
1836
Les Voleurs (Zloději)
Kniha Eugèna Françoise Vidocqa vysvětluje literární tradici 
známou pod názvem Dopis z Jeruzaléma, dříve nazývanou 
Španělský vězeň, a odkazuje na podvodný text, který vznikl 
ve Francii na konci osmnáctého století. Tyto dopisy, které 
silně ovlivnily dnešní podvodné e-maily, vyprávějí příběhy 
společnosti během Velké francouzské revoluce. Podobně jako 
dnešní podvodné e-maily líčí příběhy pánů v nesnázích a jejich 
sluhů, kteří prchají a snaží se pomocí příjemce dopisu, údajně 
„jediného důvěryhodného člověka“, získat poklad.

1970
„Spam, Spam, Spam, Spam, Spammity Spam, Wonderful Spam!“ 
Slavná píseň skupiny Vikingů v televizní skeči herecké skupiny 
Monthy Python. Dva zákazníci v kavárně si chtějí objednat 
snídani, ovšem zjistí, že všechna jídla obsahují lančmít: 
předvařené maso (spam) vyrobené společností Hormel Foods 
Corporation, které získalo na oblibě po druhé světové válce. 
Anglické slovo „spam“ se postupně stává součástí každé věty 
ve skeči.

1978, 1. května
První známý e-mailový spam, třebaže se tak ještě nejmenoval, 
byl odeslán několika stovkám uživatelů sítě ARPANET. 
Obsahoval reklamu na prezentaci společnosti Digital 
Equipment Corporation. Reakce na něj byla téměř veskrze 
negativní a žádné další e-mailové spamy se pak dlouho 
nerozesílaly.

1989
Tim Berners-Lee vynalézá internet (World Wide Web) 
a veřejnosti ho představí v roce 1991.

1993, duben
Richard Depew omylem odeslal 200 zpráv na diskuzní 
skupinové síti USENET. Jeden z uživatelů sítě USENET tuto 
událost označil za „spam“, a zavedl tak tento termín v digitálním 
prostředí.

1994, 18. ledna
Na síti USENET se objevil první úmyslný spam ve velkém 
měřítku s předmětem: „Global Alert for All: Jesus is Coming 
Back“ (Upozornění pro všechny: Ježíš se vrací), který mezi 
uživateli vyvolal velkou výměnu názorů.

1994, duben
Najatý programátor vytvořil e-mailový spam rozeslaný velkému 
počtu diskuzních skupin, tentokrát s úmyslným reklamním cílem 
a záměrem co nejvíce využít tento prostředek šíření informací.

1996
Vznik organizace MAPS (Mail Abuse Prevention System)
Organizaci založili internetoví softwaroví inženýři Dave Rand 
a Paul Vixie, kteří vytvořili seznam IP adres, které se podílely na 
problematickém chování. Seznam, později známý jako „Real-
time Blackhole List“, uživatelům umožňoval provoz z daných IP 
adres zablokovat. Brzy poté se začaly objevovat další seznamy 
na základě systému DNS.

2000
Filtrovací systém SpamAssasin.

2002
Spam rychle převzaly služby IM (okamžitých zpráv). V letech 
2002 až 2003 jejich počet dvakrát vzrostl.

2002, srpen
Paul Graham publikoval článek „A plan for spam“ (Plán pro 
spam), popisující techniky filtrování spamu později realizované 
u řady produktů.

2003
Spam začíná útočit na otevřenou strukturu blogů.

2003, červen
Meng Weng Wong publikoval úplně první verzi systému 
„Sender Permitted From“, z něhož se později vyvinul 
jednoduchý e-mailový validační systém Sender Policy 
Framework určený k odhalování e-mailových spamů.

2003, 16. prosince
Prezident George W. Bush podepsal zákon CAN-SPAM z roku 
2003, který v USA zavedl první národní normy pro zasílání 
obchodních e-mailů.

2004, leden
Bill Gates oznámil, že „spam se brzy stane minulostí“.

2004, 4. února
Facebook

2004, 27. září
Nicholas Tombros se stal prvním autorem spamů odsouzeným 
podle zákona CAN-SPAM z roku 2003.

