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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.  

 

 

Klíčová slova: senzorická deprivace, dezorientace, stabilita, paměť, zkušenost, elipticko-

spirálová situace, labyrintický koridor, umění paměti, kognice, světlo, tělesnost vnímání, 

sebeuvědomění     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

In my dissertation I focus on light and spatial situations rooted in a dialogue between an 

empty space and artificial light. These environments are so charged in terms of perception 

that their experience affects the processes in the viewer’s consciousness. First, there are 

usually the feelings of increased instability and disorientation. These factors were first 

explored in depth by the Californian artists James Turrell and Robert Irwin in the mid-1960s, 

in response to psychological and neurological scientific experiments in the field of sensory 

deprivation. Turrell’s and Irwin’s progressive approach found a host of followers. In Europe, 

it was developed, in particular, by the contemporary artists Olafur Eliasson and Ann Veronica 

Janssens, in the Czech milieu by Pavel Korbička. Korbička’s interest in the potential of space 

and its definition by artificial light constitutes a key material in my dissertation for the 

explanation of the links between light and spatial works and the processes regarding the 

viewer’s perception. 

Inside light and spatial works, the limits of the viewer’s body dissolve; at the same 

time, the natural dependence of human orientation on allocentric representation (i.e. on the 

relationship between the subject and the surrounding landmarks) is stimulated, to the extent 

that the participant paradoxically finds the only point of reference in the materiality of his or 

her body. I therefore set the study, in terms of methodology, in the phenomenological 

framework of physical perception based on the philosophy of Maurice Merleau-Ponty, 

drawing on the theses of a personified mind and personified cognition developed, in 

particular, by the neuro-phenomenologist and cognitive scientist Francisco Varela.  

Apart from the phenomenological and neuro-phenomenological connections I also 

centre on the parameters of the receptively-aesthetic approaches of modern art criticism 

represented by Clement Greenberg and Michael Fried, and their relevance for the theoretical 

understanding of light and spatial situations. I am interested in to what extent the factors of 

processuality, temporality and changeability, as well as uncertainties and disorientation, can 

function as productive means illustrating the limitations of Greenberg’s and Fried’s modernist 

categories.  

In terms of typology, I divide the light and spatial situations into amorphous 

environments where I place fogging (James Turrell, Robert Irwin, Ann Veronica Janssens, 

Olafur Eliasson) and darkness (Pavel Korbička), and into shape-defined installations of 

elliptic spirals and labyrinthine corridors (Pavel Korbička). I work with the concept that for 

each type of a sensorically overwhelming environment there should exist in the mind (or 



 

 

memory) a particular schema through which the viewer finds his or her lost bearings. In this 

respect, I go back to the ancient “art of memory” and the memory theatre of Giulio Camillo, 

among whose methods I accentuate the principles which function in the viewer’s experience 

and memory processes as the tools of both orientation and self-awareness.  

Keywords: sensory deprivation, disorientation, stability, memory, experience, elliptical-spiral 

situation, labyrinth-shaped corridor, art of memory, cognition, light, corporeality of 

perception, self-awareness.  
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Úvod  

 

Být umělcem už vůbec neznamená produkovat obrazy nebo sochy. To, čím se ve skutečnosti 

zabýváme, je stav našeho vědomí a tvar našeho vnímání. Robert Irwin1  

  

 K této studii mě podnítily pravidelné návštěvy výstav sochaře Pavla Korbičky, v nichž 

autor definoval prostor umělým světlem. Nejdříve pomocí neonových trubic, později 

světlovodivými polykarbonátovými deskami s integrovanými neony. Od počátku mě 

fascinoval pocit vzájemné sounáležitosti, která mezi mnou a dílem nastává pokaždé, když do 

Korbičkovy světelně-prostorové situace vstoupím. Stále jasněji jsem si uvědomovala, že 

působení a vnímání světelných situací je oboustranný dynamický proces, který probíhá za 

působení celé řady subjektivních faktorů: konkrétního času, trvání uměleckého účinku, 

temporality vnímání, ale také individuální senzibility diváka, jeho zkušenostního potenciálu i 

momentálního emočního nastavení. Tato křehká vztahová situace se stala podnětem k mému 

hledání možných interpretačních přístupů a metod, kterými lze percepčně náročná díla 

zkoumat a relevantně vyložit.  

