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Flašarova dizertační práce v oboru muzikologie je věnována zásadnímu multimedi-
álnímu počinu poválečného umění 20. století, který byl uskutečněn ku příležitosti 
bruselského EXPO 1958 na zakázku nizozemské firmy Philips třemi vysoce originál-
ními umělci mnoha talentů — Le Corbusierem, Edgarem Varésem a Iannisem Xena-
kisem. Záměrem Philipsu bylo předvést nejmodernější vymoženosti audiovizuální 
techniky v co nejoriginálnějším pavilonu. I proto přizvali ke spolupráci jednoho 
z nejpokrokovějších architektů — Le Corbusiera, který celý projekt spontánně po-
jmenoval Poème électronique. Svou účast ale také okamžitě podmínil zapojením Ed-
gara Varèse, průkopníka experimentální elektronické hudby. Varèse pro Le Cor-
busierovu osmiminutovou kompozici, skládající se z projekce barevného světla 
a diapozitivů, složil elektroakustickou skladbu s přesnými specifikacemi prosto-
rové distribuce zvuku prostřednictvím neuvěřitelných 425 reproduktorů. Vlastní 
řešení pavilonu pak vyhotovil Xenakis, jeden z nejoriginálnějších hudebních skla-
datelů 20. století, shodou okolností též studovaný architekt, který v té době pra-
coval v Le Corbusierově ateliéru. Xenakis přispěl rovněž dvouminutovým inter-
mezzem, skladbou na bázi konkrétní hudby nazvanou Concret PH. Celá produkce 
obalená schránkou z armorovaného betonu se pak skládala ze smyčky desetimi-
nutové projekce, tedy z osmiminutové Poème électronique a dvouminutové skladby 
Concret PH, během které vždy návštěvníci pavilon opouštěli, aby uvolnili místo další 
skupině příchozích. Během bruselské výstavy tuto „expozici“ shlédlo pravděpo-
dobně okolo dvou milionů návštěvníků.

Už ze zevrubného popisu námětu Flašarovy práce je patrné, že si autor pro svůj 
badatelský počin zvolil téma, které by mohlo nepřipraveného a nezkušeného snadno 
přivézt do úzkých. Flašar se ale svého údělu zhošťuje s odhodláním, které odvážným 
přináší ovoce. Dokonce otevřeně připouští jistou neeliminovatelnou, leč nutnou míru 
diletantismu jakéhokoliv bádání v interdisciplinárních vodách, které, neustále zče-
řovány novými přístupy, doposud nenabídly žádný průzračný návod na řešení in-
termediální problematiky. Flašara na Poème électronique zajímá beztak především 
na tehdejší dobu nebývalá interakce mezi zvukem a prostorem, umožněná technolo-
gií, jakási forma totalizace ve smyslu součinnosti hudební a architektonické složky 
uměleckého díla, jejímž cílem je zprostředkovat recipientovi svého druhu virtuální 
prožitek multidimenzionální reality. Ve spletitém počinu Poème électronique spatřuje 
„klíčovou realizaci koncepcí prostorové projekce hudby“ (s. 9) a „novou formu ritu-
alizovaného prožitku“ (s. 27), volně navazující na odkaz modernistického Gesamt-
kunstwerku. Pojem média zde neproblematizuje, dle všeho jej uchopuje primárně 
jako „formu uměleckého vyjádření“ (s. 15). Co se vzájemných interakcí hudebních, 
výtvarných a architektonických složek díla týče, zaměřuje se na zkoumání „vzájem-
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ných vlivů a interakcí mezi jednotlivými prvky superstruktury multimediálního díla“ 
(s. 14) — tedy mezi světlem, zvukem, barvou, rytmem a pohybem.