2004, 8. listopadu
Další z mnoha rozsudků, tentokrát pro Nicka Marinellise 
ze Sydney za rozesílání nigerijských e-mailových spamů. 
(Nigerijský spam, podvodný e-mail 419, podvodný e-mail 
Španělský vězeň, e-mail o černých penězích, Fifo e-mail neboli 
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třiadvacet „trofejí“ – třiadvacet klíčových studií. Spolu s nimi je 
vystavena i korespondence mezi podvodníky a jejich protivníky, 
transponovaná do laminovaných tisků. Bojovníci se scamy tyto 
komentované výměny podrobně popisují a chlubí se jimi; jejich 
úlovky jsou přitom i dobrodružné příběhy – romány v dopisech 
plné zvratů a napětí.

Zvolená scénografie pro „Pamětní síň“ odkazuje na scénografii, 
kterou vytvořila architektka Lina Bo Bardi v muzeu výtvarného 
umění v São Paulu pro Le Musée Imaginaire Andrého Malrauxe, 
a jde o jakousi současnou ozvěnu dějin umění v uměleckém 
díle, jeho produkci a šíření.

Fidel
Video HD (11 min. 48 s), 2014.

Mezi amatérskými herci, kteří byli najati pro natáčení filmu The 
Rumor of the World (Světová fáma), byl jistý muž v Libanonu 
zvaný Fidel, který podle všeho dokonale zná podvodný e-mail, 
který se musí naučit nazpaměť. Fidel vysvětluje, že než přijel 
do Libanonu, v minulosti působil jako podvodník v Nigérii. 
V krátkém videu souhlasí s tím, že popíše různé kroky, které 
podvodníci podnikají, aby nalákali svou oběť. Z toho, jak mluví 
ke svým doplňkům (například hodinkám Rolex či botám značky 
Armani) a z vybraných lokací, je však zřejmé, že je všechno 
sehrané – jako by šlo o film ve stavu zrodu.

„Podvody jsou jiný druh filmu, který se nedá doopravdy 
vysvětlit. Je to nekonečný příběh. V podvodných e-mailech 
musíte přesvědčit někoho, koho jste neviděli a koho neznáte 
a možná ani neuvidíte, aby vám zaplatil spoustu peněz. Je to 
kouzelný film,“ říká nám Fidel.

A Letter Can always Reach Its Destination /  
Dopis vždy dosáhne svého cíle
Video instalace
Dvě kontinuální synchronizovaná videa HD (122 minut), 
hologramová obrazovka, 2012.

Název videa odkazuje na seminář Jacquese Lacana o povídce 
Edgara Allana Poea „Odcizený dopis“ s komentáři Slavoje 
Žižeka, který tvrdí, že jakmile člověk dostane dopis, ihned se 
cítí jako jeho příjemce. I když příjemcem není, stane se jím. 
Dopis tak vždy dosáhne svého cíle.

Tato instalace je odrazem filmu The Rumor of the World 
(Světová fáma) a představuje stejných osmatřicet amatérských 
herců. Tentokrát jde o jinak natočené celovečerní filmy, ve 
kterých herci e-maily interpretují a ztělesňují, které se tak 
stávají hmatatelné, slyšitelné a viditelné. Jednotlivé postavy se 
střídají na obrazovce v zadní části místnosti. Postupně vždy 
jedna z nich vystoupí. Ze skupiny se vynoří tvář a daný člověk 
vypráví příběh, ve kterém přechází z jedné reality do druhé. Pak 
postava vystoupí z pozadí a zobrazí se na druhé obrazovce 
před jinou obrazovkou jako hologram.

Obrazovky za sebou tak vytvářejí jakéhosi ducha, nejistou 
virtuální bytost.

Instalace „Dopis vždy dosáhne svého cíle“ rezonuje s naším 
uměleckým a filmovým výzkumem mizení, přítomnosti, latence 
a evokace, jeho výchozím bodem je nepřítomnost – virtuální 
komunikace prostřednictvím e-mailů – a prostřednictvím 
přítomnosti a výkonu herců se snaží vdechnout život abstraktní 
fantazii.

podpora / ERSTE Foundation, Ministerstvo kultury ČR, 
Magistrát hl. m. Prahy, Městská část Praha 2
mediální partner / A2 kulturní čtrnáctideník
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e-mail Detroit-Buffalo, obecně známý jako podvodný e-mail 
o poplatku, obvykle oběti sliboval významný podíl na velké 
částce peněz výměnou za malou počáteční platbu nutnou 
k tomu, aby podvodník velkou sumu získal).

2005, 14. února
Aktivace služby YouTube. Brzy nato se stala terčem rozsáhlého 
spamování.

