jednoduše pojmenovat na základě dějových peripetií. Odpovídá 

ovšem hudebnímu podkladu, stejně jako, v popisu videoklipu zmíněná, baseballová pálka 

přejíždějící přes okolní překážky. Dovednost detailní vizuální synchronizace s hudbou 

(zřetelný odkaz na muzikálová čísla) ho řadí po bok Michela Gondryho. 

 

„V Come to Daddy vytváří sama narace, umístění kamery, střih a asociované téma 

mechanické reprodukce souhru, která umožňuje, dostat hudbu do popředí, a to bez použití 

prostředků, které jsou v tomto smyslu upřednostňovány.“ 

Tom Gersic32 

 

I při rozboru tohoto videoklipu nesmí zůstat opomenuto, že se stále jedná o reklamu, která má 

upozornit na určitou skladbu určitého umělce. Od běžné produkce se liší způsobem, kterým 

tak dosahuje. Jestliže jako základní pravidlo prezentace jakéhokoliv nabízeného produktu 

přijmeme tezi o jeho viditelnosti v rámci celé propagace, tedy jakési vizuální vyzdvižení 

obalu nad obsah, měl by být hlavní postavou sám interpret. Chris Cunningham se tohoto 

pravidla drží, ale posouvá ho směrem do extrému. Hlavu interpreta s uměleckým jménem 

Aphex Twin nasazuje pomocí postprodukce celé skupině postav. (Stejný vizuální prvek 

použije i pro klip k písni „Windowlicker“ od stejného umělce.) Nejedná se o samoúčelný 

prvek. Tento postup je pevnou součástí narace videoklipu, kterou je možné číst i jako kritiku 

umělého zbožštění člověka prostřednictvím médií. Režisér tady použil tradiční obrazový 

prvek videoklipu, aby následně ukázal jeho do krajnosti dotažený důsledek. 

 

Videoklip se obecně od klasické filmové produkce liší v důrazu na hudební složku. Hudba ve 

filmech, s výjimkou muzikálů, slouží pro dokreslení a umocnění děje, k navození prožitku či 

jako jeho nápověda. Vždy však zůstává v pozadí. Naopak videoklip má za úkol na hudbu 

                                                 
32 Gersic, Tom. (nedatováno) Come to Daddy. An Analysis of the music video directed by Chris Cunningham. 

http://www.gersic.com/writing.php?id=2 (01.12.2009) 

http://www.gersic.com/writing.php?id=2
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upozornit. Z tohoto důvodu v nich většinou bývá narační složka potlačena. Reklamní 

charakter hudebního videa káže nikoliv vyprávět příběh, ale upozornit na produkt. Chris 

Cunningham obě tyto roviny propojil. Jak již bylo řečeno v citaci, dokázal hudbu dostat do 

popředí, aniž by zároveň opustil od filmového vyprávění příběhu. Tohoto efektu docílil jejím 

aktivním zapojením do jednotlivých záběrů. 

 

Stejně jako v předchozích příkladech, také „Come to Daddy“ si prostřednictvím obrazových 

variací pohrává s již natočenými filmy. Tentokrát se však nejedná o přímé žánrové citace, ale 

spíše o odkazy na konkrétní tituly. Tím nejznámějším je upomínka na sci-fi „Blízká setkání 

třetího druhu“ od režiséra Stevena Spielberga. Choreografie záběru dětí shromážděných 

kolem monstra z obrazovky odpovídá seskupení lidí kolem mimozemšťanů ze zmiňovaného 

filmu.  

 

Pasáž, ve které se monstrum klube z obrazovky televizoru ven, je v současné době možno 

považovat už téměř za paradigma hororových snímků, což způsobila především asijská vlna 

těchto žánrových filmů (např. „Kruh“). Před uvedením videoklipu „Come to Daddy“ byl pak 

v povědomí spíše opačný pohyb prostřednictvím obrazovky, a to díky vtažení holčičky do ní 

v titulu „Poltergeist“. Internetový server drgoresfunhouse.com zabývající se mj. hororovým 

žánrem zmiňuje v rozboru tohoto klipu i další snímky například Cronenbergův „Videodrome“ 

či čtvrté pokračování „Noční můry z Elm Street“.33 

 

 

 

 

   

Obrázek 9: „Come to Daddy“ (1997) vs. „Blízká setkání třetího druhu“ (1977) 

                                                 
33 Sellers, Christian. 2009. „MUSIC – Come to Daddy by Aphex Twin.“ In Dr. Gores Funhouse  

http://drgoresfunhouse.com/?p=800 (01.12.2009) 

http://drgoresfunhouse.com/?p=800
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Obrázek 10: „Come to Daddy“ (1997) vs. „Videodrome“ (1983) 

 

 

Pravidelný výběr snímku „Come to Daddy“ do rozličných výběrů nejlepších videoklipů všech 

dob potvrzuje jeho kvality. Přestože nepatří mezi nejoceňovanější či režisérovy nejznámější, 

dobře reprezentuje odlišnou a originální podobu videoklipového žánru jako takového. 

Výrazná výtvarná složka a práce s hudbou jako dalším prvkem narace směrodatně naznačuje 

jeho umělecký potenciál, který v plné míře potvrdil v následujících položkách své 

videografie. 

 

4.2.4 Případové studie I – shrnutí 

 

Videoklipy vybrané do úvodních případových studií ukázaly odlišnost režisérského přístupu. 

Všechny tři vznikly v době, kdy hudební video ještě netrpělo v kvalitě rozmělněním díky 

nástupu nových technologií. Respektive jejich snadnou dostupností. V polovině devadesátých 

let byly natáčeny snímky, které určily základy moderního pojetí videoklipu jako sebejistého 

uměleckého vyjádření. Staly se prestižním prostorem pro režiséry i interprety. MTV sama 

začala oslovovat tvůrce a jejich jména uváděla v informačním titulku spolu s umělci a názvem 

písně.  

 

Konkrétní pojmenování odlišného uchopení tvůrčích možností, které videoklip nabízí, pak 

vychází ze způsobu, jakým je pojato začlenění hudby do obrazu. Tedy v otázce, jakou vazbu 

má k vizuální stavbě videa nebo k jeho případné naraci.  
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Michael Gondry nabízí v „Around the World“ modelový příklad synchronizace zvuku a 

obrazu. Vizuální dění vychází přímo z jednotlivých složek hudby vytvořené projektem Daft 

Punk. Zde je možné přirovnání k filmové adaptaci knihy či divadelní hry. Michel Gondry jako 

by hudbu přímo adaptoval, převedl do obrazové podoby. To znamená, že ji nejen dostal do 

popředí divákova zájmu, ale ještě přidal jakési její znásobení. Výsledkem se sice stala téměř 

absolutní vizualizace hudby, ovšem za cenu ztráty narace. 