Ohlédneme-li se zpět do historie, zjistíme, že snahy o filozoficko-esteticko-te-
oretické uchopení vztahu mezi hudbou a architekturou nejsou ničím novým. Pře-
jdeme-li fakt, že Pythagorova koncepce kosmu vystavěného dle harmonických čísel-
ných principů nabyla v západní kultuře téměř axiomatického statusu, nalezneme 
metaforicky uchopenou konvergenci mezi těmito uměleckými odvětvími například 
u Schellinga, který v cyklu přednášek Philosophie der Kunst (Filozofie umění), uvede-
ných poprvé v Jeně v zimě 1802/1803, mluvil o architektuře jako o „ztuhlé hudbě“ (er-
starrte Musik),1 narážeje tím samozřejmě i na osvícenské schizma mezi tzv. časovými 
a prostorovými uměními, které nakonec modernismus definitivně zpochybnil. Flašar 
v publikaci nastiňuje toto úzké sepětí mezi hudbou a architekturou napříč dějinami, 
ale jak demonstruje na několika vybraných sondách do historie, tato premodernis-
tická spojení jsou až na několik výjimek v současném výzkumu chápána spíše jako 
neproblematická, ať už kvůli chybějícímu teoretickému ukotvení nebo nedostatečně 
informovaném výzkumu.

Podle současného badatele Svena Sterkena2 se styčné plochy mezi hudbou a ar-
chitekturou tradičně objevují na dvou úrovních: intelektuální (teorie harmonických 
proporcí) a fenomenologické (imerzivní charakter), přičemž v prvním případě tomu 
tak je díky analogickým matematickým proporcím a v druhém se tak děje skrze zdů-
raznění prostorového aspektu. Jak je z Flašarovy práce patrné, Poème électronique 
staví na obou těchto společných jmenovatelích. Ze současné perspektivy bychom 
několikavrstevný Gesamtkunstwerk Pavilonu Phillips nazvali nejspíše „imerzivním 
environmentem“, jak ostatně navrhuje i autor publikace sám (s. 106). Pavilon byl totiž 
projektován jako „nádoba“ (s. 12) na audiovizuální obsah-projekci, přičemž struktura 
této nádoby byla odvozená z hudby konstruované pomocí principu zlatého řezu, jme-
novitě Xenakisovy skladby Metastaseis. Posluchač tak se vstupem do pavilonu vešel 
přímo do trojrozměrné hudební struktury, která zároveň byla hudebním nástrojem. 
Člověk se stal součástí jakési eupalinovské zpívající budovy.

Flašarova monografie, nominována v roce 2012 na Cenu F. X. Šaldy, si klade četné 
ambiciózní cíle, které se jí daří úctyhodně naplnit na všech vytyčených frontách. 
Nejenže představuje kvalitní příručku pro osvětlení esenciálních principů elektro-
akustické hudby i pro čtenáře do zákonitostí této problematiky doposud nezasvě-
cené, ale lze jí suverénně připsat titul nejúplnějšího českého pojednání o zásadním 
díle euro-americké multimediální tvorby poválečných let. Publikace zároveň usiluje 
o uvedení problematiky multimédií do kontextu české hudební vědy, o zprostřed-
kování biografického a faktografického materiálu vztahujícího se k autorům Poème 
électronique, o rekonstrukci historického kontextu vzniku díla a o reflexi dobových 

1 Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von: Philosophie der Kunst. In: Sämtliche Wer-
ke. Oddíl 1, sv. 5. Cotta, Stuttgart 1859, s. 255 <www.deutschestextarchiv.de/schelling_
kunst_1859> [27. 9. 2016].

2 Sterken, Sven: Music as an Art of Space: Interactions between Music and Architecture 
in the Work of Iannis Xenakis. In: Mikesch W. Mueckle — Miriam S. Zach (eds.): Essays on 
the Intersection of Music and Architecture. Culicidae Architectural Press, Ames 2007, s. 21–51, 
zde s. 31–32.
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trendů na poli multimédií. Jak autor uvádí, pro budoucí rozvoj výzkumu je nezbytné 
zaplnění povědomostních mezer, které v českém prostředí vznikly díky politicko-
-ideologické situaci, která v době vzniku díla neumožnila adekvátní recepci — viz 
výbornou ilustraci v krátké kapitole o (ne)recepci zahraničních pavilonů Expa 58 
v českém dobovém tisku.

