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Práce Daniela Hanzlíka je rozkročena mezi dvěma zdánlivě odlišnými póly, když na jedné straně čerpá 
z tradice malířského minimalismu i dalších pozdně modernistických konceptuálních atitud a na straně 
druhé je pevně ukotvena v zájmu o průzkum hmotných, ale i nehmotných vlastností tradičních 
uměleckých formotvorných prvků – světla a stále intenzivněji také zvuku.

Daniel Hanzlík absolvoval v první polovině devadesátých let 20. století pražskou Vysokou školu 
uměleckoprůmyslovou ve sklářském ateliéru profesora Vladimíra Kopeckého. Byla to zajímavá doba, 
jejíž atmosféra se radikálně otevírala dosud nedostupným proudům soudobého euro‑amerického 
umění reprezentovaného především kulminující postmodernou, ale v našem prostředí bylo možné ještě 
stále cítit ducha „adorovaných“ šedesátých let – krátké periody relativní svobody v dlouhém období 
totalitního marasmu. Kopecký byl jedním z představitelů ztracené generace „šedesátníků“ a pěstoval 
u svých studentů úctu ke zvládnutí základních postupů uměleckého řemesla, a to i s vědomím 
možnosti jejich pozdější autorské negace, neboť popírat lze pouze to, co dobře poznáme a osvojíme si.

Právě v době studií a pod vlivem svého profesora vytvořil Daniel Hanzlík v roce 1993 jednu z raných 
klíčových realizací, která předznamenává jeho umělecký vývoj, a to do jisté míry ve stále aktuálnějším 
přesahu. Tato instalace původně pojmenovaná Narušená rovnováha a později uváděná jako Zvukový 
objekt se skládala z nástěnné kresby kruhu, dlouhého pruhu skla, mikrofonu, zesilovače a vody pomalu 
odkapávající ze zdravotnické pipety. Kapky dopadající na skleněnou plochu a jejich zesilovaný zvuk 
akcelerovaly všudypřítomné napětí vyrůstající z dichotomie nervní kresebné linie a exaktní plochy skla 
prohnuté na hranu únosnosti.

V experimentech se skleněnou materií a přírodními prvky potom Daniel Hanzlík pokračoval v rámci 
neoficiálních výstav v letech 1992–1995 pořádaných ve studentském ateliéru, který sdílel se svým 
uměleckým souputníkem Pavlem Mrkusem. K zájmu o zvuk se záhy připojila autorova fascinace 
světlem, a to v jeho fyzikální a rovněž transcendentální rovině. Fenomén světla přitom začal původně 
prozkoumávat pod vlivem práce se sklem, vždyť tímto materiálem paprsky přirozeně prostupují 
a dotvářejí jeho výraz, avšak záhy se před ním začala otevírat komplexita sledované problematiky.

Ve druhé polovině devadesátých let 20. století Daniel Hanzlík ohledával různorodé aspekty světelné 
energie v detailně strukturovaných instalačních dílech, na kterých nezřídka kooperoval s Pavlem 
Mrkusem. Bylo tomu tak i u projektu Introitus (1995), jejich společné diplomové práce, realizované 
pro sakrální, avšak vyprázdněný prostor kaple Povýšení sv. Kříže v Moravském Berouně. V tomto díle 
autoři vycházeli z křesťanské ikonologie i studia kosmogonie a soustředili se na proces vyjevování 
transcendentálního principu – tedy na „osvětlení“ toho, co nás přesahuje a dává vyšší smysl našim 
životům.

Zájmem o vznik vesmíru a mechaniku nebeských těles bylo inspirováno také první větší samostatné 
vystoupení Daniela Hanzlíka nazvané Mýtus o hvězdě, které v roce 1997 připravil pro Regionální muzeum 
v Teplicích. Autor v jeho rámci experimentoval s vlastnostmi světelného paprsku, který produkoval 
projektory a pomocí skleněných hranolů spektrálně rozkládal, modeloval a směroval po zšeřelých 
výstavních sálech tak, aby animoval vesmírné procesy. Charakteristickým vyjadřovacím rysem 
této komplexní instalace přitom byla důsledná kombinace světla a stínu, vyjeveného a skrytého, 
zvýznamněného a nevysloveného.

Právě důraz kladený na tematizování často protikladných kvalit jednoho celku či sledovaného 
fenoménu se ukázal zásadní i pro následující Hanzlíkovo uvažování, což se projevilo již v realizacích 
vznikajících před rokem 2000. Jednalo se o série kreseb využívajících jako signifikantního vyjadřovacího 
prostředku grafitu, a to především jeho schopnosti odrážet, nebo naopak pohlcovat světelné záření 
v souvislosti s jeho povrchovými vlastnostmi oscilujícími mezi leskem a matem. Autor pokládal 
sevřené lineární struktury do plochy tvořené grafitovým prachem, přičemž pracoval s minimalistickými 
kompozičními posuny a rovněž s rozdílnými úhly pohledu pro modelování křehkého vztahu mezi 
subjektivním vnímáním a zdánlivě exaktní estetickou strukturou. Za určité vyvrcholení této fáze 
potom lze považovat objekt (Bez názvu, 2000), který vznikl pro pražský kostel sv. Václava na Zderaze. 
Jednoduché propojení monumentální duše nákladního automobilu a rozměrné křehké skleněné čočky 
odkazovalo k symbolům lidského zrození i vzniku vesmírného řádu.

Lineární princip přítomný v konvolutech grafitových kreseb se v usilování Daniela Hanzlíka postupně 
transformoval do rozsáhlé řady akrylových maleb, v jejichž koncepci se protíná několik tradičních 
linií autorova zájmu. Za určující lze přitom považovat konotace na radikální pozdně modernistická 
konceptuální gesta (například světelné instalace Dana Flavina či obrazové struktury Ad Reinhardta) 
nebo pokračující ohledávání vlastností různorodých světelných zdrojů se stále sílícím zaujetím 
pro emitery, produkující umělé záření, a zcela nově také fascinaci reklamou a dalšími původci 
„nepřímého“ světla, expandujícími jaksi mimoděk do našeho veřejného i soukromého prostředí.

Tento Hanzlíkův obrat směrem ke klasickému závěsnému obrazu a jeho možnostem v oblasti 
výrazových vlastností kontrastních barevných ploch mimo jiné reprezentují od roku 2001 vznikající série 
Zářičů a o něco mladší díla Display nebo Matrix (obě 2002). Jejich bipolarita kmitající mezi rozostřenou 
atmosférou romantizujícího detailu a zneklidňujícím jasem stroboskopu příznačně koresponduje 
s McLuhanovskou teorií horkých a chladných médií – jedná se o zářící „obrazovky“ individuálního 
autorského gesta.

datascapedatascape
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Ovšem právě krize subjektu v globalizovaném prostředí moderních technologií Daniela Hanzlíka záhy 
dovádí k potřebě tvůrčí integrace, a to ve formě malířských site‑specific projektů nebo fotografických 
instalací. Na výstavě City Light (2003) v Domě umění města Brna nejprve jednotlivá plátna propojil 
kontrastními liniemi postupujícími z jejich povrchu na zdi galerie a vybudoval tak barevný environment 
evokující datové sítě současné společnosti. V témže roce v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem 
(Inscape, 2003) doplnil takto komplexně modelovanou soustavu o rozměrné fotografie nočních měst 
(Lokální vesmír, 2003), aby se tak jasně projevily tušené společné zákonitosti kompozičního uspořádání 
Hanzlíkových obrazů a světelných struktur produkovaných lidskými sídly. O rok později v Domě umění 
v Českých Budějovicích (Non‑electric Picture, 2004) potom obrazy včlenil do exaktních nástěnných 
schémat, aby z nich vytvořil součásti hypotetických elektrických či informačních obvodů.