 

Spike Jonze naopak naraci upřednostnil a hudbě přizpůsobil až finální sestřih jednotlivých 

scén. Proto je u videoklipu k písni „Sabotage“ snadné nabýt dojmu, že se jedná o prolog 

k další epizodě televizního seriálu, k čemuž vydatně napomáhá i celistvost výtvarné stylizace. 

Hudba byla zatlačena do pozadí, stala se soundtrackem. Spike Jonze tím kopíruje klasický 

postup velké kinematografie. 

 

Chris Cunningham stojí uprostřed. Navazuje na Gondryho synchronizaci, ale zároveň 

nezapomíná vyprávět příběh. Ukazuje, že zapojení hudby do obrazu nemusí stát pouze na její 

dramatické výstavbě a střihu. Způsobem použití, začleněním jednotlivých hudebních 

fragmentů nutí diváka vnímat vizuální složku prostřednictvím hudby. Docílil tak její 

upřednostnění, a to bez ztráty pozornosti nad obsahem klipu. 

 

Vyhodnocením těchto případů je následující rozčlenění videoklipů podle způsobu zacházení 

s hudebním podkladem: 

 

1) hudba je v popředí - absence narace 

2) hudba je v pozadí - převažuje narace (model soundtracku) 

3) hudba je součástí narace 

 

O jednu kategorii méně pak vyplývá ze sledování způsobu, jakým byl do videoklipu začleněn 

text písničky. Ten může sloužit přímo za podklad scénáře nebo je jeho význam plně popřen. 

 

Dalším podobným ukazatelem ilustrujícím možnosti přístupu k tvorbě videoklipů je využití 

citací z dějin kinematografie. Vzhledem ke skutečnosti, že tento umělecký obor měl v době 

vzniku předmětných videoklipů už za sebou devadesátiletou historii, nelze se díky omezeným 
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výrazovým a technologickým postupům vyhnout jejich určitému přejímání či přímému 

odkazu. Jak lze doložit na vybraných videoklipech, děje se tak v několika rovinách. 

Výrazové prostředky u „Around the World“ si Michel Gondry vypůjčil z nástupu zvukové 

kinematografie. Také tehdy se točily populární šlágry z jevišť divadel a s jednoduchou 

nacvičenou choreografií. Dlouhé záběry, téměř statická kamera s minimem detailů, omezený 

počet střihů, absence výrazných postprodukčních zásahů. Při volbě černobílého obrazu a 

odbourání zvuku, by byl výsledek časově velmi těžko zařaditelný. 

 

Spike Jonze si vybral spíše citaci žánru, než celkového technologického postupu. Jeho 

dokonalá kopie televizní produkce charakteristická pro kriminální seriály vychází z přímé 

vizuální nápodoby. Konečný výsledek se však opírá o moderní dynamické pojetí střihu, které 

je právě tolik typické pro videoklipovou kulturu nejen od poloviny devadesátých let.  

 

V třetím případě režisér nezvolil ani metodu vypůjčení technologických postupů, ani metodu 

detailního obrazového přejímání. Přesto se ani on citacím nevyhnul. Svědčí o tom zejména 

odhalení konkrétního záběru, který odkazuje ke konkrétnímu filmovému počinu. Cunningham 

ovšem daleko více pracuje se symboly považovanými za součást určitých paradigmatických 

pravidel charakteristických pro daný žánr; u „Come to Daddy“ na pomezí sci-fi a hororu. 

Výběr barevného spektra, pocit ohrožení z neznámého, monstrum klubající se z obrazovky. 

Vypůjčuje si tedy jednotlivé prvky, nikoliv celek. 

 

Souhrnem lze způsob zacházení s citacemi rozdělit do těchto kategorií: 

 

1) přebírání technologických postupů 

2) přebírání žánrových postupů 

3) přímá citace konkrétních děl 

 

Zatímco však u zacházení s hudebním podkladem se lze s kombinací jednotlivých způsobů 

setkat jen ojediněle, u citačních kategorií je jejich prolínání četnější. 

 

Ze všech výše popsaných možností, kterými lze přistoupit k natáčení hudebních videí, je 

možné si odvodit, že i tento filmařský žánr v sobě nese tvůrčí variabilitu. Upozadění hudby či 

naopak její vypíchnutí do popředí, výběr obrazového pojetí a volba technologických 
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prostředků, kterými je docíleno, využití výhody postmoderních citací. Vždy záleží na osobě 

režiséra, ale svou výraznou roli hraje také volba písničky a její interpret. 

 

Pro následující příkladové studie jsem proto využil skutečnosti, že všichni tři režiséři natočili 

videoklip pro zpěvačku s uměleckým jménem Björk. Zaměřím se v nich tedy nejen na 

zvolené výrazové prostředky, ale také na způsob práce s interpretkou. S jejím začleněním do 

celkové koncepce videoklipu. Výsledná zjištění by měla poukázat na další důležitý aspekt 

charakteristiky hudebního videa, a to ve vztahu k samotnému původci ztvárněné skladby. 

V návaznosti k tomu se zaměřím také na hodnotu znalosti kontextu, který jednotlivá díla, ale i 

videoklipy obecně, doprovází. 

 

4.3 Případové studie II 

 

4.3.1 Michel Gondry: „Human Behaviour“ (Björk), 1993 – 04:24 

 

Videoklip začíná nočním záběrem z úrovně silnice, která pokračuje do otevřeného horizontu 

hvězdného nebe. Dvě přibližující se rozsvícená světla napovídají, že se blíží automobil. Před 

objektiv kamery přijde z pravé strany maketa ježka přecházející silnici. Střihem se ocitáme 

v setmělém lese, kde za stromem číhá lovec s puškou. Blíží se k němu model plyšového 

medvěda v životní velikosti, o kterém lovec prozatím neví. Mezitím přejede auto nad ježkem, 

ale neublíží mu.  

Další záběr je na malý dřevěný domeček v lese. Ocitáme se uvnitř, kde u stolu sedí interpretka 

písně. Před sebou má hluboký prázdný talíř a příbor. Na kameru začne zpívat text písničky. 

Další záběr nás zavádí zpátky do lesa. Ježek z úvodu prochází kolem nohou ležícího lovce. 

Medvěd kamsi spěchá. Ve velkém ptačím hnízdě s sebou škube několik znehybněných 

postav, které mají podobu naklonované zpěvačky. Zpívající zpěvačka pak sama prochází 

lesem, což se střídá s jejími záběry u stolu.  

