
Abstrakt   

 V disertační práci se zaměřuji na světelně-prostorové situace založené na dialogu 

prázdného prostoru a umělého světla. Jde o percepčně natolik zatěžkávající prostředí, že 

zkušenost s nimi ovlivňuje procesy v oblastech divákova vědomí. Jako první se obvykle 

dostaví pocity zvýšené nestability a dezorientace. Tyto faktory do své tvorby poprvé výrazně 

zapojovali kalifornští umělci James Turrell a Robert Irwin, kteří tím v polovině šedesátých let 

reagovali na dobové psychologické a neurologické vědecké experimenty na poli senzorické 

deprivace. Turrellovy a Irwinovy progresivní přístupy nezůstaly bez odezvy. V Evropě je 

rozvíjejí zejména současní umělci Olafur Eliasson a Ann Veronica Janssens a v českém 

prostředí Pavel Korbička. Právě Korbičkův konsekventní zájem o možnosti prostoru a jeho 

definování umělým světlem představuje v mé disertaci nosný materiál pro objasnění vazeb 

mezi světelně-prostorovým dílem a procesy divákova vnímání.    

Uvnitř světelně-prostorových děl se „rozpouštějí“ hranice divákova těla a zároveň se 

stimuluje přirozená závislost lidské orientace na alocentrické reprezentaci (tedy na vztahu 

subjektu k okolním orientačním bodům) až do té míry, že účastník paradoxně nachází jediný 

referenční bod právě v materiálnosti svého vlastního těla. Metodologicky proto studii zasazuji 

do fenomenologického rámce tělesného vnímání, který vychází z filozofie Maurice Merleau-

Pontyho a opírá se o teze ztělesněné mysli a ztělesněné kognice rozvíjené zejména 

neurofenomenologem a kognitivním vědcem Franciscem Varelou.  

Vedle fenomenologických a neurofenomenologických vazeb se soustředím na 

parametry receptivně-estetických přístupů moderní umělecké kritiky reprezentované 

Clementem Greenbergem a Michaelem Friedem a jejich relevantnost pro teoretické uchopení 

světelně-prostorové situace. Zajímá mě, do jaké míry mohou faktory procesuality, temporality 

a proměnlivosti, ale také nejistoty a dezorientace, fungovat jako produktivní prostředky 

k poukázání na limity greenbergovsko-friedovských modernistických kategorií.  

Z typologického hlediska dělím světelně-prostorové situace na amorfní prostředí, kam 

řadím situace mlhy (James Turrell, Robert Irwin, Ann Veronica Janssens, Olafur Eliasson) a 

tmy (Pavel Korbička), a na tvarově definované instalace, kam zařazuji eliptické spirály a 

labyrintické koridory (Pavel Korbička). Pracuji s tezí, že ke každému typu percepčně 

zatěžkávajícího prostředí, by mělo v mysli (resp. paměti) existovat odpovídající schéma, 

jehož prostřednictvím divák nalézá ztracenou orientaci. V tomto ohledu se vracím až k 

starověkému „umění paměti“ a divadlu paměti Giulia Camilla, v jejichž metodách zdůrazňuji 



principy, které ve zkušenostně-paměťových procesech diváka fungují nejen jako nástroje 

orientace ale i sebeuvědomění.  
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