Na statické prostorové experimenty Daniel Hanzlík navázal dalším promýšlením stále se 
rozšiřujících technologických možností v oblasti produkce digitálního obrazu s důrazem kladeným 
na jeho autonomní světelné kvality. Toto směřování bylo samozřejmě posilováno i obnovenou 
spoluprací s Pavlem Mrkusem, který se po japonském pobytu v letech 2000–2004 definitivně obrátil 
směrem k novým médiím. Vyjádřením jejich diskusí se v roce 2005 stala společná výstava nazvaná 
Shift, připravená pro trnavskou Galerii Jána Koniarka, situovaná do bývalé synagogy. Autoři citlivě 
intervenovali do bezesporu obsahově vyhraněné architektury, když prostřednictvím videoprojekcí 
ve vyprázdněném prostoru modelovali efemérní abstraktní kompozice složené z paprsků barevného 
spektra.

Pozoruhodnou poznámkou k analýze možností uměleckých forem a jejich rozšiřování ze strany 
digitálních technologií se v tomto období stala dvojice Hanzlíkových děl reprezentujících pokračující 
expanzi jeho vlastního vyjadřovacího diskurzu. V intimním obraze Screen z roku 2006 převedl na plátno 
bíle zářící obdélník televizní obrazovky či spíše filmového pole a v digitálním tisku umístěném 
v light‑boxu (Times Square in White, 2007) potom touto oscilující a přesto vyprázdněnou plochou 
nahradil blikající reklamy na známém náměstí v New Yorku. V pozadí tohoto transferu jistě můžeme 
hledat autorovu latentní potřebu analyzovat světelné vjemy a jejich významy v procesu individuální 
i společenské reprezentace.

Od roku 2008 přesunul Daniel Hanzlík část svých uměleckých aktivit do projektu BOOT_audiovisual, 
na kterém spolupracuje s Pavlem Mrkusem. Vznik této tvůrčí jednotky je zcela logickým vyústěním 
společného uvažování obou autorů nad komplexními otázkami spojenými s integrací obrazové 
a zvukové struktury díla v souvislosti s expanzí digitálních médií do uměleckého kontextu. Jejich 
audiovizuální performance využívají prostředků sub‑kulturního VJing softwaru a strategie site‑specific, 
neboť vznikají téměř výhradně pro konkrétní urbanistické prostředí.

Jako přímá součást této autorské platformy, nebo pod vlivem poznatků získaných při participaci 
na projektu BOOT_audiovisual, vznikla v posledních letech celá řada Hanzlíkových realizací 
soustředěných na problematiku vzájemné závislosti statického a dynamického obrazu i zvuku 
v procesu percepce okolního světa i samotného uměleckého díla. Patří mezi ně rovněž permanentní 
světelná intervence na budově Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem vytvořená společně s Pavlem Mrkusem, tematizující objev neuronu – nervového 
spojení přenášejícího základní vjemy lidského těla. Tato instalace pokrývá fasádu oscilujícími 
záblesky metaforicky reprezentujícími jak tento zásadní Purkyňův poznatek, tak také tvůrčí energii 
nahromaděnou za zdmi umělecké školy. Samotná kompozice Neuronu (2010) přitom odkazuje 
k vědeckému mikroskopickému fotografickému záznamu, který transformuje do jazyka současných 
vyjadřovacích médií.

Podobným, i když formálně zcela odlišným vyjádřením otevírání nových možností vizuálních procesů 
se stala dvojice maleb „zobrazujících“ ustálený charakter tradičních hudebních interpretačních kánonů 
(Staccato; Legato, obě 2011). Daniel Hanzlík při jejich realizaci využil ustálená rytmická schémata 
a subjektivní emocionální prožitek hudebního díla otiskl do dynamické lineární struktury. Tento 
přístup autor důsledně rozvíjí také v rámci projektu Datascape (2012) připraveného pro monumentální 
industriální prostor Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem. V komplexní site‑specific instalaci složené 
z pěti samostatných, ovšem vzájemně se doplňujících děl se přitom zaměřuje na reflexi konkrétních 
fyzikálních procesů, jakými jsou atmosférické jevy, akustické projevy či fotografické záznamy, 
a především na kreativní metody spojené s jejich zpracováním v prostředí počítačových systémů.

Daniel Hanzlík takto konstruuje specifický vizuální palimpsest, když přes původní důvěrně známý 
fenomén klade jeho rozšířenou algoritmickou interpretaci do značné míry produkovanou abstraktním 
systémem číselných kódů digitálních médií. Může se jednat o vztah konkrétního prostoru a virtuálně 
simulovaného atmosférického jevu (Instantní realita), trajektorii zvukových signálů modelovanou 
počítačovým programem (Epicentrum), zvukovou kontemplaci reprezentovanou jazykem grafického 
softwarového rozhraní (Echo), jednoduchý technický záznam reality multiplikovaný ve formě datových 
usazenin (14°25'17") nebo mutaci mechaniky vesmírného řádu zprostředkovanou virtuálním prostředím 
digitální animace (Noční motýl) – autor však vždy konstruuje enigmatickou strukturu zahrnující 
do svého vyjadřovacího pole jak přirozený úžas nad přehlíženým bohatstvím přírodních procesů či 
jedinečných ovšem nespektakulárních okamžiků života, tak stále se rozšiřující možnosti vizuálního 
jazyka obohacované expandujícími prostředky počítačových aplikací. Vesmírná tělesa, zemská 
atmosféra, seismické pohyby, ale také dokumentace banální situace – témata přítomná již na počátku 
Hanzlíkovy umělecké práce – takto získávají nové významy v průsečíku jedinečnosti autorského 
subjektu a racionální struktury elektronických zařízení.

  Zvukový objekt, 1993, instalace / Sonic Object, 1993, installation
   Přítomnost středu, 1998, 224 × 224 cm, kresba do grafitu / The Presence of 

Centre, 1998, 224 × 224 cm, drawing in graphite
   Mých třicet oběhů kolem Slunce, 2000, studie / My Thirty Revolutions 

around the Sun, 2000, study



Daniel Hanzlík nehledá otázky pro vlastní tvorbu v rychlém sledu nezřídka povrchních informací, 
které okolo nás krouží v měnícím se globalizovaném světě. Definici zájmu objevuje trpělivě, neváhá 
se občas neústupně vracet k promýšlení problémů již zdánlivě uzavřených. Když obhlédneme 
jeho práci pozorně, zjistíme, že některá témata v ní přetrvávají – světlo a zvuk, přirozená a umělá 
příroda, myšlenka a hmota – to jsou póly, kde se vytrvale pohybuje. Co se však mění, jsou způsoby, 
jejichž prostřednictvím se těchto konstant dotýká a zmocňuje. Může se to zdát neaktuální, ne zcela 
kompatibilní s požadavky současného uměleckého provozu zaměřeného na nové akvizice a těkavá 
zadání. Opak je však pravdou: právě soustředěné poznámky na okraj našich životů činí Hanzlíkovu 
tvorbu nepostradatelnou a obohacují ji o vzácný rozměr neideologické duchovní angažovanosti.

Michal Koleček 
Slavonice, prosinec 2012
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   Bez názvu, 2000, instalace / Untitled, 2000, 
installation

   Matrix, 2002, 125 × 200 cm, akryl na plátně / 
Matrix, 2002, 125 × 200 cm, acrylic on canvas

   Shift, 2005, videoinstalace / Shift, 2005, video 
installation
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The work of Daniel Hanzlík straddles the ground between two seemingly disparate poles: while on 
the one hand it draws on the tradition of minimalist painting and other late‑modernist conceptual 
attitudes, on the other it is firmly rooted in concern with the study of both material and immaterial 
attributes of the traditional formative elements of light and, ever more prominently, sound.

Daniel Hanzlík graduated from Professor Vladimír Kopecký’s glass‑making studio at the Academy 
of Arts, Architecture and Design in Prague, in the first half of the 1990s. This was on the whole an 
exciting time whose atmosphere was conducive to an ever more radical opening towards thus far 
inaccessible trends in contemporary Euro‑American art, represented most notably by the climaxing 
postmodernist movement – apart from which, perhaps even more relevantly to the Czech context, 
could also still be felt the spirit of the “adored” sixties, that brief period of relative freedom in the 
middle of a long era of totalitarian gloom. Kopecký, who was a member of the lost generation of 
artists most productive in the 1960s, would cultivate in his students respect for training in the basic 
qualifications for the handcraft aspects of their work, notwithstanding their potential future artistic 
development along divergent individual lines, as he believed one could only proceed to negate 
something upon having got to know it and indeed, having mastered it.