Následně vidíme záda lovce, jak jde přikrčený a s puškou před sebou a medvěda, který jakoby 

před ním utíkal. Kamera začne sledovat pohyby obrovské můry, která dosedne na okno 

domečku. Jednotlivé záběry se nadále střídají. V jednom z dalších se zpěvačka vznese a 

prolítává nad korunami stromů. Jednoho z nich se zachytí, ale větev se zlomí. Zpěvačka padá 
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k zemi. Vidíme ježka u ležícího lovce, medvěda za volantem auta. Zpěvačka dopadne 

k nohám lovce, k jejímž poměru je několikanásobně menší. Utíká pryč. Dostane se na silnici, 

po které jede auto s medvědem. Skrčí se. Auto nad ní projede podobně jako na začátku nad 

ježkem. Jiný následující obraz ji ukazuje, jak je unášena vodou lesního potoka nebo, jak ve 

skafandru zatlouká na měsíci vlajku Sovětského svazu. Videoklip vrcholí vítězným gestem 

medvěda, který před tím spolkl zpěvačku a zabil lovce. 

 

Hudební video, které vzniklo čtyři roky před „Around the World“ se vyznačuje výraznou 

výtvarnou složkou. Její pohádkové ladění s použitím uměle stvořeného prostředí lesa 

s plyšovým medvědem, ježkem a velkou můrou upoutává pozornost. Díky tomuto vjemu se 

pak hudební podklad nutně stává pouze jakýmsi soundtrackem v pozadí. Jeho účinek však 

nabývá na intenzitě při opakovaném sledování, což lze u videoklipů považovat za poněkud 

výjimečný jev. V této řadě případových studií ale nikoliv za ojedinělý.  

 

Kompilace animace s živými herci odpovídá Gondrymu stylu vytváření abstraktních, snových 

světů. Saul Austerlitz při charakteristice jeho tvorby v této souvislosti zmiňuje nutnost 

akceptace jeho hry, kdy se nelogika stává logikou, a kdy je vůbec těžké rozlišit hranice 

reality. 34  

 

Tento poznatek souvisí s často užívanou metodou ztvárňování dějů v prostředí hyperreality. 

Nejen do žánru videoklipu vstoupil tento pojem díky digitálním technologiím umožňujícím 

stvořit dokonalou iluzi skutečně fungujícího světa. Michel Gondry ji však dokázal vytvořit, 

aniž by se spoléhal na moderní technologické prostředky. Použitým způsobem animace opět 

navázal na počátky kinematografie, kdy podobné triky a kouzlení s obrazem byly výsledkem 

především ruční práce. Většina efektů vznikala už během natáčení při komponování 

jednotlivých záběrů. Pracovalo se s různými úhly kamery zajišťující efekt zmenšení (zvětšení) 

či s jejím pohybem na úkor okolního prostředí a naopak. 

 

Oproti „Around the Word“ lze v „Human Behaviour“ rozpoznat několik inspiračních 

momentů. Námět videoklipu byl odvozen od dětské pohádky s originálním názvem „The 

Story of the Three Bears" z roku 1837, která patří mezi nejpopulárnější v anglické literatuře 

                                                 
34 Austerlitz 2007: 165 
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vůbec. Michel Gondry a ani Björk však z anglofonního prostředí nepocházejí. Došlo tak ke 

střetu výbavy kulturního zázemí v rámci postmodernismu.  

 

Ani vizuální složku nelze označit za čistě originální. Gondry se při její tvorbě nechal 

inspirovat klasickým sovětským animovaným filmem „Jožik v tumaně“ („Ježek v mlze“) 

režiséra Jurije Norštejna natočeného v roce 1975. Také v jeho příběhu odehrávajícím se v lese 

vystupuje medvěd. Kamarádí se s ježkem a spolu mj. počítají hvězdy. Právě odtud použil 

Michel Gondry i motiv s unášející vodou či tajemnou atmosféru nočního lesa. A nejspíše 

právě díky této inspirační základně je do videoklipu naroubován obraz se sovětskou vlajkou.  

 

Důvod, proč si režisér Michel Gondry vybral právě tento film, je jeho renomé. Jak například 

připomínají internetové stránky nostalghia.cz, „Ježek v mlze“ byl na mezinárodní festivalu 

animovaných filmů v Tokiu roku 2003 zvolen za nejlepší animovaný film všech dob a 

národů.35 Bylo tedy oprávněné se domnívat, že bude dostatečně známým motivem, který 

diváky zaujme. 

 

  

   

Obrázek 11: „Human Behaviour“ (levá část) vs. „Ježek v mlze“ 

                                                 
35 Nostalghia.cz. 2006. http://www.nostalghia.cz/dvd/txt/norstejn_5f.php (01.12.2009) 

http://www.nostalghia.cz/dvd/txt/norstejn_5f.php
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Předcházející řádky odkazují k jednomu z důležitých aspektů při vzniku a následném 

sledování videoklipů, kterému se tato práce prozatím nevěnovala. Jedná se o podstatnou 

charakteristiku oddělující minulou a současnou produkci hudebních videí. Tím dělícím 

momentem je práce s kontextem. Zatímco u současného uživatelského módu natáčených 

videoklipů nelze o jakémkoliv ukotvení či přesahu, ať už filmařském či citačním, téměř 

hovořit, v období, ze kterého pocházejí vybrané videoklipy, byl kontext dalším (skrytým) 

prvkem narace. Jeho rozklíčování otevřelo před divákem další významovou rovinu. 

V okamžiku, kdy se mu to nepodařilo, byl jeho vjem omezen pouze na základní sdělení. 

Pokud tedy divák například neznal základní pohádkový motiv a zároveň nikdy neviděl 

zmiňovaný animovaný film, byl pro něj „Human Behaviour“ chaotickým sledem obrazů 

s vraždícím plyšovým medvědem.  

 

Znalost umělecké dráhy zpěvačky Björk přináší navíc možnou  odpověď i na otázku, proč 

byla vybrána za inspirační zdroje právě tato dvě díla. Písnička „Human Behaviour“ byla 

prvním singlem debutového alba zpěvačky, která se kvůli jeho nahrávání přestěhovala 

z Islandu do Londýna. Debut vyšel u mezinárodně známé nahrávací společnosti One Little 

Indian. Aby novou zpěvačku prodala a seznámila s ní publikum (videoklip je reklama) bylo 

zapotřebí zvolit model přitahující pozornost. Motiv ze známé pohádky navodil pocit masové 

kulturní spřízněnosti pro anglofonní diváky. Tím, že ho Gondry narouboval na animovaný 

film pro změnu populární v bývalém východním bloku, byla zaručena nadstavba v podobě 

rozšíření spektra fanoušků, tedy kupujících. Výsledkem je skutečnost, že album Debut se 

prodávalo nad očekávání společnosti. Zlatou desku za prodej obdrželo v Kanadě, platinovou 

ve Spojených státech. V UK Albums Chart ji nejvýše patřilo třetí místo. 