Publikaci lze uvést do kontextu současného středoevropského fenoménu tzv. sys-
tematické hudební vědy (systematische / systemische Musikwissenschaft), pro niž je pří-
značný otevřený interdisciplinární přístup a která se zajímá o hudbu v širším slova 
smyslu. Mezi její popularizátory můžeme zařadit Carla Dahlhause či Helgu de la Mo-
tte-Haber. Na poznatky zmíněných autorů se sice Flašar opakovaně odvolává, ale 
v žádném případě se neomezuje pouze na zjištění z oblasti muzikologie. Čerpá i z nej-
novější literatury věnované problematice multimédií a výslednou publikaci před-
kládá jako možný komplementární materiál k projektu VEP (Virtual Electronic Poem), 
jehož cílem je precizní rekonstrukce dnes již zaniklého uměleckého díla v prostředí 
virtuální reality. Vincezo Lombardo z výzkumného týmu VEP tuto metodu označuje 
za „archeologii multimédií“ (archeology of multimedia) a rekonstrukci Poème électro-
nique uvádí jako case-study takového přístupu.3 Flašar se v závěru své knihy v duchu 
Benjaminově sice pozastavuje nad jen těžko obhajitelnou autenticitou jakéhokoliv 
díla vzešlého z podobných rekonstrukčních snah, ale projekt VEP rozhodně neodsu-
zuje. Jeho hlavní plus spatřuje v experimentální metodě výzkumu spíše než v pre-
cizní rekonstrukci díla z propadliště dějin.

Přehlednosti a čtivosti publikace napomáhá systematické rozdělení do tematic-
kých úseků, které postupně staví jeden na druhém formou neustálé zpětné kompa-
race. V jednotlivých kapitolách knihy jsou nejprve pojednány předpoklady a cha-
rakter díla každého z tvůrců podílejícího se na super-kompozici Poème électronique, 
tedy Edgara Varèse, Iannise Xenakise a Le Corbusiera (přesně v tomto pořadí), aby 
v završující kapitole o vlastním totálním uměleckém díle byla patrná komplexní 
spřízněnost jejich poetik. Flašara zajímá analogické uvažování a směřování autorů 
projektu, přičemž se pozastavuje nad hypotézou, jestli by možný klíčový průsečík 
jejich tvůrčích aspirací nešlo lokalizovat ve fascinaci přírodou a krystalickými for-
mami z ní pocházejícími. Toto zjištění má jistě své logické opodstatnění, ale jak je 
z knihy patrné, pro kontemplaci sdíleného počinu Poème électronique je podstatnější 
univerzální zájem o vědu (a její nejaktuálnější technické vymoženosti i teoretické 
poznatky) a umění (s důrazem na hudbu), ať už autoři v různých oblastech dosahují 
různé míry kompetence. Spřízněnost těchto v jádru rozlišných osobností lze ode-
číst spíše z jejich inklinace k hledání čistých matematicko-konstrukčních principů, 
z fascinace prostorovými možnostmi zvuku a z abstrahujícího nakládání s navole-
nou uměleckou doménou. Jak uvádí Xenakis sám, parafrázováno Flašarem, abstrakce 
je především „vědomou manipulací se zákony a čistými pojmy, nikoliv s konkrétními 
objekty“ (s. 76), jak se lidé často mylně domnívají.

Jak již bylo řečeno, v centru zájmu autora-muzikologa stojí předně elektroakus-
tická hudební složka Poème électronique, tedy Varèsova kompozice stejného jména. 

3 Lombardo, Vincenzo et al.: Archeology of Multimedia. In: Proceedings of the 14th ACM in-
ternational conference on Multimedia 2006. ACM, New York 2006, s. 269–278 <dl.acm.org/
citation.cfm?id=1180706> [27. 9. 2016].
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Proto také Flašar Varèsovi věnuje nejvíce prostoru a hudební skladbu podrobuje slu-
chové a spektrografické analýze, přičemž zajímavá zjištění odhaluje zejména druhá 
zmíněná forma rozboru. Je ale nutné vyzdvihnout, že kniha je podnětná i pro obec-
něji zaměřená intermediální studia, jejichž různorodě orientované odnože v posled-
ních letech zaznamenávají exponenciální růst. Publikace je jistě přínosná například 
pro diachronní výzkum fenoménu totálního uměleckého díla, a to především jeho 
modu, který Matthew Wilson Smith nazývá „crystalline Gesamtkunstwerk“ (krys-
talický Gesamtkunstwerk),4 či pro synchronní intermediální diskurz prahnoucí 
po ucelenější metodologii a jednotnější terminologii. Publikace v neposlední řadě 
předkládá nové impulzy současnému melopoeticky temperovanému intermediál-
nímu výzkumu, který místy jen složitě hledá cestu ven z romantizující perspektivy 
či příliš snadno podléhá fádním řešením Laokoóntova problému. Flašar správně po-
dotýká, že prostor byl v hudbě, klasicky řazené k časovým uměním, vždy implicitně 
přítomen, poněvadž znějící hudba, respektive zvuk, se z fyzikálního hlediska chová 
jako těleso pohybující se prostorem. Šlo jen o to si tento fakt plně uvědomit, jako 
v případě Varèsově nebo Xenakisově. Nelze ani opomenout, že jedním ze zásadních 
poselství Poème électronique zůstává rovněž fakt, že lidské ucho dokáže být stejně jako 
oko nástrojem určování polohy člověka v prostoru, na meta-úrovni jeho pozice v ce-
lém kosmu.