It was actually at the time of his studies, and under the direct influence of his professor, that Daniel 
Hanzlík created, in 1993, one of his key works prefiguring his further artistic development, one whose 
impact has projected in a sense to an ever greater extent into his subsequent output. The work, an 
installation originally entitled Disturbed Balance, and later referred to as Sonic Object, consisted of 
a wall drawing of a circle, a long strip of glass, a microphone, an amplifier, and water dripping slowly 
from a laboratory pipette. The drops of water falling onto the glass surface, and their amplified 
sound, still accelerated the ubiquitous tension generated by the dichotomy between the shivering 
agitation of the drawn line and the definiteness of the glass surface which was bent to the extreme 
point of its tolerance range.

Daniel Hanzlík then carried on his experiments with glass material and with natural elements in 
works presented between 1992 and 1995 in unofficial exhibitions staged in the studio he then shared 
with his fellow‑student and likeminded artist, Pavel Mrkus. His early interest in sound was soon 
compounded with fascination by light, involving both its physical and transcendental qualities. He 
had in fact initially set out to study the phenomenon of light under the influence of the glassmaking 
craft, as glass clearly offered itself as a material through which light naturally passes and provides 
a finishing touch to its expression. Soon, however, he became aware of the much broader and truly 
complex spectrum of additional questions related to the phenomenon.

In the second half of the 1990s, Daniel Hanzlík probed into various aspects of the energy of light, 
in elaborately structured installations on which he frequently collaborated with Pavel Mrkus. This 
was also the case of Introitus (1995), their common graduation project, created for the sacral yet 
currently void interior space of the Chapel of the Elevation of the Holy Cross, in Moravský Beroun. 
There, the artists drew on the Christian iconology and their own study of cosmogony, concentrating 
on the process of manifestation of the transcendental principle, i.e., on “illuminating” that which 
transcends us and gives our lives higher meaning.

His interest in the origins of the universe and the mechanics of celestial bodies also inspired 
Hanzlík’s first one‑artist project, entitled The Myth of a Star, which he prepared in 1997 for the 
Regional Museum in Teplice. In it, the artist experimented with the properties of a light ray which 
he generated by projectors and spectrally decomposed with the use of glass prisms, modelled 
and emitted into darkened exhibition space in an animated imitation of cosmic processes. 
A characteristic feature of this complex installation was its consequent confrontation of light and 
shade, the manifest and the hidden, the obvious and the oblique.

It was exactly this emphasis on tackling the theme of often contradictory qualities of a specific 
whole or specific observed phenomenon, which proved to be essential for Hanzlík’s subsequent 
orientation, a tendency which already became evident in his projects dating from before 2000. 
These included series of drawings using graphite as the significant medium of expression, focusing 
primarily on its capacity to either reflect or on the contrary, absorb light, resulting from its surface 
properties oscillating between gloss and dullness. There, the artist laid out condensed linear 
structures onto a surface formed by graphite dust, working with minimalist compositional shifts and 
with different angles of view in modelling the delicate relationship between a subjective observer 
and a seemingly exact aesthetic structure. This stage in his development reached a climax with an 
object (Untitled, 2000) created for the Church of St Wenceslas at Zderaz, Prague. Its rudimentary 
coupling of a monumental inner tube of a heavy‑duty van tyre, with a large but fragile glass lens 
related to the symbolism of human birth and origins of the cosmic order.

With the passage of time, the linear principle present in his series of graphite drawings gradually 
transformed into an extensive body of acrylic paintings whose concept attests to an intersection 
therein of several long‑established lines of the artist’s interest. This said, what appears to be the 
defining factor at this stage are connotations of radical late‑modernist conceptual gestures (such 
as the light installations of Dan Flavin, or Ad Reinhardt’s pictorial structures), as well as Hanzlík’s 
continuous probing into the properties of diverse light sources, marked by an ever stronger 
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captivation by emitters producing artificial light, and further still, fascination by commercial 
advertisement and other generators of “indirect” light that have been expanding arbitrarily into our 
public and private spaces.

This turn in Hanzlík’s work towards the classic easel painting format with its potential as regards 
setting into relief the expressive value of contrasting colour surfaces, came to be exemplified by 
the series entitled Emitters, started in 2001, and the somewhat later Display, and Matrix, both of 
2002. Their bipolarity, oscillating between the fuzzy atmosphere of a romanticizing detail and the 
disconcerting brightness of a stroboscope corresponds befittingly with McLuhan’s theory of hot and 
cool media – indeed, these are shining “screens” of an individual artistic gesture.

Ultimately though, before long this awareness of the crisis of the human subject in the globalized 
environment of modern technologies led Daniel Hanzlík towards the feeling of a need of creative 
integration which in his case took the form of painterly site‑specific projects and photographic 
installations. In an exhibition entitled City Light (2003), staged in the Brno House of Arts, he started 
by setting up links between the individual canvases in the form of contrasting lines projecting out 
of their surfaces onto gallery walls, whereby he built up a colour environment evoking the data 
webs symptomatic of contemporary society. Later in the same year, in a show at Emil Filla Gallery 
in Ústí nad Labem (Inscape, 2003), he supplemented that comprehensively modelled composition 
with a display of earlier large‑scale photographs of nocturnal city‑scapes (Local Universe, 2003), 
thereby setting in greater relief the underlying parallels between the compositional arrangement 
of Hanzlík’s paintings and luminous structures produced by human agglomerations. In yet another 
display, staged at the House of Arts in České Budějovice in the following year (Non‑electric Picture, 
2004), he incorporated the paintings into walls covered by technical diagrams, turning them into 
components of hypothetical electric or informatics circuitries.

Daniel Hanzlík then followed up these static threedimensional experiments by further research 
into the continuously expanding technological possibilities in the field of digital imaging, with an 
emphasis on its autonomous luminous qualities. This orientation was organically boosted by the 
artist’s renewed collaboration with Pavel Mrkus whose stay in Japan between 2000 and 2004 led 
to his definitive turn towards the new media. The two artists´ intellectual interaction materialized 
in 2005, in a joint show named Shift, mounted for the Ján Koniarek Gallery in Trnava, where it was 
installed in a former synagogue. There, the artists achieved a sensitive intervention into the venue’s 
highly specific architecture, modelling with the use of video projections in its emptied interior space 
a series of ephemeral abstract compositions from rays of the colour spectrum.

In that period, Hanzlík contributed a remarkable addition to the analysis of possibilities of art forms 
and their extension by means of digital technologies, with a pair of works representative of the 
progressing expansion of his own discourse. In the intimate painting, Screen, of 2006, he transposed 
onto the canvas the white glowing rectangle of a television screen, or perhaps a film frame, while 
in the digital print embedded in a light‑box (Times Square in White, 2007) he substituted by this 
oscillating yet emptied surface the flashing neons of New York’s central square. At the background 
of this transfer can doubtless be seen the artist’s latent need to analyse perceptions of light and 
their meanings in the process of both individual and social representation.

Since 2008, Daniel Hanzlík has shifted part of his creative endeavours towards a project on which 
he has worked jointly with Pavel Mrkus, under the heading BOOT_audiovisual. The emergence of this 
creative unit has come as the thoroughly logical product of the two artists´ study of the complex 
questions related to the integration of the pictorial and sonic structures of art work, in a process 
involving the digital media’s expansion into the artistic context. In their audiovisual performances, 
they employ devices offered by subcultural VJing software and site‑specific strategies, as their works 
are destined virtually without exception for specific urban environments.

Either explicitly within this team platform, or at least under the influence of findings obtained 
during participation in the BOOT_audiovisual project, over the last few years Hanzlík has produced an 
extensive series of realizations centered around questions of the interdependence between static 
and dynamic image and sound in the process of perception of both the surrounding world and the 
art work in question. One of these works is a permanent luminous intervention on the building of 
the Faculty of Art and Design at Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem, created 
jointly with Pavel Mrkus, projecting the discovery of the neuron, the brain cell transmitting the 
human body’s basic perceptions. This installation covers the façade with oscillating flashes creating 
a metaphor of this essential discovery of Jan Evangelista Purkyně as well as of the creative potential 
accumulated behind the walls of the art school. In terms of compositional approach, Neuron 
(2010) relates to the scientific method of microscopic photographic record, transforming it into the 
language of contemporary artistic media.