2005, 25. července
Ruský spammer Vardan Kushnir nalezen mrtev ve svém 
moskevském bytě.

2006, březen
Představení Twitteru.

2006, 28. června
Organizace IronPort vydala studii, podle které 80 % 
nevyžádaných e-mailů pochází z tzv. zombie počítačů 
(napadených počítačů připojených k internetu). Podle 
zprávy bylo v červnu roku 2006 denně rozesláno 55 miliard 
e-mailových spamů, což je oproti 35 miliardám e-mailů 
z předchozího roku velký nárůst.

2006
Pokuty za spamování se zvýšily z pětimístné částky na miliardy 
dolarů.

2007, 29. června
Představení původního iPhonu.

2008
Proběhla řada průzkumů na téma nevyžádaných e-mailů, jež se 
snažily zjistit procento úspěšné manipulace. Průměrný počet 
uživatelů, kterým nevyžádané e-maily nabízely produkty, se 
pohyboval kolem 20 %.

2008, 11. listopadu
Od internetu byl odříznutý kalifornský poskytovatel hostingu 
McColo, označovaný za hostitelskou organizaci spammerů. 
Odhadovalo se, že poskytovatel McColo byl zodpovědný za 
distribuci asi 75 % internetového spamu na celém světě.

2009
Většina nevyžádané pošty na světě byla v angličtině 
a přeložena prostřednictvím automatických překladačů z jiných 
jazyků.

2011
Analýza společnosti Cisco Systems ukázala, z kterých zemí 
spam pochází (13,7 % Indie; 9 % Rusko; 7,9 % Vietnam; 
6 % Jižní Korea; 6 % Indonésie; 4,7 % Čína; 4,5 % Brazílie; 
3,2 % USA).

…Spam, Spammity Spam, Wonderful Spam! Spam se vyvíjí a šíří 
prostřednictvím celé struktury všudypřítomného digitálního 
prostředí v čím dál sofistikovanější podobě až do doby, kdy 
Oxfordský slovník oznámí slovo roku 2016: „Post-truth“ 
(post-pravda). Facebook je po prezidentských volbách 2016 
prohlášen za padoucha naší doby a o Googlu se už nemluví jen 
jako o pouhém vyhledávači, ale jako o ekonomicky selektivním 
poskytovateli médií.

A kola se otáčejí rychleji než kdykoli předtím.

Joana Hadjithomas a Khalil Joreige

On Scams (O podvodných e-mailech)
Od roku 1999 jsme nasbírali, archivovali, prostudovali 
a vystopovali více než čtyři tisíce nevyžádaných e-mailů 
a spamů a zaměřovali se především na jejich konkrétní typ 
– podvodné e-maily. Zajímal nás tzv. scam, který vychází 
z hodnověrné skutečnosti, zpráv nebo skutečných událostí, 
odkazuje na stávající konflikty a manipuluje s důvěřivostí 
lidí, aby je pak mohl lépe zneužít. Je napsaný v první osobě 
a strukturovaný jako monolog, často si přisvojuje identitu 
slavných osob, jeho autoři vystupují jako děti nebo manželky 
politiků či nechvalně známých diktátorů a tvrdí, že mají velkou 
sumu, kterou naléhavě potřebují někam převést. Podstatnou 
část peněz slíbí tomu, kdo jim pomůže, obvykle cizinci, protože 
nikomu jinému nemohou důvěřovat.

E-maily – známé také jako nigerijské podvodné e-maily, jelikož 
obvykle pocházejí z Nigérie – jsou efektivní, protože každý rok 
stále oslovují tisíce lidí, kteří jsou okradeni o stovky milionů eur, 
což je někdy přivede až k vraždě či sebevraždě.  

Tyto podvodné e-maily jsme nejprve sbírali, aniž bychom věděli 
proč. Postupně jsme se ptali sami sebe, z jakých reprezentací 
a metod vytváření poznatků vlastně vycházejí. Je možné 
z těchto e-mailů vytvořit příběh, a fiktivní realitě dát tvar?  

Pokud je čtete pozorně, vyprávějí historii posledních několika 
let: konfliktů, válek, změn, globálního ekonomického vývoje, 
kolísavých finančních hodnot, surovin, náboženského 
extremismu, politických nepokojů či dokonce ekologických 
katastrof…

Tyto virtuální archivy tak kreslí kartografii konfliktů, symptom 
stavu světa a komplexní vztahy motivované koloniálními 
ideologiemi mezi Severem a Jihem, a přece zůstávají prostorem 
pro jedinečná setkání a poetické zkušenosti.  