 

 

Východiska  

 

Ve svém výzkumu vycházím z vlastní vstupní teze, že mezi divákem a světelně-

prostorovou situací probíhá vzájemně „konstitutivní“ vztah, který lze charakterizovat 

následně: čím senzitivnější recipient je, tím intenzivněji na něj světelně-prostorové dílo 

působí a tím zásadnější změny se na obou stranách dialogu odehrávají. Po určité době 

strávené uvnitř světelně-prostorové situace se účinky světla jeví intenzivnější a působení 

prostoru důraznější (např. barvy oslnivější, mlha neprostupnější, mihotání více vtíravé a 

matoucí). Proto pracuji s myšlenkou, že umělecké dílo se subjektivně proměňuje ve vazbě na 

divákovo vjemové nastavení a opačně. Tedy že divák a dílo fungují jako vzájemně propojené 

nádoby. Opírám se zde o názor amerického psychologa a filozofa Johna Deweye, který v 

knize Art as Experience uvedl,2 že „skutečné umění musí být v konečném důsledku milující 

(...) a slučovat stejný vztah mezi utvářením a zakoušením, mezi vystupující a vstupující 

 
1BUTTERFIELD 1972, 47.  

2 Kniha Johna Deweye Art as Experience vznikla již v roce 1934 a vyšla v reprintech v letech 1980 a 2005.  
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energií, která právě dělá zkušenost zkušeností.“3 Na vnímání a působení světelného díla tedy 

nahlížím jako na souhru faktorů probíhající v obou směrech vztahové operace, kterou 

v návaznosti na Deweyeovu úvahu chápu jako oboustranný proces „dávání a přijímání“.   

Abych dospěla k základům tohoto vztahového vzorce, obracím se nejdříve ke 

Kalifornii jako kolébce radikálně minimalistických projevů „light and space“. Těsný vztah 

technologického vývoje a divoké přírody tam od šedesátých let dvacátého století utvořil 

ideální klima pro vzájemný kontakt mezi uměleckou praxí a vědeckým výzkumem. 

K fascinujícím příkladům patří dobové psychofyzikální průzkumy na poli smyslové 

deprivace, jejichž nástroje – anechoická komora a „ganzfeld“ prostředí – se staly spojnicí 

mezi vědou a uměním.4 Díky iniciativě kurátora muzea Los Angeles County Museum of 

Art (LACMA) Maurice Tuchmana a dalších spolupracovníků, např. Jane Livingstonové byla 

v roce 1967 odstartována dlouhodobá spolupráce společnosti Garrett Corporation5 s 

experimentálním psychologem Edwardem Wortzem6 a dvěma kalifornskými umělci – 

Robertem Irwinem a Jamesem Turrellem. Oběma umělcům se tehdy otevřela mimořádná 

příležitost zakoušet senzorickou deprivaci na vlastní kůži a tuto autentickou zkušenost 

deficitního prostředí uplatňovat v umělecké praxi jako pevný „metodologický rámec“, do 

něhož rozprostřeli svá „média“: prázdný prostor a světlo.7   

Robert Irwin a James Turrell svoji tvorbu od počátku motivovali zájmem o otázky 

divákovy dezorientace a destabilizace, o procesy vnímání a průzkumy lidské zkušenosti. 

Zmíněné pokusy se senzorickou deprivací pro ně znamenaly účinný prostředek ke zkoumání 

těchto percepčních procesů, čímž přímo reagovali na dobový proces celkové subjektivizace na 

poli psychologie, kognitivní vědy a neurověd. Jedním z prvních důsledků subjektivizačních 

tendencí v psychologii bylo přehodnocení doposud vlivného radikálního behaviorismu, který 

svým založením na čistě pozorovacích procesech vyloučil ze svého zřetele veškeré mentální 

kategorie. Metodologickým obratem k zájmu o procesy vědomí rázem získala na významu 

role prožívajícího „já“, což přirozeně kvitovali oba umělci zaměření na subjektivní prožitek 

diváka resp. účastníka uměleckého díla. Tyto změny logicky otevíraly úvahy nad 

 
3 DEWEY 1980, 48; („To be artistic in the final sence must be loving (...) and unites the very same relation of 

doing and undergoing, outgoing and incoming energy, that makes an experience to be an experience“.). 

4 WESCHLER 2008, 127.  

5 Společnost Garrett Corporation byla hlavním dodavatelem pro Národní agenturu pro letectví a kosmonautiku 

(National Aeronautics and Space Administration) označovanou zkratkou NASA.  