A similar albeit formally quite different path to the opening up of new possibilities for visual 
processes was traced down in a pair of paintings “representing” the standardized character of 
traditional canons of musical interpretation (Staccato; and Legato, both 2011). In their making, Daniel 
Hanzlík applied conventional rhythmic schemes, and imprinted the subjective emotional experience 
of a musical score into the form of a dynamic linear structure. He further develops this approach 
in a systematic manner in the project entitled Datascape (2012), currently prepared for installation 
in the monumental industrial space of Emil Filla Gallery in Ústí nad Labem. In this complex 
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site‑specific installation comprised of five separate yet mutually complementary works, he focused 
his attention on the reflection of specific physical processes, such as atmospheric phenomena, 
acoustic manifestations or photographic records, and most notably, on creative methods associated 
with their processing in the environment of computer systems.

Thus Daniel Hanzlík constructs a specific visual palimpsest, by overlaying an original, intimately 
known phenomenon with its extended algorithmic interpretation produced to a considerable degree 
by an abstract system of numeric codes used by the digital media. This may involve a relation 
between some specific space and a virtually simulated atmospheric phenomenon (as in Instant 
Reality), a trajectory of sound signals modelled by a computer programme (Epicenter), a sonic 
contemplation represented in the language of graphic software interface (Echo), a simple technical 
recording of reality multiplied in the form of data deposits (14°25'17"), or a mutation of the celestial 
mechanics mediated by the virtual environment of digital animation (Night Butterfly) – where in 
each and every case the artist draws up an enigmatic structure whose field of expression includes 
both the element of natural awe in the face of the surveyed wealth of natural processes, and the 
impact of the ever widening potential of visual language enriched by the expanding instruments 
of computer applications. Cosmic bodies, terrestrial atmosphere, seismic shifts, just as well as the 
documentation of banal situations – all themes present in Hanzlík’s artistic output ever since the 
start of his career – thus acquire new meanings in the intersection of the uniqueness of artistic 
individuality, and the rational structure of electronic devices.

Daniel Hanzlík does not seek questions he would be intent on tackling in his creative pursuit 
anywhere in the rapid whirlwind of often superficial information surrounding us in the fickle 
globalized world of today. Rather, he approaches the challenge of defining his sphere of interest with 
patience, now and then not hesitating to turn back uncompromisingly to reconsidering problems 
which may have once seemed to be settled. Surveying his work with due attention, one will notice 
the presence therein of certain themes that are indeed perennial – those of light and sound, organic 
and artificial nature, mind and matter –, defining the territory wherein he constantly moves. What 
keeps changing, though, are the means by which he approaches and tackles these constants. This 
may even sometimes appear out of date or not quite compatible with the criteria of the current art 
scene concerned with new acquisitions and volatile commissions. And yet, the contrary is true: it 
is exactly the sum of these sharply focused notes at the margins of our lives that makes Hanzlík’s 
output indispensable, enriching it by the rare dimension of non‑ideological spiritual engagement.

Michal Koleček 
Slavonice, December 2012

   Staccato, 2011, 120 × 160 cm, akryl na plátně / Staccato, 
2011, 120 × 160 cm, acrylic on canvas

   Neuron, 2010, LED displej (detail) / Neuron, 2010, LED 
display (detail)

   AV performance, 2012 (s P. Mrkusem) / AV Performance, 
2012 (with P. Mrkus)



uvnitř nových světůuvnitř nových světů
Obrazy sjednOcení  
na pOdkladě technické rOzbíhavOsti

Často se zdá, že dílo Daniela Hanzlíka překračuje hranice vizuální kultury směrem k systematickému 
výzkumu, který je pouze prováděn a prezentován „jinými prostředky“. Z jiného hlediska se tu odehrává 
akt překračování hranice z oblasti známého, zažitého, konvenčního, do nových, dosud pouze tušených 
světů. A ještě z jiného hlediska je to objevování podobných principů v nových formách a v jinak 
nastavených vztazích. Autor se nevymezuje vůči své vlastní době, ale snaží se ji komplexně pochopit. 
Odtud integrace lidských zkušeností ověřených minulostí a technologických možností dneška.

Takto „založená“1 tvorba je spojena s aktivním stanoviskem, které si vyžaduje neustálé tázání se 
„po něčem konkrétním“. Umění tu vždy stojí nejprve před nějakou otázkou a posléze před nastoleným 
úkolem, který je třeba vyřešit. Autor je někým, kdo objevuje tím způsobem, že předpokládané 
praktickým jednáním ověřuje. A ačkoliv Daniel Hanzlík v začátcích své tvorby vycházel z formátu 
klasického média (obraz), postupně pro sebe zrušil závaznost formátu jako takového a upřednostnil 
samotný „proces formátování“ v různých smyslových rovinách a v různých nosičích.

Mezi základní otázky takto nastavené tvorby určitě patří například tyto: Jak znovu integrovat lidské 
vědomí do oblasti technicky programovaného prostoru, který obýváme? Jak znovu sjednotit lidskou 
pozornost, aby se přestala podle technických vzorů rozpadat na fragmenty?2 Jak sjednotit samostatně 
se rozbíhající percepční stopy, které rozpojují celkovou zkušenost do mnohosti existenčních paralelit?

1  Zde ve smyslu „založení obrazu jakožto obrazu“, jak postihuje tuto „základní vrstvu rekonstruovaných aspektů obrazu“ Jan Patočka 

v poznámce k Ingardenovým tezím o malířském díle, in: Daniel Vojtěch – Ivan Chvatík (eds.), Jan Patočka. Umění a čas I. Praha 

2004, s. 500.
2  Srovnej se stanoviskem Viléma Flussera: „Za schopnost disciplinovaně rozlamovat jednotky vděčíme specifické praxi (…) Za kritické myšlení 

vděčíme praxi lineárního psaní. Lze prokázat, že k vynálezu lineárního písma došlo v druhém tisíciletí př. Kr. se záměrem počítat. A počítat 

znamená vytrhávat věci z jejich kontextu, abychom je uspořádali do řad. Počítání je jádrem kritického myšlení. V té míře, v níž jsme zvládli 

psaní, jsme rozvíjeli naši kritickou schopnost, až jsme dosáhli vysokého stupně kritiky v podobě logické a matematické analýzy, především 

kalkulu – totiž schopnosti dělit, řezat, rozlamovat všechny jevy vnějšího i vnitřního světa. Všechny objekty, myšlenky, pocity a jednání na bodové 

prvky.“, in: Kritéria – Krize – Kritika. in: Milena Slavická – Jiří Fiala (eds.), Vilém Flusser. Moc obrazu. Výbor filosofických textů z 80. 

a 90. let. Výtvarné umění 3–4 / 1996, s. 109–110.

Všude tu, doslova na každém kroku, spatřujeme důkazy o tom, že nás technika (především 
komunikační a distribuční) zpětně ovlivňuje3. Má vliv na naše bezprostřední vnímání, na proměnu naší 
citlivosti vůči konkrétním podnětům, ale především zdokonaluje naše schopnosti v určitém směru, 
aby zakrňovaly a postupně odumíraly ty, které bezprostředně nepoužíváme. Proměňuje se směr 
naší pozornosti (i imaginace), s čímž souvisí celé spektrum témat, z nichž nejsložitější je samotné 
měřítko konkrétní lidské existence a jeho ukotvení v prostoru a čase.4 Souřadnice, které historicky 
vymezovaly „osud člověka“, jsou dnes konstruovány jiným způsobem, s větším zázemím v mechanicky 
nastavených médiích a jejich provozních formátech, a pochopitelně daleko rychleji. S touto skutečností 
se ale proměňuje celý komplexní systém vědomí, který můžeme nazvat „pamětí“, včetně „pozměněné 
schopnosti dedukce“. Vždyť také počítač má svou technologickou „paměť“, kterou lze manipulovat: 
rozšiřovat, zdokonalovat, sytit, defragmentovat nebo vymazat. Stejná slova – paměť & paměť – tu 
dostávají v kontextu svého usazení jiný význam.