 

Úspěšný byl i samotný videoklip. Získal šest nominací v cenách MTV Video Music Awards a 

jednu v cenách Grammy. Ve vítězství však neproměnil žádnou z nich. Přesto se i „Human 

Behaviour“ stal nedílnou součástí žebříčků oceňujících nejlepší videoklipy všech dob. Lze ho 

tedy považovat za další příklad úspěšného skloubení reklamy s uměním. 
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4.3.2 Spike Jonze: „It's Oh So Quiet“ (Björk), 1995 – 04:06 

 

V prvním obrazu vidíme z nadhledu starou umyvadlovou baterii. V tom dalším do něj vstoupí 

ruka, která otáčí jedním z kohoutků a pouští tak vodu. Následuje detail zářivek a hlavy 

zpěvačky oplachující si obličej. Hudba se rozezní až ve chvíli, kdy opouští prostor, který se 

ukáže být špinavým sociálním příslušenstvím v obchodě s autodoplňky. Zpěvačka zasněně 

prochází obchodem se skloněnou hlavou a odříkává úvodní ztišený text písničky. V momentě, 

kdy se přiblíží ke dveřím, písnička vygraduje do hřmotnější fáze. Zpěvačka se otočí zpátky 

směrem do obchodu, ve kterém dosavadní zákazníci začínají na melodii tancovat. Na pár 

okamžiků se k nim přidá. Ve chvíli, kdy hudba opět přechází do klidnější fáze opouští 

točitými prosklenými dveřmi obchod.  

Když vyjde na ulici, opakuje se scénář z obchodu. Lidé začínají spolu se zpěvačkou tancovat. 

Dále se střídají rychlé (taneční) pasáže s pomalými (civilními), ve kterých jsou z tanečníků 

opět jen kolemjdoucí. Ve finální scéně ožívají schránka i sloupy, které jsou kostýmy 

tanečníků. Tancující dav se zvětšuje, zpěvačka před něj předstoupí a začíná z pohledu kamery 

stoupat vzhůru. Závěr obstarává její gesto s prstem před ústy vyzývající ke ztišení. 

 

Zatímco byl předešlý videoklip z dílny Spikea Jonze přesnou kopií kriminálních seriálů starší 

televizní produkce, tentokrát vychází režisérova stylizace z éry dnes již klasických 

francouzských muzikálů natáčených v šedesátých letech minulého století. Od přesně 

stylizovaných interiérů i exteriérů, tehdejší módy, výrazné barevnosti obrazu až po citace 

konkrétních scén.  

 

„V It's Oh So Quiet pokračuje Jonzeův zájem o hledání inspirace z kulturní minulosti, i když 

tentokrát se vrátil až do éry a stylu, o kterém má většina diváků MTV jen mlhavé povědomí 

(na rozdíl od citace Godzilly ve videoklipu Car Song pro kapelu Elastica). A opět vzdává 

vybranému žánru hold tím, že si z něj tropí žerty…“ 

Saul Austerlitz36 

 

Pojetí videoklipu jako muzikálového čísla s sebou vždy nese určitou míru úskalí ohledně 

synchronizace tanečního vystoupení se zpěvem a případným začleněním interpreta do tohoto 

žánrového stylu. Zároveň je však silnou prezentací samotné písničky, neboť obrazy jsou 

                                                 
36 Austerlitz 2007: 177-8 
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vázány přímo na hudební dynamiku. Divákova pozornost si vyžaduje spojení zvuku a obrazu 

do jednoho celku. Na druhou stranu nelze muzikál považovat za čistou reklamní  formu 

videoklipu, neboť díky oné synchronizaci není písnička výlučně v popředí výsledného klipu. 

Získaný vjem může zůstat pouze v rovině vizuálního dění. 

 

Po Gondrym také Spike Jonze obsadil Björk do jedné z rolí. Na rozdíl od „Human Behaviour“ 

dokonce do role hlavní. Jonze ji přidělil úlohu muzikálové hvězdy, která je centrem veškerého 

dění. Je s ní spojen stejný status jakým oplývaly velké osobnosti tohoto žánru. Lehkost, 

s jakou svou roli zvládla, a to včetně tanečních výstupů, pak způsobila, že bylo snadné jejímu 

výkonu uvěřit. V budoucnu o tuto svou přesvědčivost opřela i výkon ve filmovém muzikálu 

„Dancer In The Dark“ (2000). Videoklip se tak stal zároveň reklamou na samotného 

interpreta, kterého poprvé představil jinak, než jako součást vizuálních prezentací, jejichž 

většinovým základem byla animovaná složka. 

 

Technická stránka upoutá zdánlivým odpoutáním se od střihu. Videoklip lze vnímat jako 

jeden dlouhý filmový záběr, čímž se ještě více přibližuje k vzorovým muzikálům. Použití 

detailních záběrů se omezuje pouze na úvodní scénu bez doprovodu hudby. Její zařazení lze 

přitom vnímat jako kontrast k následujícímu ději snímanému prostřednictvím celků a 

polocelků. Zároveň dokládá střet mezi zamýšlenými koncepty, které stály na začátku námětu 

tohoto videoklipu. Zatímco režisér si přál čistý retro muzikálový výlet, zpěvačka stála o větší 

propojení se současností. O jakýsi exkurz do společnosti zahleděné do sebe a svých starostí, 

která roztaje pod tíhou okamžiku muzikálové melodie. Ve výsledku však přesto převážil 

režisérův pohled, neboť už sama písnička je cover verzí hitu z roku 1948, přičemž svou 

orchestrální aranží navíc nabádá k odkazu své doby. 

 

Spike Jonze pro natáčení videoklipu „It's Oh So Quiet“ angažoval choreografa Busby 

Berkeleye. Jejich spolupráce dala vzniknout tanečním sekvencím, ve kterých se odrážely 

klasické muzikálové prvky s odkazy na konkrétní díla. Bylo však určitým překvapením, že se 

nejednalo o velké hollywoodské muzikály, ale snímky, které vznikly ve Francii a bývají 

řazeny k tamější nové filmové vlně datované do šedesátých let minulého století. Konkrétně 

k muzikálům „Les Parapluies de Cherbourg“ a „Les demoiselles de Rochefort“ režírovanými 

Jacquesem Demym, který do hlavní role obsadil Catherine Deneuve. Tedy ke kinematografii 

přinášející nové pohledy na rozličné filmové žánry. I z tohoto faktu lze vyčíst  původní záměr 

natočit videoklip jako moderní podobu klasického tvaru. 
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Obrázek 12: Choreografie s deštníky vychází z francouzského muzikálu Les Parapluies de Cherbourg, 1964, 

 

 

   

zatímco taneční scény odehrávající se na ulici čerpají z  muzikálu Les demoiselles de Rochefort z roku 1967. 