Pro možný navazující interdisciplinárně zaměřený diskurz se jeví podnětné též 
Flašarem nastíněné Xenakisovy úvahy o „obecné morfologii“ (morphologie générale), 
tedy o meta-disciplíně forem, jejímž jádrem by měly být „vyšší hierarchické struk-
tury“ (s. 13) odhalující inferenční modus operandi, který by dokázal osvětlit zásadní 
konstrukční princip společný všem uměleckým a vědeckým disciplínám. Flašar 
mluví o „aplikaci shodných myšlenkových vzorců v různých oblastech umění“ (s. 145), 
tedy o jisté defaultní optice pro myšlenkové operace. Zde ale nutně vyvstává otázka, 
zdali toto hledisko může obstát například jako alternativní způsob překlenutí „in-
termediální propasti“ (intermedial gap)5 mezi jednotlivými uměleckými obory. Do-
savadní výzkum totiž často naráží na ryze metaforický ráz jakékoliv takové operace. 
V případě Poème électronique však oním přemostěním mezi jednotlivými uměleckými 
složkami není pouze přibližující jazyk analogií, který bývá hojně užíván v návaznosti 
na melomanickou, romanticko-esotericko-symbolistickou tradici, a kterého se mi-
mochodem nikdo ze spoluautorů Poème électronique v teoretickém diskurzu beztak 
nemůže zcela vyvarovat, ale rovněž interface matematicko-technologický, operující 
ve virtuální sféře prostřednictvím čísel. Cílem zde totiž není fádní translace pro-
středků jednoho média do druhého pomocí poetických analogií, sugescí či evokací, 
nýbrž prozkoumání reálných možností vědecky ukotveného transferu a projekce jed-
noho média do druhého na základě přesných matematických modelů a obdobných 

4 Smith, Matthew Wilson: The Total Work of Art. From Bayreuth to Cyberspace. Routlege, New 
York 2007, s. 16.

5 Rajewsky, Irina O.: Intermediality, Intertextuality, and Remediation: A Literary Perspective 
on Intermediality. In: Intermédialités: histoire et théorie des arts, des lettres et des techniques / 
Intermediality: History and Theory of the Arts, Literature and Technologies, sv. 6, 2005, s. 43–64, 
zde s. 55. <cri.histart.umontreal.ca/cri/fr/intermedialites/p6/pdfs/p6_rajewsky_text.pdf> 
[27. 9. 2016].
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konstrukčních principů. Ve středu zájmu sice stále stojí hudba jako umění nejvýsost-
nější, ale taková, co má inspirovat vědu a technologie. Hudba, která je výrazem logu 
a nástrojem experimentálního vyjádření lidské inteligence.6

Flašarova stimulující publikace nabízí spoustu dalších námětů k zamyšlení, které 
by bylo záhodno v budoucnosti rozvést — například podívat se v detailu na jiné mul-
timediální projekty podobného ražení nebo dát více prostoru spletité problematice 
Poème électronique v navazujících dílčích studiích. Doufejme, že na sebe obdobné ba-
datelské počiny v českém prostředí nenechají dlouho čekat.

AD:
Martin Flašar: Poème électronique, 1958: Le Corbusier, E. Varèse, I. Xenakis. Masarykova univerzita, Brno 
2012. 162 s.
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6 Xenakis, Yannis: Arts/Sciences: Alloys — The Thesis Defence of Yannis Xenakis before Olivier 
Messiaen, Michel Ragon, Olivier Revault dʼAllonnes, Michel Serres, and Bernard Teyssedre, přel. 
Sharon Kanach. Pendragon Press, New York 1985; týž: Formalized Music. Thought and Math-
ematics in Composition. Pendragon Press, Stuyvesant 1992.
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