Celý technologický aparát, který participuje na zdokonalení našeho současného životního prostoru, 
přejímá lidská pojmenování pro vlastní mechanické operace. Tento proces je ale také zvratný. 
Řada čistě technologických pojmů se naopak dostává do mezilidské komunikace jako pojmenování 
pro lidskou činnost nebo ve formě různě patrných či skrytých komunikantů. Tady někde hledejme 
výzkumné pole Hanzlíkovy tvorby, která usiluje o důsledné prozkoumání a využití techniky 
a technologie pro zdokonalení a rozvoj lidských schopností.

Autor rozkrývá a zpřítomňuje dosud odstíněné možnosti technických nástrojů. Učí se je 
nejprve pojmenovávat v jejich fenomenalitě, a poté je využívat jinak, nežli tak, jak byly účelově 
naprogramovány. Jde proti jejich prioritnímu zacílení, proti mechaničnosti a schematizaci jejich 
produkování a usiluje naopak o to, využít tyto procesy pro rozšíření a prohloubení lidské percepce. 
Není to ale samoúčelná kultivace lidské zkušenosti, mnohem spíše se tu v důsledku jedná o pochopení 
fundamentální situace, v které se, vědomě či nevědomě, uprostřed informační společnosti ocitáme. 
Tyto kroky získávají tedy existenciální, protože sebeuvědomovací rozměr.

3  Technika nejprve pouze urychlila schopnost kritického myšlení, aby ho posléze kontaminovala a do jisté míry usměrnila. Viz pozn. 2.
4  Vilém Flusser píše o „komunikační revoluci“ jako o „změně směru komunikačního toku“, in: Fotografie ve veřejném prostoru. in: Milena 

Slavická – Jiří Fiala (eds.), Vilém Flusser. Moc obrazu. Výbor filosofických textů z 80. a 90. let. Výtvarné umění 3–4 / 1996, s. 125.

petr vaňous uvnitř nových světů obrazy sjednocení na podkladě technické rozbíhavosti10—11



V tomto momentě se z autora stává producent, stírají se hranice mezi výzkumem a tvorbou 
a nastupuje činnost umělecká, která zlidšťuje technickou produkci v rovině procesu i výstupu, která 
neskrývá fascinaci z výsledků tzv. technické revoluce, ale která zároveň „zakládá“ novou pozici 
„kritiky technologie“5 uvnitř jí samotné skrze autorovo „producentství“, nebo možná přesněji 
„postproducentství“.

Tato kritická pozice uvnitř využívaných médií je u Daniela Hanzlíka pojmenována a shrnuta na základě 
autorské dedukce vlastního uměleckého vývoje do čtyř významových skupin fungujících jako 
metaforicky vyjádřená kritéria: 1) Části částí, 2) Prostorové konstelace, 3) Paralelní vazby a 4) Zdroje 
signálů. Už motiv tohoto rozdělení referuje o systematickém přístupu autora, který racionalizuje status 
quo a „rekonstruuje jeho aspekty“6. Celek tvorby se tedy dále dělí na čtyři souběžné průběhy, které mají 
svůj vlastní vývoj a své vlastní dějiny, avšak samozřejmě mnohá místa protnutí. Čtyři různé průběhy 
dávají dohromady součet jediného díla. Kde tedy hledat společný, jednotící aspekt této činnosti?

Na to nám dává odpověď sám autor: „V přehledu mé dosavadní práce je možné vysledovat jeden z hlavních 
zájmů výtvarného uvažování, který se váže k tématu prostoru. Vymezení tohoto pojmu jsem rozdělil do tří 
kategorií na základě realizovaných projektů, vývojového směřování a typologie prostředí.“7 Ony tři kategorie 
jsou: prostor mediální, prostor komunikační a prostor virtuální.8 To, oč se tu tedy jedná především, je vztah 
prostoru k času a jeho průběhu. V odlišné vazbě prostoru a času, a vzhledem k odlišné povaze času 
samotného, lze vysledovat odlišnost modelových situací, jejichž platformy autor poznává a přetváří.

Celkový charakter díla Daniela Hanzlíka vede k tomu, vnímat ho od základu jako odvíjející se 
sled realizací. Motiv následnosti je tu směrodatný, protože řadí odvíjející se tvorbu do řádkového 
uspořádání, které umožňuje správné čtení.9 Je to stav průběžnosti, co přibližuje Hanzlíkovu tvorbu 
technickému či technologickému procesu, např. spuštění programu.

Chceme‑li sledovat zpětnou genezi jednotlivého díla, musíme ho modelově, jako exemplum, opětně 
vyjmout, tentokráte ze situace pomyslné autorské průběžnosti. Po osamostatnění se pak dílo – 
realizace – vždy konstitučně odehrává mezi dvěma momenty: předpokladem a realizovatelností. 

5  Srovnej s užším vymezením nově aktualizovaného pojmu „kritiky“ jako „fotokritiky“, in: Fotokritika. in: Milena Slavická – Jiří 

Fiala (eds.), Vilém Flusser. Moc obrazu. Výbor filosofických textů z 80. a 90. let. Výtvarné umění 3–4 / 1996, s. 93–97.
6  Viz pozn. 1 (Patočka o Ingardenovi).
7  Soukromé poznámky z archivu autora.
8  Tamtéž, viz pozn. 7.
9  Jde o ono „vytrhávání věcí z jejich kontextu, abychom je uspořádali do řad“, neboli o historický „zrod kritického myšlení“, viz. pozn. 2.

S předpokladem souvisí konceptuální úvaha a rozvrh, s realizací projekt ve formě řádkového přepisu 
(popisující přepis)10. Dílo je tedy součtem projektu v popisu11 a projektu v realizaci. To je moment 
rozštěpení Hanzlíkovy tvorby do základní či zakládající jednotky jakéhosi rizomu (= prvotně založeného 
větvení, které předpokládá další růst).

Proč tomu tak je? Daniel Hanzlík pracuje s vizualitou jako s jazykovou formou, kterou využívá 
a přetváří.12 Vizualita je pojímána jako zápis, který má být buď dobře přeložen do jiné znakové soustavy, 
rozšířen, jinak interpretován nebo významově proměněn, překódován. Zápis pokynů je základní osou, 
která se dostává do těla byť místy cíleně odhmotněné tvorby. Je to program, který je rozložitelný 
do řádků. Realizace je potom skutečným průnikem do operativních funkcí technologie, která pracuje 
s vloženou, mechanickou pamětí, tj. umožňuje rychlejší práci v čase a zmnožuje tak lidské schopnosti 
v ověřování určitých procesů. Zároveň tím uvolňuje reálný lidský čas pro další fázi experimentů.

Podstatným přínosem Daniela Hanzlíka je oslabení užitné funkce, která se má prostřednictvím 
technologických procesů reprodukovat a množit. Jde především o generování a eskalaci formalizace 
a schematizace obrazotvornosti, o její „prefabrikaci“. Autorova tvorba začíná tam, kde končí distribuční 
a totalizující aspekt nových médií. Hanzlík v nich objevuje dosud skrytý výrazový potenciál, který 
ale opět narušuje již fixované jistoty diváka uvyklého nepřemýšlet nad viděným či konfigurativně 
vnímaným (obraz a zvuk; zvuk a prostor; prostor, světlo a zvuk; tma, barva a zvuk apod.). Autor znovu 
aktivizuje recipienta a probouzí ho z jeho pasivity.

Protože Hanzlík do své práce integruje i to, co dosud zůstávalo pro oblast umění spíše nezajímavé 
(rozuměj esteticky nezajímavé), maže hranice díla a pracuje s ním jako s otevřeným vztahovým polem, 
které se pouze přizpůsobuje konkrétním prostorovým podmínkám (např. rozměru galerie, domovní 
fasády, datového nosiče, hostitele apod.). Srovnejme tento metodický postup s poznámkou Albrechta 
Wellmera v Kritice rozumu po Adornovi: „Otevření anebo zbavení hranic díla se vykládá jako korelát rostoucí 
schopnosti k estetické integraci difuzního a odštěpeného. Pokud neuvažujeme pouze o estetických producentech, 
jak to z pozoruhodně zúženého pohledu stále činil Adorno, nýbrž také o recipientech, můžeme říci, že hranice 
zbavené formy moderního umění nejsou jen estetickým zrcadlem decentralizovaného subjektu a jeho světa 

10  „Řádkování“ a „pruhy“ jsou také častým kompozičním motivem Hanzlíkových obrazových, audiovizuálních i instalačních projektů.
11  Zástupným prvkem popisu může být také předloha (např. fotografie, zvuková stopa, filmová stopa ad.), případně jejich součet 

v díle. Každý tento komponent je vlastně jedním složitým popisem či zápisem jinými prostředky.
12  Viz Vilém Flusser, Jazyk a skutečnost. Praha 2005, překlad Karel Palek.