 

 

Při celkovém hodnocení tohoto hudebního videa nelze vynechal některé skutečnosti, které ho 

mohou zařadit jako příkladnou ukázku práce s videoklipovým žánrem. Spike Jonze 

zpropagoval tvář zpěvačky jejím obsazením do hlavní role. Dal vyniknout písni, když na ní 

vystavěl muzikálové číslo a v intencích postmodernismu prokázal svou filmařskou zručnost, a 

to především vizuální citací děl natočených bezmála tři desítky let před ním. „It's Oh So 

Quiet“ je proto možné považovat za důmyslný vrchol propagační strategie skryté v líbivém 

obalu muzikálového čísla. Stejně jako za reklamní kampaň, která díky uměleckým ambicím 

přerostla samu sebe.  
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4.3.3 Chris Cunningham: „All Is Full of Love“ (Björk), 1999 – 04:09 

 

„Björk přišla s tím, že použijeme obrázky z Kámasútry, já jsem si představoval něco s mlíkem 

a robotama. A pak jsem dostal nápad ukázat dva roboty při sexu.“ 

Chris Cunningham 37 

 

Videoklip začíná jízdou kamery sledující v tmavém prostoru táhnoucí se svazek kabelů. 

Obraz se projasňuje odstínem modravého světla, který začne postupně převládat a přecházet 

do bílé barvy. Vidíme, že dráha kabelů ústí do jakéhosi inkubátoru. Uvnitř nehybně leží 

model robota obklopený automatizovanými mechanickými stroji na výsuvných ramenech, 

které se rozpohybují a začínají robota upravovat. Kamera se k němu přibližuje, až jsou 

rozeznatelné rysy v jeho tváři odpovídající zpěvačce Björk a zpívající text samotné písně.      

V následujících záběrech se střídají detaily operací prováděných stroji. Některé z jejich 

pohybů, např. při šroubování závitů, přesně odpovídají hudebnímu podkladu. Při další fázi 

úprav už robot (zpěvačka) sedí. Objeví se před ním další robot (opět s tváří zpěvačky) 

zpívající druhý hlas písně. Další, jakoby zpomalené, obrazy ukazují, jak se začínají líbat a 

mazlit, zatímco stroje na nich dále pracují. Videoklip opět končí jízdou kamery, ale tentokrát 

opačným směrem, než v úvodu. Tedy do výchozího bodu jeho začátku. 

 

U žádného z předchozích videoklipů nebylo možné hovořit jako o uměleckém více, než je 

tomu v tomto případě. Jeho uměleckou hodnotu dokládá a potvrzuje fakt, že se stal pevnou 

součástí sbírek Metropolitního muzea moderního umění v New Yorku. Neznamená to ovšem, 

že by přestal být reklamou. Jen znaky doprovázející reklamní charakter hudebního videa byly 

potlačeny na minimum. Tvář zpěvačky zde nefiguruje jako výkladní skříň, ale je 

zprostředkována postprodukčním přenosem jejích rysů na model robota. Písnička není 

vyhnaná do popředí klipu, ale je synchronně začleněna do vizuálního zpracování, aniž by 

přitom sklouzla do soundtrackového módu doprovodného zvuku.  

 

Stejně jako v předešlé případové studii věnované klipu „Come to Daddy“ je i zde možné 

vysledovat prvek narace, který lze popsat jako vyprávění o lásce dvou robotů, ale tentokrát 

má ještě menší vypovídající hodnotu, než v prvním videoklipu. Obsahová struktura u „All Is 

Full of Love“ není nositelkou dějové linie, ale podkladem k opulentnímu vizuálnímu řešení na 

                                                 
37 Babka, Honza.1999. „Chris Cunningham – geniální primitiv nebo primitivní génius“ in Živel 1999, č.14 
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hranici kinematografie atrakcí. Dojem je umocněn jednoduchou hrou kontrastu bílé a černé 

barvy. 

 

Chris Cunningham opět do díla promítl své osobní téma odcizení a civilizační fobie. Jen 

zaměnil pocity, které jím zprostředkovává, potažmo vyvolává. Za touto změnou stojí 

především charakter ztvárněné písně nesoucí se na vlnách odlišného hudebního žánru, než 

v případě interpreta Aphexe Twina. Samotné obrazové prostředky už tak rozdílné nejsou. Jen 

podíl postprodukčních úprav doznal viditelnějšího navýšení.  

 

„Začal jsem uplatňovat nápady, jak docílit lepšího videoklipu ... Byl to druh improvizace 

v rámci postprodukce. Až do tohoto okamžiku jsem neměl absolutně žádnou víru v 

počítačovou grafiku, ale teď jsem k ní opravdu přilnul,“ popsal práci na videoklipu Chris 

Cunningham38. Ono přilnutí bylo ale možné sledovat už při jednom z jeho předchozích 

videoklipů. O rok dříve Cunningham natočil video k písni „Frozen“ z repertoáru Madonny, 

které rovněž okouzlovalo obrazovým zpracováním vycházejícím z postprodukčních úprav. U 

Björk však byla počítačová grafika už pevnou součástí štábu při natáčení a rozpracovávání 

jednotlivých záběrů složených z několika na sebe překrývaných vrstev. 

 

Videoklip „All Is Full of Love“ byl odměněn velkým množstvím cen i nominacemi na ně. 

Převážná část z nich oceňovala technické aspekty videa od animace, speciálních efektů až po 

kameru. Oceněn byl rovněž sám režisér, a to cenou MTV za průlomové video. Druhý kanál 

této televize rovněž označil tento videoklip jako vůbec nejlepší počin všech dob.39 Internetový 

magazín Stylus mu přiřadil místo sedmé.40  

 

Jistým druhem odměny pro něj může být i fakt, že se jeho dílo dočkalo citací v pracích 

filmařských kolegů. Například v roce 2004, bylo fanoušky poukázáno na podobnost robotů 

z videoklipu s použitými modely strojů ve filmu „Já, robot“. Sám Chris Cunningham se 

k tomu nikdy nevyjádřil. O dva roky později pak vznikl videoklip k písni „Such Great 

Heights“ od kapely The Postal Service, který svým vizuálem, a trochu také námětem, „All Is 

Full of Love“ připomíná. Jen roboti byli nahrazeni lidmi, kteří podobné mechanické stroje 

obsluhují a prožívají u toho svou nenaplněnou lásku. 

