
 

Poor image: plebejec světa obrazů vrací úder 
 
Jsou s námi, když v pondělí ráno rozesíláme přátelům přes WhatsApp sedm vteřin dlouhý klip s ječící Meryl 
Streep. Když po cestě tramvají scrollujeme momentkami ze životů našich známých na Instagramu. Když večer 
na displeji notebooku o úhlopříčce 13 palců sledujeme streamovanou novou epizodu oblíbeného seriálu, 
kterou možná později opatříme českými titulky a vyšleme zpět do světa. Poor images. Co tito kvalitou i 
obsahem chudí příbuzní vznešené rodiny obrazů vypovídají o společnosti, která je vytváří? Jak se vztahují k 
hudebnímu průmyslu? A jak ovlivnily podobu současného vizuálního umění? Na téma Obraz versus Poor Image 
přijďte s hosty Fresh Eye Davidem Kořínkem, Pavlem Turkem a Tomášem Kajánkem diskutovat v úterý 21. 
ledna do prostor Petrohradská kolektiv. 
 

 
 
Termín poor image zavedla v roce 2009 ve své eseji In Defense of the Poor Image mediální teoretička a umělkyně 
Hito Steyerl. Označuje jím digitální obrazy, které jsou vizuálně nekvalitní, zato je však možné konzumovat je 
prostřednictvím nejrůznějších distribučních kanálů na široké škále elektronických zařízení, od televizní obrazovky 
po displej chytrých hodinek, a to neustále, neboť díky jejich nízkému rozlišení je lze okamžitě streamovat nebo 
stahovat, uchovávat, editovat – uzná-li to člověk za potřebné – a znovu vysílat do oběhu na internetu. Pojmy jako 
producent a spotřebitel, divák a autor se v kontextu poor image stávají volně zaměnitelnými. 
 
V pomyslné hierarchii obrazů řízené velikostí jejich rozlišení zaujímají poor images nejspodnější příčku, daleko 
pod těmi, které jsme zvyklí vídat v kinech či na blue ray nosičích. Tato nízká kvalita však umožňuje jejich snadnou 
přístupnost, díky níž mohou milionová publika vidět obrazy, k nimž by si v minulosti nenašla cestu. Například 
filmy, jež by dříve byly považovány za příliš okrajové a jako takové by zůstaly uschovány v archivech nebo byly 
odkázány na příležitostné promítání ve filmových klubech. Steyerl v této souvislosti dokonce uvažuje o poor 
image jako o nástupci zanikajících žánrů filmové eseje a experimentálního filmu. V nekonečné záplavě 
nekvalitních obrázků a videí lze ovšem nalézt mnohem víc: porno, spam a vizuální odpad všeho druhu. 
Demokratizace vizuální kultury tak nevyhnutelně kráčí ruku v ruce s praxí, v rámci níž jsou opakovány a 
prohlubovány žánrové i společenské stereotypy.  
 

http://fresh-eye.cz/program/


 

Jaké dopady má příval poor images na současný svět, vizuální umění a hudbu? V rámci 
diskusního večera Fresh Eye Obraz versus Poor Images představí své příspěvky tři hosté z oblasti kultury, umění 
a vizuální teorie. David Kořínek (Centrum audiovizuálních studií FAMU) se zaměří na používání poor images v 
současném vizuálním umění, například právě v díle Hito Steyerl, a na vznikající kontrast mezi „chudými“ videi a 
jejich často spektakulární instalací. Fenomén snižování kvality zvuku a audiovizuálního obsahu v hudebním 
průmyslu, jenž by bylo možné nazývat „poor sound“, bude tématem přednášky hudebního publicisty Pavla Turka 
(Respekt). Umělec Tomáš Kajánek pak představí některé umělkyně a umělce, kteří pracují s obsahem vytvářeným 
uživateli, a ukáže, jakým způsobem se tito tvůrci prostřednictvím poor image vztahují k dnešnímu světu. 
 
Fresh Eye Obraz versus Poor Image se odehraje v úterý 21. ledna od 19 hodin v prostorách Petrohradská 
kolektiv. Do diářů si zároveň zapište i datum 17. února 2020, kdy bude Fresh Eye ve spolupráci s cyklem 
Dokumentární pondělí kina Světozor v malém sále kina Světozor promítat krátké filmy a záznamy performancí 
rakouské umělkyně VALIE EXPORT. Další informace o programu lze nalézt na stránkách Platformy pro studium 
vizuální kultury Fresh Eye nebo na facebooku. 
 

Kontakty:  
Anna Dorňáková (komunikace s médii) 
E: anna@fresh-eye.cz 
M: 732 641 629  

 
Andrea Průchová Hrůzová (dramaturgyně platformy Fresh Eye) 
E: andrea@fresh-eye.cz 
M: 737 804 449 
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