   Mapa, 2002, 125 × 200 cm, akryl na 
plátně / Map, 2002, 125 × 200 cm, 
acrylic on canvas

   MYOB, 2008, site-specific instalace / 
MYOB, 2008, site-specific installation

   Mapování, 2002, instalace / Mapping, 
2002, installation



rozvráceného v základech, nýbrž že skýtají rovněž možný nový způsob zacházení subjektů s jejich vlastní 
decentrovaností: tj. představují formu subjektivity, která již neodpovídá rigidní jednotě buržoazního subjektu, 
nýbrž vykazuje pružnější formu organizace ‚komunikativně zkapalněné‘ identity Já.“13

Uděláme‑li úkrok do jiné oblasti, v které se autor intervenčně pohybuje, zjistíme, že také zde jsou 
aplikovány podobné nebo shodné výrazové strategie, vedoucí k proměně a překódování „místa“ či 
„situace“ z pozice „decentrovaného subjektu“. Příkladem jsou Hanzlíkovy realizace v tzv. veřejném 
prostoru, který je předem urbanisticky definován (náměstí, ulice, park, fasáda, výloha). V souvislosti 
s veřejným prostorem se tu nastoluje podobný „hraniční problém“, jakým je překračovaná hranice díla 
coby formátu. „Technologie poskytly autonomii, zároveň rozostřily hranice prostoru soukromého a veřejného.“ 
Nastal stav „vzájemného prostoupení“.14

Dílo i prostor ztrácejí jednoznačnost ve svém vymezení. Jsou proměnlivé. Stejně tak je ve vztahu 
ke sdílenému prostoru smazáván rozdíl mezi exteriérem a interiérem, respektive je pozměňována 
jejich odlišná funkce, na kterou jsme byli zvyklí. Prostorové souvislosti a jejich významové přesmyčky 
jsou další realizační oblastí Daniela Hanzlíka: „Zájem o prostorové souvislosti rozvíjím v sérii instalací, 
proměňujících vizuální rozhraní výstavní síně v environment. Práce s měřítkem prostoru je v instalaci 
definována dvěma dimenzemi. Motiv detailu – mikrostruktury – je v obraze monumentalizován, kdežto rozměr 
širšího celku městského prostoru – makrostruktury – je redukován v modelovou situaci, limitovanou dispozicí 
prostoru galerie.“15

Mikrostruktura je vyjímána z prostorového kontextu a monumentalizována, zatímco makrostruktura 
je po vyjmutí prostorově redukována. S monumentalizací detailů v obraze stejně jako s redukcí 
exteriérových prvků v interiérových instalacích je spojena oblast nově nalézané estetiky. Přemazáním 
užitkového kontextu přebíraných prvků a jejich měřítkovou manipulací získává autor prostor pro 
pojmenování Nového.

Barva mění svou roli: „Rozměr plátna definuji jako fragment elektronického obrazu a v geometrické kompoziční 
mřížce malby se přibližuji až k samotnému zobrazovacímu bodu. V takto nastaveném detailním přiblížení ztrácí 
informace schopnost sdělení a redukuje se na barevnou plochu. Vztah k celku se vytratil a zůstává imprese 
z původního modelu (…).“16

13  Viz Albrecht Wellmer, K dialektice moderny a postmoderny. Kritika rozumu po Adornovi. Praha 2004, s. 85, překlad David Mik.
14  Viz poznámka 7 (soukromé poznámky autora).
15  Poznámky z archivu autora.
16  Tamtéž.

Stejně tak se dotýká autorská redukce významové roviny díla: „Formální vyprázdněnost a absence 
informace se stává postojem i estetickou normou stavěnou do opozice vůči strategii technických obrazů a jejich 
užitné hodnotě.“17

Po rozvolnění určitých konvenčních řad, řádků uložených v naší zkušenosti na způsob programovaného 
vnímání, lze např. kreslit zvukem, přetvářet zvukem nasnímaný obraz, nechávat mizet viditelné 
a naopak zviditelňovat neviditelné.

Pro umění, které mizí v reprodukovatelnosti technických médií18, je potřeba nalézat nejen nová 
úložiště, ale také nové konstelace jeho vlastní konstituce. Proto sahá Daniel Hanzlík k dynamické 
podobě díla jako procesu, který lze zachytit a uložit např. do aranžovaného či simulovaného procesu, 
nebo archivovat v prezentovatelné a znovu realizovatelné dokumentaci. Proto je tu tolik důležitá 
práce s chronologií dat, kterou lze virtuálně nastavit a vytvořit si tak pro vlastní potřebu autonomní 
čas v reálném čase. A proto se díla podobají modelovým situacím, které používají exaktní vědy, ovšem 
s tím rozdílem, že zde se nejedná o názornou demonstraci abstraktního problému, ale přesně naopak 
o spínač svobodné estetické zkušenosti bez hranic. Jde o uložení živého signálu, který nebude odcizen, 
rozpuštěn, přemazán a navždy ztracen v zrcadlení technických obrazů a ve víru konfigurativních 
médií. Současný umělec především odstraňuje šok z falešného vědomí, aby mohl svobodně nakládat 
s dostupnými výrazovými prostředky a znovu je prolnul s lidskými zájmy a tedy s vlastním měřítkem.19

Petr Vaňous 
Kutná Hora, prosinec 2012

17  Tamtéž.
18  Stále zůstává v platnosti vizionářský text Waltra Benjamina o postavení uměleckého díla ve věku jeho technické 

reprodukovatelnosti, pouze se musí aktualizovat v nových podmínkách současné informační, nebo také tzv. postmediální doby, 

která je co do rychlosti a množství strategií technické reprodukovatelnosti daleko rafinovanější, nežli doba před druhou světovou 

válkou, kdy Benjaminův text vznikal (1936).
19  „Je třeba pracovat s aparáty i proti jejich vlastnímu programu, zachovat si svou svobodu. K tomu ale musíte povahu aparátů znát. Uvědomit si 

ji“, cituje Viléma Flussera Jan Jedlička, in: O zimní cestě k moři. Rozhovor Mileny Slavické s Janem Jedličkou. in: Milena Slavická – 

Jiří Fiala (eds.), Vilém Flusser. Moc obrazu. Výbor filosofických textů z 80. a 90. let. Výtvarné umění 3–4 / 1996, s. 153.

petr vaňous uvnitř nových světů obrazy sjednocení na podkladě technické rozbíhavosti12—13



inside new worldsinside new worlds
images Of synthesis  
achieved by technOlOgical divergence

It may often appear that the output of Daniel Hanzlík overlaps the borders of visual culture towards 
the domain of systematic research which is in his case merely conducted and presented by “other 
means”. Viewed from another angle, what happens there is an act of crossing the borderline between 
the territory of the known, experienced, conventional, and worlds that are new and so far only 
imaginary. Finally, from yet another viewpoint it can be regarded as the discovery of similar principles 
in new forms and given set of correlations. The artist does not set himself apart from his time; rather, 
he endeavours to attain a comprehensive knowledge of its workings. Hence the integration of the 
human experience tested by history, and the technological potential of the present era.