                                                 
38 Director File (nedatováno). http://www.director-file.com/cunningham/bjork.html (01.12.2009) 
39 MTV Blogs. 2008.  http://www.mtvblogs.co.uk/mtv-two/ta-da-greatest-video-ever-40-1/455 (01.12.2009) 
40 Stylus Magazíne. 2006. http://www.stylusmagazine.com/articles/weekly_article/stylus-magazines-top-100-

music-videos-of-all-time4.htm (01.12.2009) 

http://www.director-file.com/cunningham/bjork.html
http://www.mtvblogs.co.uk/mtv-two/ta-da-greatest-video-ever-40-1/455
http://www.stylusmagazine.com/articles/weekly_article/stylus-magazines-top-100-music-videos-of-all-time4.htm
http://www.stylusmagazine.com/articles/weekly_article/stylus-magazines-top-100-music-videos-of-all-time4.htm
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4.4.4 Případové studie II – shrnutí 

 

Videoklip by jako reklamní poutač měl upozornit na nový výrobek. A stejně jako v případě 

kteréhokoliv jiného zboží musí v ideální rovině prodat obal i obsah, tedy interpreta i písničku. 

Tato sounáležitost je důležitá především u nových tváří, které vydávají první singl či album. 

V předcházejících případových studiích tomu tak bylo především u prvního z videoklipů 

„Human Behaviour“. Režiséři těch následujících už měli výhodu v možnosti soustředit se 

pouze na prezentaci písničky.  

 

Přesto byla nejlepší reklamou pro zpěvačku práce s režisérem hudebního videa k „It's Oh So 

Quiet“, který ji obsadil do hlavní role způsobem zaručujícím divákovu pozornost. Naopak její 

vystupování v již zmíněném klipu k písničce „Human Behaviour“ bylo omezeno začleněním 

její postavy jako součásti celého animačního konceptu. Divákovo vnímání zpěvačky jako 

interpretky ztvárněné písně tak narušovaly okolní obrazy. V době vzniku posledního příkladu 

„All Is Full of Love“, měla Björk za sebou sedm let sólové kariéry. Chris Cunningham proto 

nebyl vázán povinností její prezentace. Vypůjčil si pouze tvář zpěvačky přenesenou na roboty 

– hlavní postavy svého videoklipu. Podařilo se mu obejít její fyzickou nepřítomnost 

způsobem, který na ni i přesto strhával pozornost.  

 

Převedením do obecné roviny lze popsat možnosti způsobu prezentace interpreta 

prostřednictvím videoklipu následovně: 

1) Interpret v hlavní roli 

2) Interpret ve vedlejší roli 

3) Bez fyzické přítomnosti interpreta 

 

Třetí typ prezentace pak existuje v několika dalších variabilitách: 

a) úplná absence jeho přítomnosti 

b) symbolická přítomnost prostřednictvím fotek, plakátů a jiných artefaktů 

c) přítomnost v animované podobě či prostřednictvím postprodukčních úprav a zásahů 

 

Žádný z těchto postupů přitom nevylučuje možnost natočit videoklip, který lze označit za 

umělecké dílo. Ale pouze u posledního z nich dochází k největšímu potlačení pomyslného 

reklamního prvku přítomnosti interpreta, tedy obalu inzerovaného produktu. 
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V této souvislosti považuji za vhodné rozlišovat, zda oním obalem je opravdu interpret či zda 

lze za něj považovat rovnou samotný videoklip. Pokud byla ale přijata teze, že každý 

videoklip je reklama, musí být zároveň určen nejmenší společný činitel náplně této reklamy. 

A tím je bezpochyby konkrétní písnička.  

 

Tato problematika se úzce váže ke znalosti kontextu konkrétního posuzovaného díla, neboť je 

velmi pravděpodobné, že v okamžiku, kdy se jedná o první videoklip interpreta, bude v něm 

také fyzicky přítomen. Divákovi je tímto způsobem dána možnost ztotožnění či přiřazení 

interpreta k písničce. A protože se jedná o nový výrobek, musí být náležitě představen, a to 

s co největší počtem informací. Absolutně to pak platí v případě, kdy se jedná o uměle 

vytvořený hudební produkt (Spice Girls, Take That, Backstreet Boys,…). 

 

Obalem písničky jako takové je vždy interpret, ale v okamžiku vizuálního zpracování 

spolupřebírá tuto roli i výsledný videoklip. Proto je možné setkat se s reakcemi, kdy divák 

dokáže popsat videoklip, zná písničku, ale nedokáže ji přiřadit ke konkrétnímu jménu 

interpreta. Z pohledu zadavatele reklamy je tedy nutné posílit vizuální prvek v podobě 

přítomnosti interpreta nejen ve videoklipu, ale také na obalu jeho desky.  

 

S pokračující kariérou interpreta posléze klesá nutnost prezentace jeho samotného, která však 

nemusí být vždy vyvážena potřebou akcentujícího navázání pozornosti na nové nahrávky. 

Spíše to pro interpreta znamená potlačení role obalu, která mu sice zůstává, ale ve větší míře 

je delegována právě na videoklip. Je tedy pravděpodobnější, že v něm nebude vystupovat jako 

středobod všeho dění, ale jeho přítomnost bude naopak potlačena na minimum. Toto ovšem 

neplatí, když interpret proniká na nový trh do zahraničí nebo když své čerstvé nahrávky 

prodává v rámci kompaktního balíčku zahrnujícího i změnu image, případně hudebního stylu. 

Poté se přeneseně ocitá opět na začátku své kariéry a musí tomu přizpůsobit prezentaci. 

 

Důležitost vnímání kontextu u videoklipu však neleží pouze v rovině znalosti kariéry 

interpreta, ale také v uvědomění si souvislostí mezi vizuálním zpracováním a jeho podklady, 

z kterých bylo čerpáno. Teprve až toto odtajnění může vést k úplnosti zážitku ze sledování 

konkrétního hudebního videa. Tedy k přenesení všech informací ukrytých v daném videoklipu 

(médiu). Práce s tímto druhem kontextu byla vlastní i pro režiséry vybraných snímků a 

odlišuje je tím od převážné většiny současné produkce. 
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Michel Gondry spojil v „Human Behaviour“ námět ze staré anglické pohádky s výtvarnou 

nápodobou stylu ruského výtvarníka a režiséra Jurije Norština, konkrétně filmem „Jožik 

v tumaně“ („Ježek v mlze“) z roku 1975. Na jeho počest mu pak nechal v rámci videoklipu 

zpěvačkou zabodnout sovětskou vlajku do povrchu měsíce s dalším odkazem na sovětský 

vesmírný program. Gondry tímto spojením dvou světů připravil půdu pro vstup začínající 

zpěvačky na mezinárodní trh. V tomto momentu je však zapotřebí vzpomenout ještě jednu 

skutečnost. „Human Behaviour“ byl zároveň prvním mezinárodním klipem i pro režiséra 

Michela Gondryho. 

 

Spike Jonze přidělil Björk hlavní roli muzikálové divy. Stylizace nabízející připomínku 

velkých hollywoodských muzikálů poloviny minulého století přitom čerpala z dílny 

francouzské kinematografie. Výklad je možné nalézt v míře popularity zpěvačky, která byla 

na evropské půdě vždy o něco výraznější, než na té americké. Tímto videoklipem tak chtěla 

posílit svou pozici ve Státech, považovaných všeobecně za muzikálovou meku, a zároveň 

přidat odkaz i pro své příznivce na evropském kontinentu.  