„Téma“ spamu, který obvykle končí ve složce Koš v našich 
počítačích, se pro nás stává prostorem pro transformaci, který 
zpochybňuje narativní a umělecké formy tvořené internetem 
a vztah k soudobým dějinám, umění, různým systémům 
reprezentace a mylnému přesvědčení, jež nás přiměje věřit 
obrazům a příběhům.  

Výstava působí jako narativní itinerář a film, který se odehrává 
v podobě instalací, zvuků, videí, soch a kreseb a který tato 
data dekonstruuje a transformuje, aby z nich vytvořil obrazy. 
Návštěvník se setkává s opakujícími se postavami, vedlejšími 
postavami, podvodníky, oběťmi, bojovníky se scamy, kteří 
autory podvodných e-mailů chtějí napálit, paralelními verzemi, 
původními prostředími, základním vybavením, scénáři 
a virtuálními příběhy, mezi nimiž vzniká řada vzájemných vztahů.

The Jerusalem Letter / Dopis z Jeruzaléma
Nové zpracování: The Jerusalem Letter / Dopis z Jeruzaléma
Digitální tisk 115 × 200 cm, 130 × 200 cm
Fotografický tisk na archivním papíře 24 × 30 cm, 2014

Příběhy osvětlující tyto podvodné dopisy jsou součástí literární 
tradice známé jako Dopis z Jeruzaléma, dříve Španělský 
vězeň. Dopis z Jeruzaléma odkazují na podvody, ke kterým 
docházelo na konci 18. století ve Francii, a mechanismy, jež 
vysvětlil Eugène François Vidocq ve své knize Les Voleurs 
(Zloději) vydané v roce 1836. Tyto dopisy, které silně ovlivnily 
dnešní podvodné e-maily, vyprávějí příběhy pánů a jejich sluhů 
prchajících před velkými událostmi francouzské revoluce.

Vylíčené příběhy jsou součástí literární tradice. Dopisy, v 16. 
století známé jako Španělský vězeň, se na konci 18. století 
po Velké francouzské revoluci dostaly do Francie, kde se jim 
začalo říkat Dopis z Jeruzaléma. Dopisy se velmi podobají 
dnešním podvodným e-mailům a líčí příběhy pánů v nesnázích 
a jejich sluhů, kteří prchají a snaží se pomocí příjemce dopisu, 
údajně „jediného důvěryhodného člověka“, získat poklad. 
Mechanismy celého podvodu odhaluje Eugène François 
Vidocq ve své knize Les Voleurs (Zloději) vydané v roce 1836 
s podtitulem: „Studie, jež ukazuje všechny lsti používané zloději 
a z níž se má stát vádemékum všech poctivých lidí.“ Podle 
Vidocqa dopisy vyjadřují nostalgii po starém režimu, kterou 
po Velké francouzské revoluci pociťovali někteří Francouzi. 
Jejich název vychází ze skutečnosti, že většina podvodníků 
byla uvězněna v blízkosti Paříže ve věznici Bicêtre, která se 
částečně nacházela v „rue de Jerusalem“ (Jeruzalémské ulici).

Tento typ podvodů se objevoval v určitých historických 
okamžicích, jako by jejich existence závisela na představivosti, 
konkrétní situaci a kontextech, jež umožňovaly vznik a úspěch 
určité formy.

Podvodné dopisy se šířily různými způsoby. První kolovaly 
ústně, poté jako dopis, později se faxovaly, tiskly nebo 
kopírovaly a pomocí internetu se jejich šíření velkolepě 
rozvinulo do takové míry, až o dvě století později vznikla 
současná podoba podvodných dopisů.

Text vychází z Dopisu z Jeruzaléma, který se datuje do roku 
1793, byl převzatý z Vidocqovy knihy a přepracován pomocí 
velmi specifického pixelového zařízení, které v sobě integruje 
různé způsoby šíření textu v čase a které vytváří prostorovou 
perspektivu manipulující se vzdálenostmi v rámci výstavního 
prostoru.

The Geometry of Space / Geometrie prostoru
Sochy, tažená oxidovaná ocel, přibližný průměr 80 cm, 2014.
Atlas podvodných dopisů, tři publikace, 2014.

