Co to isou "multimédia"
Výraz "média" pochází z latinského medius - prostřední,
s nímž souviselo mediare - prostředkovat. Média jsou zkrátka
něco, co zprostředkuje (ostatně zprostředkovací roli mají i média spiritistů). V dnešním slova smyslu se jedná především
o zprostředkování informací, mluví se zejména o tiskových,
rozhlasových, televizních médiích, či soubomě o sdělovacích
médiích (kde adjektivum je víceméně navíc, ale má význam
ve spojení "sdělovací prostředky"). Často používané multi- je
z latinského multus - mnohý. Velice šroubovaně tedy multimédia můžeme opsat jako "zprostředkovatele informací a počitků
v jediném zařízení současně více způsoby při možnosti interaktivity". Právě interaktivnost, možnost uživatele sám ovládat
a ovlivňovat na ruzných úrovních způsoby a rozsah prezentace,
je podstatný znak multimédií. Produkce širokému publiku, kde
za pomocí vizuálních a akustických prostředků a namnoze
s využitím počítačových technologií dochází k prezentaci (výrobků, firem) nebo zprostředkování uměleckého zážitku (experimentální divadlo), nelze zařazovat mezi multimédia. Multimédia kladou důraz na individualitu, na individuální volbu,
zpravidla počítají s reakcí jednoho konkrétního uŽIvatele. Za
multimediální možno označit jen interaktivní kombinaci vizuálních vjemů (textu, obrazů statického a dynamického)
s vjemy sluchovými - řečí, hudbou, zvuky. Za multimediální
se označují jak zařízení umožňující kreativním způsobem vytvářet (vyvíjet) multimediální produkty (například určitý typ
počítače, počítačového programu), tak zařízení prezentující již
hotové výtvory určené pro prezentace (např. tematické CDROM). Jako multimédia se tedy označují jak počítačové systémy pro autorskou práci, tak přehrávací zařízení pro vytvořená díla a konečně i vlastní produkty. Takto široce pojímané
užívání pojmu "multimediální" může vést až k jeho devalvaci.
Zatímco klasická kniha přinášela pouze text, multimediální
produkt přináší na CD-ROM v elektronické encyklopedii
kombinaci textu, mluveného slova, videozáznamu, animací,
fotografie, grafiky. Významné je nejen to, že na mnohem
menší ploše je stěsnáno mnohem více informací, ale i to, že
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jde o informace mnohem komplexnější (záznam projevu
M.L. Kinga nejen čteme, ale můžeme ho najednou vidět i slyšeL). Zatímco v klasické prezentační přednášce examinátor
přinášel projekci diapozitivů ze dvou projektoru a v pravý
okamžik mohl dát pokyn ke spuštění zvuku jako doplňku, přičemž část posluchačů mohla zívat, protože přednášené již
znala, multimediální prezentace o výrobku nebo firmě ponechává na uživateli, v jakých úrovních a jakými způsoby a výběrově i o čem chce být informován.
Multimédia jsou tedy prostředkem, který na kvalitativně
i kvantitativně mnohem vyšší úrovni, než tomu bylo v minulosti, umožňuje vytvářet i zprostředkovávat informace i oddechovou zábavu. Multimédia zkrátka mohou činit náš život zajímavějším a zábavnějším, než tomu kdy bylo dřív. Tak jako
komik nerozesměje toho, kdo se nechce smát, multimédia neosloví toho, kdo se jich stranÍ. Multimédia ovšem nejsou jen
počítač doma na stole, či sex po intemetu na pracovišti, multimédia jsou v civilizovaných zemích už všudypřítomná a pokud se nežije jen v lesích, těžko se jim bude moci člověk vyhnout. A k pochopení jejich funkce a role má posloužit i tato
příloha.

