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Múzeá patria medzi moderné inštitúcie. V sú-
časnosti sa stávajú predmetom intenzívneho 
skúmania, nadobúdajú nové formy a sú dejis-
kom experimentov. Svojou mocou a správnym 
prezentovaním dokážu utvárať nové identity, 
edukácie a stávajú sa miestom zábavy. Zme-
ny funkcie súvisia so súčasným stavom soci-
ologických pomerov, kultúrnych vied a pri-
búdajúcim počtom nových vizuálnych médií 
v prezentácii. Vo verejnej inštitúcii múzea, 
ktorá prehovára k publiku prostredníctvom 
vystavených predmetov, je rozhodujúce nie-
len prezentovanie skutočných, hmotných 
artefaktov, ale najmä to, ako sú predložené 
pred zrak diváka. Metódami práce sa začala 
meniť aj funkcia múzea. Politika identity 
v mnohých múzeách je dnes značne odlišná 
od tej spred dvadsiatich rokov a múzeum 
kráča návštevníkovi v ústrety nielen svojím 
výstavným programom, ale aj rozsiahlymi 
a diferencovanými vzdelávacími programami.1 

Metropolitné múzeum umenia v New Yorku2 
od 5. mája do 5. septembra 2016 predstavilo 
verejnosti výstavu Manus x Machina: Fashion 
in an Age of Technology3, spoločne s Kostýmo-
vým inštitútom MET, ktorý v súčasnosti pat-
rí k najprogresívnejším vo výskume, tvorbe 
a spojení moderných technologických postu-
pov, zaoberajúcich sa ručnou prácou a po-
znanými avandgardnými spôsobmi tvorby. 
Andrew Bolton ako kurátor Kostýmového 
inštitútu MET v spolupráci so Shohei Shige-
hatsom z OMA Architects dokázali vytvoriť 
koncepciu, ktorú technicky previedli do zážit-
kového predstavenia pre oči diváka. X v náz-
ve pôsobí spočiatku mätúco. Môžeme ho 
brať ako jeden zo znakov abecedy, množiny 
alebo neznáma. X v tomto prípade označuje 
nové možnosti prezentácie diela v architek-
túre, spojenie technológie a umenia Manus 
x Machina: Fashion in an Age of Technology 
sa nachádzala v priestoroch Robert Lehman 
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Wing Collection4, jednej z najvýznamnejších 
súkromných zbierok zhromaždených v Spo-
jených štátoch amerických, ktoré sú sprístup-
nené verejnosti. Prezentácia diel bola výsled-
kom skúmania tvorby a presahov ručnej práce 
so strojovou prácou pri tvorbe haute couture5 
a avantgardnej ready-to-wear.6 Výstava pre-
zentovala 170 unikátnych odevov, rozmani-
tosť projektov, techniky diel, proces tvorby 
a detailov. 

Autori koncepcie pracovali v priestore ne-
tradičným spôsobom. Nevyužili žiadnu zo 
stien pôvodného priestoru. Vytvorili dočasnú 
architektúru v podobe chrámu, umiestnenú 
centrálne v priestore pomocou lešenia. Spolu-
práca kurátora a architekta priniesla do zau-
žívaných tendencií múzea, ktoré sa vyznaču-
je spôsobom inštalácie period-rooms7, nový 
pohľad na inštaláciu. Tento moment prekva-
penia mal pozitívny dosah najmä na návštev-
níkov múzea. Klenutá katedrála, vyskladaná 
z lešenia mala štyri vchody. Platforma bola 
postavená cez dvojitú výšku átria a poskytova-
la nepretržitú cirkuláciu do centrálnej galérie. 
Návštevníci tak boli flexibilní pohybom. Tu 
však môžeme pripomenúť príliš veľkú voľnosť 
a miestami až chaos pri prechádzaní návštev-
níkov. Múzeá, ktoré denne navštívia tisíce 
zvedavcov, musia byť pri tomto type inštalácie 
jasne vedení, inak môže vzniknúť spomínaný 
chaos v priestore. Architektonická konštruk-
cia katedrály bola obalená bielou perforova-
nou tkaninou. Tento objem esteticky zakrýval 
technické príslušenstvo, fungoval aj ako pro-
jekčná kulisa pre odevné detaily vystavených 
šiat. Objekt bol využitý každým detailom na 
jeho funkčnosť, plne splynul s vystavenými 
dielami a vizuálne oddeľoval pôvodnú archi-
tektúru od novej architektúry. Pre návštevní-
kov sa okrem vystavených diel stal aj ďalším 
výstavným artefaktom, ktoré mohli obdivovať 
vo svojej čistote a technickej dokonalosti re-
alizácie. Dočasná architektúra v architektúre 
vytvorila chrám v chráme umenia. Rezonovala 
klasickým jazykom stredovekej galérie, v kto-
rej boli prezentované projekcie a jednotlivé 
dizajnérske predmety. Priestor predstavoval 
rad unikátnych výziev na prezentáciu diel 
ako nadmerné denné osvetlenie, rozdelenie 
priestoru na úrovne, podmienky koridoru, 
umiestnenie špecializovaných zobrazovacích 
panelov a príprava zaklenutých projekcií.