 

Chris Cunningham se při své práci na videoklipu „All Is Full of Love“ přímým citacím 

zdánlivě vyhnul. Opět spíše vycházel ze souboru znaků tentokrát typických pro žánr sci-fi. 

Futuristické prostředí jakéhosi inkubátoru, mechanické stroje, roboti. Cunningham pouze 

posunul zobrazení robotů doposud převážně ztvárňovaných a vnímaných jako neživoucí stroje 

do polohy citu schopných osobností.   

 

Kontext při sledování videoklipů je tedy možné vnímat v rámci následujících kategorií: 

a) obsah videoklipu 

b) osoba interpreta 

c) osoba režiséra 

 

Poslední z těchto kategorií, která zde byla doposud zmíněna pouze okrajově, může poskytnout 

ucelenější pohled na daný videoklip. Nabízí podrobnější intepretaci jeho výsledné podoby.  

 

Například u tvorby Michela Gondryho je výrazným prvkem sounáležitost hudby a obrazu, 

kdy lze hovořit až o přímé vizuální adaptaci hudebního podkladu. Toto muzikální cítění 

přitom vychází především z faktu, že on sám působil jako aktivní muzikant v kapele. Chris 

Cunningham se rekrutoval z řad tvůrců speciálních efektů hororových a sci-fi snímků, což 
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vysvětluje jeho často používanou stylizaci do těchto žánrů včetně vyššího procenta 

postprodukčních zásahů.  

 

Vnímáním kontextu přes osobu režiséra se z videoklipu stává autorský počin, který může 

fungovat i nadčasově, tedy nad rámec poskytujícího reklamního sdělení zadavatele. Naopak 

jeho absence toto sdělení posiluje, neboť neodvádí divákovu pozornost k dílčím 

jednotlivostem videoklipu. Kategorie režisérského kontextu tedy má určité výsadní postavení 

především směrem k tvůrcům, nikoliv interpretům.  

 

Nemusí to však platit vždy. Michel Gondry po úspěchu s „Human Behaviour“ natočil pro 

Björk dalších šest videoklipů. Jejich ideální spojení bývá přirovnáváno k linii vztahu klienta, 

který ví co chce a architekta, který ví, jak toho docílit. Saul Austerlitz pak k jejich kooperaci 

dodává: „Byla jeho nejlepším klientem, protože její hudba se pohybuje na hranici mezi 

fantazií a realitou. Je Björk skutečná, nebo jen hraje sama sebe v televizi? Gondry, 

fascinován zkoumáním téměř nepostřehnutelných přechodů mezi sněním a bděním, mezi 

reálným a fiktivním světem, v ní našel dokonalého spolupracovníka, jejíž písně tak může 

prakticky vydávat za svou vlastní reklamu.“41 

 

I přes odklon od autorských videoklipů směrem k uživatelským, lze podobná spojení režiséra 

s interpretem možné dohledat i v současné produkci. Tím nejvíce čitelným může být 

spolupráce Vaughana Arnellema se zpěvákem Robbiem Williamsem. Jejím výsledkem je 

jedenáct videoklipů v průběhu uplynulých dvanácti let. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 Austerlitz 2007: str. 165 
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5. ZÁVĚR 

 

Časová osa historie videoklipu má své pevné záchytné body, které lze snadno pojmenovat 

prostřednictvím letopočtů, jak jsem ostatně provedl v první části své práce. Na základě jejich 

znalosti, ale také díky povědomí o souvislostech ve vývoji tohoto média, lze tyto mezníky 

vnímat i mnohem prozaičtějším způsobem. Tento způsob je možné následně použít pro 

obecnější charakteristiku současné situace a především k predikování budoucího vývoje  A o 

to bych se chtěl závěrem pokusit, neboť se domnívám, že celá má bakalářská práce k tomu 

poskytla dostatek postřehů, ze kterých lze pro teoretické modely takového vývoje čerpat.  

 

Na začátku byla snaha přiřadit notám barvy. Nedělo se tak pod vlivem obchodníků, jejich 

účelem nebylo noty prodat. Je proto akceptovatelné označit tento záměr za umělecký. Jednalo 

se o zprostředkování pocitů z hudebního díla. 

 

S příchodem kinematografie nastal posun. Noty nahradila celá skladba, umělecký záměr byl 

vystřídán reklamním. Jednalo se o nabídku produktu prostřednictvím řemeslné zkratky 

filmového žánru a jeho postupů. 

 

Nová éra dostupných technologií zapříčinila, že videoklip se rozdvojil do dvou forem. V té 

první se stal jednou z nejčastějších forem domácího videa. Amaterizace naprosto potlačila 

reklamní status videoklipu a nahradila ho specifickou hodnotou, kterou lze označit za 

deníkový záznam. Videoklip se tedy vrátil k původní myšlence zprostředkovávat pocity. Už 

se ovšem nejedná o pocity z hudby. Ta se stala pouze prostředkem k jejich vyvolání. Nelze 

tedy hovořit ani o reklamním, ani o uměleckém záměru. Druhá, oficiální, forma si ze své 

podstaty uchovává reklamní záměr, ale činí tak přes techniku uživatelského videa. Stává se 

nečitelným způsobem komunikace s rozmělněnými hranicemi žánru. 

 

Pozice, v které se videoklip nyní nachází, tak není jednoznačným vodítkem pro příslib jeho 

budoucího vývoje. Nelze jednoznačně určit jeho další směřování, které může ovlivnit nástup 

nového, dosud neznámého, média. Nabízejí se však následující možnosti: 

 

1) Oficiální prezentace videoklipů se bude ještě více amaterizovat. Aby hudební televize 

přilákaly diváky (tedy inzerenty) stane se postupně jejich hlavní náplní uživatelské video. 
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VIDEOKLIP 

Tedy videoklipy natáčené přímo diváky, kteří své příspěvky budou zasílat prostřednictvím 

internetového rozhraní. Dojde tak k částečné eliminaci statusu pěveckých hvězd a rozličných 

superstar. Jejich role ale úplně nevymizí. Může být udržována prostřednictvím hodnotícího 

systému diváckých videoklipů, na základě kterého může vítěz dostat šanci natočit hudební 

video přímo za účasti interpreta. 

 

2) Potřeba mezinárodně sjednoceného hudebního trhu, který se ustanoví díky pokračujícímu 

propadu prodeje nahrávek, si bude vyžadovat jednoznačná regulující pravidla i ve vztahu 

k jejich televizní prezentaci. Dojde k totálnímu příklonu videoklipu k reklamě. V reklamních 

blocích budou nabízeny pouze upoutávky videoklipů s odkazem na zpoplatněné internetové 

stránky. Z hudebních televizí se stanou teleshoppingové kanály. 