Uplatnění multimédií
Ve veřejném prostoru, to znamená na ulici, v metru, letišti,
nádražích, muzeích, galeriích, se nacházejí ruzné informační
boxy, které zpravidla pomocí dotykové obrazovky jednak interaktivně pomáhají v orientaci uživatele formou plánku či
mapy, jednak ho mohou orientovat, obvykle také ve spojení
s mapou, o místě požadovaných aktivit (koncertů, biografů,
výstav, atp.). Ve veřejném prostoru, kde se obvykle vyplňuje
čas čekáním (haly letišť, nádraží), bývají také firemní informační boxy, kde se kombinací tlačítek a dotykové obrazovky
možno nejčastěji dozvědět o produktech nějaké firmy (např.
o nových autech) či o nějaké věci veřejného zájmu (např.
ochrana před AIDS). Poměmě vzácně se ve veřejném prostoru
můžeme setkat s interaktivními uměleckými díly, obvykle náročnými na údržbu.

třebné se nalezne v "síti sítí". Jistou
odpovědí může být masivnější šíření
multimediálních (zejména výukových a encyklopedických titulů)
na médiu DVD, doposud využívané
hlavně pro filmová díla. Výhodou
internetu je bezprostřednost,
CD-ROM archivační hodnota.
Zvláštní význam mají také elektronické časopisy, které mohou existovat jak v jednoduché podobě jako
text na internetu, multimediální příloha tištěného časopisu, nebo jako
multimediální časopis se všemi náležitostmi distribuovaný na CD-ROM.
Některé z těchto časopisů jsou velmi
exkluzivní a představují svébytné
umělecké multimediální dílo (například americký Medium Mind).
Multimediální umělecké dílo
Multimediální umělecké dílo má
přirozeně všechny průvodní znaky
Miloš Vojtěchovský: Orbis
multimédia (propojení médií plus
interaktivita), navíc má však prvky, které charakterizují umělecké dílo. Toto umělecké dílo může být vytvořeno jako jednotlivina pro veřejný či galerijní prostor, tak jako komerčně šířený produkt, zpravidla CD-ROM. Za takový pokus, první
svého druhu, označuji CD - ROM Freak Show The Residents
dodaný na trh roku 1994. Uměleckým útvarem, spojujícím nevšední hudební a estetický zážitek, jsou i další CD-ROM The
Residents, Eve Petera Gabriela či Alice představující multimediální variace japonských umělců K. Kaneko a K. Kato na
známé dílo L. Carrolla.
Umělecké multimediální dílo vytvořené jako jednotlivina
je v uměleckém světě poměrně vzácné pro svou finanční
i technickou náročnost. Pro umění minulého a tohoto desetiletí je typické spojování různých médií a z toho vyplývající
zapojování techniky do uměleckého procesu. Multimediální
však -není blikající světelná plastika se zvuky, či video v soše
obklopené fotografiemi, ani soubor x televizních obrazovek,
pokud zde není možnost interaktivity, tedy konkrétního
ovlivnění probíhajících dějů divákem. Pro přiblížení využití
multimédií v umění bych využil výstavy, která sice proběhla
v Praze na přelomu roku 1995 a 1996, ale která podle mého
názoru u nás zatím v největší míře ukázala návštěvníkům
možnosti multimédií v umění. Pod názvem Orbis fictus ji ve
Valdštejnské jízdárně realizovalo Sorosovo centrum současného umění. Název výstavy odkazoval na Komenského dílo
Orbis Sensualium Pictus, k němuž byla Milošem Vojtěchovským a Tjebje van Tijen vytvořena moderní paralela s využitím počítače s třemi způsoby interakce: zrakem, sluchem
a hmatem. V sálku věnovaném interaktivnímu muzeu, uspořádaném jako amfiteátr, byly kolem počítačů ve středu do
kruhu umístěny drobné konkrétní předměty, jež měly vzbuzovat asociace na původní vyobrazení v Komenského knize.
Konkrétní moderní paralelou byly jednak počítačové obrazy
na monitoru, aktivované dotykem na body obrazovky, jednak

Pictus Revised, 1995 (intermediální instalace)

Miloš Šejn:Colorum Naturae Varietas, 1998-99.
Sekvence z připravovaného CD-ROM mapujícího autorův dlouholetý výzkum vztahů
přirozených barev a zvuht krajiny. Celek sleduje spletitou síť provázanosti vnímání
zvuků, barev a jejich abstrahování do slov. CD-ROM, který je prvním multimediálním
projektem tohoto druhu u nás, je realizován ve spolupráci s SCSV v Praze, Centrem pro
Metamedia v Plasích a Centrem pro kulturu a komunikaci C3 v Budapešti.