Art work built on such “grounds”1 involves an active approach, which requires a constant quest of 
“something specific”. Here, art invariably starts by being confronted with, first, a question, and then 
an ensuing problem that asks for a solution. The artist then is someone who discovers by verifying 
something that is anticipated through practical action. Now although for his part, Daniel Hanzlík was 
in the early stages of his career concerned with the format of the classical medium (i.e., painting), he 
then gradually evolved to a phase where he chose to abandon unconditional observance of the format 
per se, for the sake of the actual “process of formatting” on different semantic levels and involving 
different media. Here are some of the basic questions raised by art work oriented along these lines: 
How to re‑integrate human consciousness into the sphere of technologically programmed space 

1  Here in the sense of the “essence of painting as image”, as this “underlying layer of reconstructed aspects of image” is defined by Jan 

Patočka in his note on Ingarden’s theses on painting, in: Daniel Vojtěch – Ivan Chvatík (eds.), Jan Patočka. Umění a čas I. 

Praha 2004, p. 500.

that we inhabit? How to re‑constitute human attention to prevent its dependence on technological 
models and its consequent fragmentation?2 How to bring together again the independently divergent 
perceptive traces which disintegrate complex experience into a multitude of existential parallelisms?

Everywhere, literally at every step here, one can detect evidence of the retroactive influence exerted 
on us by technology (primarily there where it concerns communication and distribution).3 It influences 
our immediate perception and alters our sensitivity to specific impulses, but above all, it improves 
our capacities in certain respects at the price of a degradation and progressive fading away of those 
for whose application we find no immediate use. The focus of our attention (and our imagination) 
undergoes a shift, which involves a whole spectrum of issues, the most complex of which is the actual 
scale of an individual human existence and its docking in space and time.4 The coordinates which have 
historically defined the “human condition” are today structured differently, with an increased reliance 
on mechanically set media and their operational formats, and naturally enough, at a much faster pace. 
This state of affairs, however, leads to the transformation of an entire complex system of the human 
mind that can be described as “memory”, conducive among other things also to a “modified capacity of 
deduction”. Indeed, even the computer has its own kind of technological “memory” which can likewise 
be manipulated: augmented, upgraded, fed, de‑fragmented, or deleted. Here, two identical words – 
memory & memory – acquire different meanings, depending on their context.

An entire technological apparatus which participates in the sophistication of our contemporary 
living space has adopted human terms to denote its own mechanical operations. Nonetheless, this 
process also happens to be reversible. On the other hand, a number of purely technological terms 

2  Cf. Vilém Flusser: “We owe our capacity to break down units in a disciplined manner to a specific practice. (...) We owe our capacity of critical 

thinking to the practice of linear writing. Documentably, the invention of linear writing, which dates back to the second millenium BC, was 

propelled by the intent of counting. Counting, then, implies tearing things out of their standard context with a view to organizing them in series 

or sequences. Counting lies at the core of critical thinking. Insomuch as humans managed writing, they developed their critical capacity, up to 

a point of reaching a sophisticated degree of critical thinking in the form of logical and mathematical analysis, primarily involving the art of 

calculus, or the capacity to divide, cut up, break down all phenomena of both the outer and inner worlds, all objects, thoughts, feelings and 

acts, into point-size elements.”, in: Krirétia – Krize – Kritika. in: Milena Slavická – Jiří Fiala (eds.), Vilém Flusser. Moc obrazu. Výbor 

filosofických textů z 80. a 90. let. Výtvarné umění 3–4 / 1996, pp. 109–110.
3  Initially, technology only accelerated the capacity of critical thinking, subsequently to contaminate and to some extent control it. 

See note 2.
4  Vilém Flusser refers to “communication revolution” as a “change of direction of the communication flow”, in: Fotografie ve veřejném 

prostoru. in: Milena Slavická – Jiří Fiala (eds.), Vilém Flusser. Moc obrazu. Výbor filosofických textů z 80. a 90. let. Výtvarné umění 

3–4 / 1996, p. 125.
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has been infiltrating into inter‑human communication, either denoting human activities, or in the 
form of variously explicit or hidden communicants. This, roughly, is where one should seek for the 
research field of Hanzlík’s work which has aspired to a consistent investigation into and application of 
technology and its various methods aimed at the improvement and development of human capacities.

The artist unveils and sets into relief previously hidden potentialities of technological tools and 
instruments. He begins by learning to detect and define them in their phenomenality, subsequently 
proceeding to use them for purposes other than those for which they were originally programmed. He 
progresses in a sense opposite to their priority functions, to the mechanical and schematic aspects 
of their production patterns; his pursuit is contrariwise, being aimed at exploiting these processes for 
the sake of expanding and deepening human perception. By no means, however, does this amount to 
a self‑purposed cultivation of the human experience; much rather, it ultimately comes down to the 
pursuit of the understanding of a fundamental situation in which we find ourselves, either knowingly 
or unknowingly, in the middle of today’s information‑dependent society. These steps thus assume 
a dimension which happens to be existential in that it relates to the raising of self‑awareness.

At this point the artist becomes a producer, the border between research and art work ceases to exist, 
and what ensues is an artistic activity which humanizes technological production on the levels of both 
process and output, one which does not conceal its fascination by the products of what has become 
known as the technological revolution, but which at the same time “establishes” a new category, 
namely, that of “technology criticism”5, within the domain of technology itself, through the artist’s 
position as “producer”, or more precisely perhaps, “post‑producer”.

In Daniel Hanzlík’s output, this critical position within the media he has been active in is manifested 
and summed up along the lines of the artist’s own deductions concerning his creative development, 
as falling into four semantic groups functioning as metaphorically expressed criteria: 1) Parts of parts; 
2) Spatial constellations; 3) Parallel links; and 4) Sources of signals. The intent alone underlying the 
artist’s decision thus to categorize his output attests to a systematic approach geared to rationalizing 
a status quo and “reconstructing its aspects”.6 The whole body of his work thus from then on falls into 
four separate lines each of which evolves in its own manner and assumes its own history, yet involving 
numerous intersections. Added up, these four separate trajectories give the sum of a single creative 
output. Where then should one seek for a common, unifying aspect of this work? 

5  Cf. with the narrower definition of the newly updated concept of “criticism” as “photo‑criticism”, in: Fotokritika.  in: Milena 

Slavická – Jiří Fiala (eds.), Vilém Flusser. Moc obrazu. Výbor filosofických textů z 80. a 90. let. Výtvarné umění 3–4 / 1996, pp. 93–97.
6  See note 1 (Patočka on Ingarden).

The answer is supplied by the artist himself: “A survey of my work so far will reveal one of the prime 
concerns of my reasoning as an artist to relate to the theme of space. In defining my approach to this concept, 
I have divided it into three categories, using as criteria my previously finished projects, the orientation of 
my development, and the typology of environment.”7 The three categories in question are: media space; 
communication space; and virtual space.8 What is of the utmost relevance here then is the relation of 
space to time and its course. Diverse correlations between space and time, and in view of the distinct 
nature of time itself, project into distinct model situations whose platforms the artist discovers and 
reshapes.

The overall character of Daniel Hanzlík’s work points to its interpretation essentially in terms of 
a progressing sequence of realizations. The element of sequentiality is indeed decisive, as it organizes 
the evolving output in a linear pattern which makes possible its correct reading.9 It is this state of 
continuity which affiliates Hanzlík’s work with technical or technological processes, as e.g. the starting 
of a programme.

If we wish to track down in retrospective the genesis of an individual work, we must take it as a model, 
an example, extracting it again, this time from its situation as part of an imaginary continuum of its 
maker’s work. After having been thus singled out, the work – i.e., realization – invariably evolves, 
constitution‑wise, within a field between two criteria: namely, those of projection and viability. The 
criterion of projection relates to conceptual reflection and programme, and the criterion of viability to 
a project design in the form of linear transcription (descriptive transcription).10 Consequently, the work 
is an amalgamation of project description11 and project realization. This is indicative of Hanzlík’s work 
deriving from the concept of a structure breaking down to basic or seminal units resembling rhizomes 
(i.e., root branchings with a potential for further growth).