 

Na základě popsaného historického exkurzu však nelze vyloučit ani cestu jakéhosi reparátu, 

který považuji za možnou záchranu hudebního video jako čistého žánru. Tedy návratu k bodu, 

kde se videoklip nacházel v polovině devadesátých let. Při této teorii vycházím 

z následujícího grafického připodobnění.  

 

 

 

 

 

                           TECHNOLOGIE                                       ROZPOČET                                                                     

 

 

 

 

 

 

PROSTOR 

 

Schéma 1: Sevření videoklipu limitujícími faktory; situace do nástupu internetu 

 

 

Videoklip byl v průběhu minulého století limitován několika faktory, mezi kterými se 

pohyboval. Tím nejzákladnějším byl PROSTOR. Během nástupu zvukového filmu si 
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v kinosálech hudební klip prožil hvězdný čas. S nástupem celovečerního filmu, se z nich ale 

pomalu začal vytrácet. Nový prostor našel na čas v přístrojích Scopitone. A skutečného 

rozmachu se dočkal na televizních obrazovkách.  

TECHNOLOGIE limitovala videoklip hned několika způsoby. Její rozvoj po nástupu 

zvukového filmu zapříčinil postuné stahování videoklipů z programů kin, aby se v nich do 

budoucna objevoval už jenom sporadicky. Zároveň mu ale pro prezentaci nacházela onen 

výše zmíněný nový prostor.  

Druhá rovina omezení se týkala způsobu natáčení, tedy samotné výroby hudebního klipu. 

Technologie sice zaznamenala rozmach, ale ten nebyl vyvážen její dostupností. Z toho 

vychází také třetí limitující prvek – ROZPOČET. I přes spuštění hudební televize byl 

videoklip stále vnímán jako nadstandardní způsob prezentace. Dostupným se stal pouze  pro 

nevelký okruh interpretů, kteří navíc jeho rozpočet neúměrně navyšovali za účelem vytvoření 

atraktivní vizuální podívané. 

 

Tento trojúhelník začal od poloviny devadesátých let své spojnice uvolňovat. Videoklip dostal 

neomezený prostor internetu, technologie se staly natolik dostupné, že byl rozpočet stlačen na 

nezbytné minimum. Graficky se tento model posunul do následující podoby: 

 

 

 

 

       TECHNOLOGIE                                                                             ROZPOČET 

 

VIDEOKLIP 

 

 

 

                                                                  PROSTOR 

 

 

Schéma 2: Uvolnění limitujících faktorů po nástupu internetu 

 

 

Limitující faktory se odsunuly a vytvořily tím pro videoklip doposud nepoznaný model, kdy 

se stál téměř svobodným a dostupným komunikačním médiem. Odpověď na otázku, jak by 
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VIDEOKLIP 

tento model mohl vypadat v budoucnosti, navádí k myšlence reparátu, tedy záchraně 

videoklipu. Nelze očekávat, že se ony tři proměnné úplně vytratí dosáhnutím nulových 

hodnot, či v případě prostoru absolutního rozměru. Predikovaný model kopíruje možný cyklus 

návratu.  

 

 

                                                              

 

 

 

                        TECHNOLOGIE                                            ROZPOČET 

 

 

 

 

 

PROSTOR 

 

Schéma 3: Propustnost limitujících faktorů jako vyrovnávání se s nástupem internetu 

 

 

K jeho dosažení je ovšem zapotřebí, aby se na něm podílely hudební televize a především 

nahrávacích společností. Způsob jejich kooperace by mohl vypadat například následovně: 

- Prostor na internetu využijí prostřednictvím specializovaných databází obsahující 

pouze videoklipy.  

- Dostupnost technologií a snižující se rozpočet použít jako možnost k oslovení režisérů 

filmových škol či umělců ze sféry nových médií. Nebo-li znovu začít budovat kult 

specializovaných videoklipových režisérů, ale v poněkud rozvětvenější podobě. 

- Eliminovat prvky amaterizace zachováním její přednosti v přístupu k tomuto médiu.  

Proto ona ztvárněná propustnost hranic. Vzhledem ke skutečnosti, že některé z uvedených 

prvků už jsou částečně uváděny v život (viz. VEVO, kapitola 2.2.7 Videoklip = Internet), 

nepovažuji tuto variantu ze neuskutečnitelnou. 
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V úvodu jsem hovořil o nedoceněném přístupu k videoklipu jako médiu. Celá druhá část mé 

práce se snažila nabídnout indicie, které by mohly tento pohled změnit. Už jenom skutečnost, 

že je možné se na videoklip dívat optikou různých úhlů pohledu, je zprávou o počtu a druhu 

informací, které obsahuje. Nelze proto použít omezený výklad zaměřující se pouze na jméno 

interpreta a název skladby.  

 

Spuštění televize MTV dokázalo, že prostřednictvím hudebního videa lze ovlivnit nejen 

hudební vkus diváka, ale také jeho životní styl. Sled videoklipů je proto zapotřebí vnímat i 

jako zprávu o kulturním obraze masové společnosti se všemi trendy a zvyklostmi tvořící 

vizuální pozadí písní. Domnívám se, že v tomto směru lze videoklip považovat i za jeden 

z relevantních, nikoliv však dogmaticky určujících, historických pramenů. 

 

Jeho budoucí úloha závisí na dalším směřování. Ať už se rozplyne v módu uživatelského 

videa, stane se plně přiznanou reklamou nebo dokáže nabýt zpátky svého ztraceného statusu 

plnohodnotného žánru, bude jen kopírovat chování společnosti v závislosti na uvědomování si 

kulturních hodnot skrze technologický pokrok.  
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7. PŘÍLOHY 

 

7.1 Anotace, Anotation 

 

Tématem této bakalářské práce je videoklip. Jeho minulost, současnost i nástin vývoje 

do budoucna. Nahlíží na videoklip z různých úhlů pohledu a snaží se pojmenovat z nich 

plynoucí omezení při rozboru tohoto filmového žánru. Prostřednictvím analýzy konkrétních 

děl nabízí možnost seznámit se s charakteristickými prvky a postupy při vzniku videoklipu. 

Cílem práce je tedy poskytnout co nejkomplexnější obraz tohoto média jako samostatného 

zdroje informací. 

 

 

The theme of this Bachelor Thesis is a music video. Its past, present and outline of the 

development in the future. The thesis sees the music video from different angles trying to 

identify the limits of analysis of this film genre. Through the analysis of specific works, offers 

the opportunity to familiarize with the characteristic features and procedures of making a 

video clip. The aim of this thesis is to provide the most comprehensive picture of the media as 

an independent sources of information. 
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