Umelecké dielo, v tomto prípade kom-
plexnosti chrámu vykazovalo vysoký stupeň 

intenzity a jednoty. Rovnako ako aj každé 
vystavené dielo v ňom vykazovalo svoju in-
tenzitu, jednotu a komplexnosť, tým bolo 
aj zdrojom hodnotnej skúsenosti totožných 
parametrov, čo vysvetľuje, prečo si ceníme aj 
tento typ umenia.8

Dizajner Shohei Shigematsu uchopil rôz-
norodú škálu vystavovaných odevov racionál-
nym jazykom prezentácie a postupnosti. Ne-
utrálne ich zameral do priestoru, spároval 
ich na základe manuálnych a mechanických 
procesov tvorby. Po vstupe do katedrály boli 
návštevníci konfrontovaní s najhodnotnejším 
dielom výstavy, ktoré bolo ako jediné umiest-
nené v centrálnej časti katedrály. Svadobné 
šaty Chanel 2014, ktoré navrhol odevný dizaj-
nér Karl Lagerfeld, neboli len výstavným pred-
metom. Zložitý vzor sa objavil aj na premie-
tacích plochách v spomalených záberoch do 
klenutého stropu nad inštaláciou. Všetky pre-
mietacie plochy boli zakrivené, rozdelené na 
menšie segmenty a dokonale projekčne zvlád-
nuté v detailoch. 

Prezentácia ukazovala hodnotu diel, definí-
ciu ich výkladu a vysvetlenie v súlade s pries-
torom, v ktorom sa diela nachádzali. Otázku 
hodnoty prezentácie si bolo potrebné v tomto 
prípade odlíšiť od samotnej otázky hodnoty 
jednotlivých vystavených exponátov. Jedi-
nečné dizajnérske kusy prezrádzali, že nové 
technológie vstúpili do sveta umenia a pre-
zentácie. Priznávame ich vysokú hodnotu 
a konkurencieschopnosť so sochou, záves-
ným obrazom alebo šperkom. Komplexnosť 
našiel divák v súhre rozmanitých formálnych 
prvkov. 

Výstavu Manus x Machina: Fashion in an 
Age of Technology môžeme nazvať aj divadel-
ným predstavením značiek, ako je Cristobal 
Balenciaga, Christian Dior, Stefano Gabba-
na, Hubert de Givenchy, Helmut Lang, Yves 
Saint Laurent, Yohji Yamamoto, Marc Jacobs, 
Chanel a mnoho ďalších. Diela týchto dizaj-
nérov majú referenčné vlastnosti, ktoré náv-
števníkom zdieľali nové poznanie o ich tvorbe 
a technických postupoch pri práci. Kognitív-
ny ráz ponúkal poznanie, flexibilitu pohy-
bu, utvárala referenčné a formálne vlastnosti 
prezentovaných diel. Podstatnejšia však je 
skutočnosť, že expozícia priniesla pozitívny 
impulz do sveta nových technológií a ich ak-
ceptáciu divákov vo svete umeleckej tvorby. 
Na strane druhej návštevníci vnímali vysta-
vené diela ako experimenty, za ktorými stoja 

velikáni odevného priemyslu. Tu si môžeme 
položiť otázku, či dizajn spĺňal v tomto prí-
pade svoju hlavnú funkciu, ktorou je využitie, 
teda nositeľnosť. 

Manus x Machina je príkladom toho, že 
nové technologické postupy v spojení s di-
zajnom a umením dokážu meniť hodnotu 
prezentácie. Stala sa jednou z najnavštevova-
nejších v histórií Metropolitného múzea ume-
nia. Naplnila cieľ svojej prezentáci, čím sved-
čí aj prekonaná návštevnosť výstavy Picasso 
v Metropolitnom múzeu umenia v roku 2010.9 
Éterická architektúra, ako ju nazvali kritici, 
patrila medzi technicky najnáročnejšie inšta-
lácie Metropolitného múzea umenia, prešla 
„testom času“ a ako jedna z mála bola pre jej 
vysokú návštevnosť verejnosti predĺžená o tri 
týždne. 

1 mária orišková (ed.): efekt múzea: predmety, praktiky, 
publikum.  
antológia anglo-americkej kritickej teórie múzea. 
bratislava, afad 2006. 

2 otvorené verejnosti v roku 1870. patrí medzi najstaršie 
a najnavštevovanejšie múzeum v usa. Vo svojej zbierke má 
viac ako dva milióny umeleckých diel. 

3 autorka fotografií z expozície: paulína ebringerová.

4 robert lehman daroval v roku 1969 met múzeu 2 600 
exponátov svojej súkromnej zbierky. je po ňom pomenovaná 
časť budovy, v ktorej sú najznámejšie umelecké  
artefakty.

5 doslovný preklad je vysoké šitie, ale význam „haute 
couture“ znamená medzinárodne používaný termín v oblasti 
módy. označuje ručnú výrobu, šitie na mieru, použitie 
vysokokvalitných materiálov s presným ručným detailným 
zakončením.

6 ready-to-wear (prêt-à-porter), doslovný preklad pripravený 
na nosenie. označuje módu, ktorá sa dostáva používateľovi 
ako konečný produkt v konfekčných veľkostiach.

7 inštalácia nábytku a zariadenia podľa jednej historickej éry.

8 estetika na přelomu milénia, Vybrané problémy současné 
estetiky, pavel Záhradka (ed.), brno 2010, Katherine 
thomson-jonesová, hodnota umění, s.114, 
beardsley, monroe C. (1969), introductory readings in 
aestheic. new york, free press.

9 Výstava picasso in the metropolitan museum of art, 
realizovaná 27. apríla – 15. augusta 2010, návštevnosť – 
703 526 návštevníkov.
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