7  Personal notes from the artist’s archive.
8  Ibid, see note 7.
9  This concerns the “tearing of things out of their context, with a view to arranging them in series”, or historically, the “birth of critical 

thinking”, see note 2.
10  “Line patterns” and “stripes” are also frequent compositional motifs of Hanzlík’s painting, audiovisual and installation projects. 
11  A substitutive element of description can likewise be a model (e.g., a photograph, a sound track, a film track, etc.), or the sum of 

such models in a work. Each of these components actually represents one complex description or recording made by other means.
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Why is that so? Daniel Hanzlík works with visuality as a language form which he exploits and 
transforms.12 Visuality is conceived as a record which should be either correctly translated into 
a different sign system, expanded, differently interpreted, or transformed on the level of meaning, 
re‑encoded. A record of instructions constitutes a central axis which enters into the material body 
of (intermittently yet purposefully de‑materialized) creative production. It is a programme which is 
decomposable into lines. The realization then represents an authentic penetration into the operative 
functions of a technology which works with an integrated mechanical memory, and thereby makes 
possible a speedier progress of work in time, thus multiplying human capacities of verifying certain 
processes. At the same time, it releases real human time for use in further experimentation.

A substantial contribution made here by Daniel Hanzlík consists in a weakening of the utility function 
which is otherwise, due to the involvement of technological processes, tuned to reproduction and 
multiplication. This concerns primarily aspects conducive to the engendering and acceleration of 
the tendency towards the formalization and schematization of imagination, or indeed, towards its 
“prefabrication”. The artist’s work starts at the point where ends the distributing and totalizing 
aspect of the new media. In them, Hanzlík discovers a hitherto hidden potential of expression whose 
activation, however, comes to interfere with the by now already ingrained mindset of a spectator used 
to refrain from reflecting on things seen or configuratively perceived (image and sound; sound and 
space; space, light and sound; darkness, colour and sound, etc.). The artist re‑activates the recipient, 
awakening him from his state of passivity.

As Hanzlík integrates into his work even that which has so far remained largely uninteresting (or, more 
precisely, aesthetically uninteresting) for art, he erases the boundaries of art work, treating it as an 
open relation field which only adjusts to specific spatial parameters (e.g., the size of a gallery, a house 
façade, a data carrier, a host unit, etc.). It may be worthwhile to compare this methodic approach with 
Albrecht Wellmer’s observation in The Critique of Reason Since Adorno: “Opening up a work or eliminating 
its borders is interpreted as a correlate of the growing capacity of aesthetic integration of the diffuse and the 
detached. If we do not take into consideration only aesthetic producers, as Adorno, adopting a remarkably 
narrowed point of view, persisted in doing, but will rather also consider the category of recipients, we may 
conclude that the border-free forms of modern art are not merely the aesthetic mirror of a decentralized subject 
and its world uprooted in its foundations, but that they also offer a possible new mode of the subjects´ handling 

12  See also Vilém Flusser, Jazyk a skutečnost. Praha 2005, transl. by Karel Palek.

their own decentralized condition: i.e., they represent a form of subjectivity which no longer corresponds with the 
rigid uniformity of a bourgeois subject, but shows a more flexible form of organization of the ´communicatively 
liquefied´ identity of Myself.”13

Making a digression now to another sphere wherein the artist has been intervening, we shall 
notice that there, too, he applies either similar or identical strategies of expression leading to the 
transformation and re‑encoding of a “place” or “situation” from the standpoint of a “de‑centered 
subject”. An example of this are Hanzlík’s realizations in a public space that has been previously 
defined by urbanistic means (urban squares, streets, a park, a façade, or a shop‑window). Here, in the 
context of public space, a “borderline problem” is raised which is similar to that of the overlapping 
borders of an art work in terms of format. “Technologies have provided autonomy, yet at the same time 
they have blurred the borderline between private and public spaces.” The result has been a state of 
“interpenetration”.14 

Work and space lose definiteness. They become variable. Similarly, in relation to shared space, the 
difference between exterior and interior becomes obliterated, or more precisely, the functional 
difference between the two, to which we have been accustomed, is altered. Spatial correlations and 
their semantic shifts are another area of Daniel Hanzlík’s creative interest: “I have developed my interest 
in spatial correlations in a series of installations transforming the visual interface of exhibition gallery into an 
environment. My work with the scale of space is defined in the installation by two dimensions. The motif of 
detail – micro-structure – is monumentalized in the painting, whereas the scale of the wider context of urban 
space – macro-structure – is reduced to a scale-model situation limited by the disposition of the gallery space.”15 

The micro‑structure is taken out of the spatial context and monumentalized, the macro‑structure is in 
its turn subjected to spatial reduction. This monumentalization of details in painting, and the parallel 
scaling down of exterior elements in interior installation, relate to the domain of a newly discovered 
aesthetics. By deleting the utility context of individual elements and manipulating their scale, the 
artist obtains room for designating the New Thing.

13  See Albrecht Wellmer, K dialektice moderny a postmoderny. Kritika rozumu po Adornovi. Praha 2004, p. 85., transl. by David Mik.
14  See note 7 (the artist’s personal notes).
15  Notes from the artist’s archive.

   Instantní realita, 2012, 
prostorová zvuková instalace / 
Instant Reality, 2012, surround 
sound installation

   14°25'17", 2012, HD video, 
5:20 min / 14°25'17", 2012, 
HD video, 5:20 min

   Sediment, 2011, digitální obraz 
generovaný zvukem / Sediment, 
2011, sound-generated digital 
image



The role of colour is changed: “I define the dimensions of the canvas as a fragment of an electronic image, 
and in the painting’s geometric compositional grid I proceed so far as to approach the depictive point itself. In 
a similarly adjusted detailed approximation, the element of information loses its quality as a message and is 
reduced to colour surface. The relation to the whole has faded out, and what remains is an impression of the 
original model (...).”16 

The same kind of artistic reduction applies to the semantic plane of the work: “Formal vacuity and 
absence of information turn to both a standpoint and an aesthetic norm set in contrast to the strategy of 
technical images and their utility value.”17

Provided the loosening of certain conventional sequences, i.e., lines stored in our experience in a way 
resembling programmed perception, it becomes possible for instance to draw with sound, to transform 
captured image by sound, to make what is visible disappear and contrariwise, to visualize what is invisible.

An art which dissolves in the reproducibility of the technological media18 ought to be found not only 
new repositories, but also new constellations of its proper constitution. Hence Daniel Hanzlík’s 
resort to the dynamic aspect of work as a process which can be recorded and stored, for instance in 
an arranged or simulated process, or archived in the form of presentable and recurrently applicable 
documentation. This accounts for the importance here of work with the chronology of data which 
can be virtually set, thereby generating for the artist’s own need, an autonomous time within real 
time. Therefore also the individual works bear likeness to model situations employed in the exact 
sciences, albeit with the difference in that what is concerned here is not an illustrative demonstration 
of an abstract problem, but very much on the contrary, a switch setting off the flow of free aesthetic 
experience without boundaries. What we see here amounts to the storage of a live signal which will 
not be taken away, dissolved, erased and lost forever in the mirror projections of technical images 
and in the whirl of configurative media. The artist of our time is primarily concerned with removing 

16  Ibid.
17  Ibid.
18  One should point out here the continued relevance of Walter Benjamin’s visionary text on the status of art work in the age of its 

technological reproducibility. It only needs to be updated with respect to the new conditions of our information‑oriented, or 

post‑media, age which happens to be much more refined as regards the speed and sheer number of strategies of technological 

reproduction, than the period before World War II when Benjamin’s text was written (1936). 

the shock caused by false awareness, with a view to being able to work freely with available means 
of expression, re‑integrating them with the field of human interest, and therefore with the crucial 
criterion of art work.19

Petr Vaňous 
Kutná Hora, December 2012

19  “It is essential to work with machines, even running counter to their own programmes, to preserve one’s freedom. To do this, however, you have 

to know the nature of machines. To become aware of it,“ as Vilém Flusser is quoted by Jan Jedlička, in: O zimní cestě k moři. Rozhovor 

Mileny Slavické s Janem Jedličkou. in: Milena Slavická – Jiří Fiala (eds.), Vilém Flusser. Moc obrazu. Výbor z filosofických textů 

80. a 90. let. Výtvarné umění 3–4 / 1996, p. 153.
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sound installation

103–107    14°25'17"‚ 2012, HD video, 5:20 min / 14°25'17"‚ 2012, HD video, 5:20 min

sources of signals



78—79





80—81





82—83





84—85





86—87





88—89





90—91





92—93





94—95





96—97





98—99





100—101





102—103





104—105





106—107







   Audiovizuální performance, 2012, Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem / 
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