Podvodníci ve snaze vytvořit dopisy, jež se obětem budou zdát 
přesvědčivé a věrohodné, přebírají informace o nedávných 
politických, ekonomických, náboženských, ekologických 
a finančních událostech. Vybírají si různé země, aby 
příběh zasadili do nějakého místa, obvykle oblasti, kde je 
pravděpodobná korupce. Zaměřují se na Afriku, Asii, Rusku 
a dalších země východní Evropy a arabský svět (jako materiál 
slouží například válka v Iráku, nedávné revoluce nebo pád 
diktátorů).

Podvodné dopisy nastiňují mapu současných konfliktů, válek 
a revolucí, které jsou symptomem stavu světa, a určitým 
způsobem tak nabízejí jiné psaní dějin země či regionu. Vedle 
koloniální geografie lze tak postupně vysledovat nové dějiny 
současného světa, fantazii založenou na korupci a možnou 
dynamiku mezi Severem a Jihem a jejich ekonomické rozdělení 
a reprezentaci. Na výstavě je toto fantaskní mapování korupce 
znázorněno řadou soch a kreseb s cílem zachytit pohyb 
e-mailů a zaměřit se na jejich geografický pohyb.

Místa a země, které se objevují ve výběru z více než dvou 
set e-mailů za rok, jsou využity k určení trajektorií, jejichž 
souřadnice (zeměpisná šířka a délka) se shodují s různými 
událostmi po celém světě. Trajektorie jsou zhmotněny 
ocelovými pásy, které vytvářejí tvar zeměkoule a fyzikální 
reality na virtuální síti i kritických událostí během jednoho roku 
podvodných e-mailů.

V jednotlivých výstavních prostorách jsou vystaveny tři sochy 
odpovídající třem plodným rokům, během nichž k podvodům 
na internetu docházelo: 2005, 2008 a 2010. V každé místnosti 
jsou na stěnách samostatně a v chronologickém pořadí 
nakresleny datované a lokalizované trajektorie e-mailů po 
celém světě. Vystaveny jsou rovněž tři „atlasy podvodných 
dopisů“ shromažďující všechny vybrané e-maily za tyto tři 
konkrétní roky.

Trophy Room / Pamětní síň
Obrazovky, beton, sklo a fotografie
Laminované fotografické tisky, válce, různé rozměry, 2014.

V reakci na autory podvodných e-mailů se s jejich dopisy 
rozhodla bojovat skupina jednotlivců původem ze Spojených 
států, kteří se označují za bojovníky se scamy („scambbaiters“ 
či „scambeaters“). Přistoupili na jejich hru a snaží se 
podvodníky napálit. Odpovídají na jejich e-maily a předstírají, 
že jim věří, aby je snadněji oklamali. Tyto výměny mohou 
někdy trvat celé roky a jejich prvořadým cílem je hrát o čas. 
Vzhledem k tomu, že v Nigérii podvodníky trestá zákon 419, 
pracují v internetových kavárnách. Přimět je, aby ztráceli čas, 
tak znamená donutit je k tomu, aby plýtvali i penězi. Cílem je 
podvodníky napálit a přimět je k různým, někdy až bizarním 
a děsivým činnostem. Tato hra může být velmi krutá, stírá 
hranice důvěřivosti, zneužívání, moci, dominance a kapitálu, 
a rozvíjí zvláštní vztah, který mění každou roli v příběhu.

Bojovníci se scamy chtějí po podvodnících důkaz jejich „dobré 
víry“ nebo motivace. Postupují vždy stejně. Obvykle to začíná 
dotazníkem, který musí podvodník vyplnit. Pak je požádán, aby 
použil převlek (kostým rytíře, klauna, rockové hvězdy, Ježíše 
Krista…), a následně musí udělat něco konkrétního: například 
namalovat portrét psa, vyřezat dřevěnou klávesnici k počítači, 
sehrát skeč skupiny Monty Python nebo si nechat potetovat 
paži. Jestli podvodník toto ponížení či fyzické zneužívání 
podstupuje sám, nebo si k tomu někoho za peníze najímá, není 
jasné. Bez ohledu na úroveň znalostí a informací týkajících se 
těchto postupů je však kupodivu jeho jedinou zbývající motivací 
vůle důvěřovat.

Různý shromážděný materiál (videa, fotografie, obrazy, sochy, 
performance…) pak bojovníci se scamy označují za trofeje 
a vystavují v „pamětní síni“ (například na fóru 419eater), jež 
připomíná jakési podivné virtuální muzeum. Vystaveno je 