6 Experimentální psycholog Edward C. Wortz (1930–2004) byl specialista zejména na idiosynkrazie v     

astronautikce.  

7 Tyto iniciativy zajímavě popsal Lawrence Weschler v knize, která je založena na časosběrných rozhovorech s 

Robertem Irwinem (WESCHLER 2008, 127–141). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles_County_Museum_of_Art
https://en.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles_County_Museum_of_Art
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perspektivou první osoby a nad rehabilitací (divákovy) introspekce. S tím souvisel i 

narůstající zájem o zavedení praktických a zároveň kontrolovaných prostředků pro studium 

vědomí z perspektivy první osoby. V interdisciplinárním oboru „neurofilozofie“, vznikala 

řada kognitivních věd, včetně současné neurofenomenologie, která nejzávažněji začlenila 

perspektivu první osoby do experimentálního výzkumu prožitku. Vedle toho přinesla i změnu 

metodologického přístupu, kterou si osvojili právě umělci „art and space“, totiž přesun od 

pólu „co“ prožíváme k důrazu na „jak“ to prožíváme.  V tomto ohledu světelně-prostorová 

situace velmi zjednodušeně řečeno ukazovala to, co neurofenomenologie tvrdila, zkrátka 

nutnost dospět k autentické zkušenosti prostřednictvím experimentu.  

 Zkušenost Roberta Irwina a Jamesa Turrella s metodou senzoricky deficitního 

prostředí, ať už anechoické komory nebo „ganzfeld“ prostředí, kterou promítali do svých 

instalací, přirozeně nacházela ohlas ve vývoji světelně-prostorového umění v Evropě. Za 

hlavní zprostředkovatele kalifornských snah na přelomu šedesátých a sedmdesátých let lze 

považovat počiny italského sběratele Giuseppeho Panzy, který od poloviny šedesátých let 

zaměřoval svoji pozornost na americké konceptuální umění a „minimal art“. Své akvizice 

instaloval v rodinném domě Villa Panza ve Varese nedaleko Milána nebo vybraným umělcům 

zadával, aby pro prostory vily vytvořili site-specific instalace.  Vedle představitelů 

amerického minimalismu a konceptualismu Roberta Morrise, Bruce Naumana, Roberta 

Rymana, Richarda Serry, Donalda Judda a Josepha Kosutha se zaměřil také na umění „light 

and space“. Z newyorského prostředí vyzval Dana Flavina a z Kalifornie právě Roberta 

Irwina a Jamese Turrella.  Oba kalifornští umělci vytvořili v prostorách Panzovy vily pro můj 

výzkum důležitá díla, Irwin tři světelně-prostorové instalace Portal Room, Varese Window 

Room a Varese Scrim (1973) a Turrell krajně minimalistickou site-specific instalaci Virga 

(1974).  

 Sběratelská vášeň a entuziasmus Giuseppeho Panzy sehrály v procesu prezentace 

amerického „light and space“ na evropské půdě jednu z klíčových rolí.8 Dalším přínosem byly 

časově paralelní výstavy, geograficky vázané zejména na Holandsko a Itálii. V roce 1969 

mohli evropští diváci pod názvem Kompas IV: Westkust USA navštívit ve Van Abbemuseum 

v Eindhovenu výstavu Irwina, Bella a Wheelera9 a ještě téhož roku v muzeu Stedelijk v 

Amsterodamu spatřit přehlídku nazvanou Irwin-Wheeler, která konfrontovala tvorbu dvou 

jmenovaných umělců. V roce 1975 uspořádala Galleria Salvatore Ala v Miláně samostatnou 

 
8 Giuseppe Panza svým pozdějším rozhodnutím darovat či prodat část sbírky muzeím významně posílil sbírkový 

fond několika amerických institucí, mimo jiné Guggenheim Musea v New Yorku. 
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výstavu Douga Wheelera a v roce 1976 Germano Celant zorganizoval v rámci Benátského 

bienále výstavu Arte Ambientale California, na které představil práce Ashera, Naumana, 

Irwina, Orra, Turrella, Nordmana a Wheelera.10   

 Příklady amerického umění „light and space“ prezentované v Evropě koncem 

šedesátých a v průběhu sedmdesátých let prostřednictvím Panzovy sbírky i formou veřejných 

výstav přicházely do kontaktu s evropským proudem světelně-prostorového umění. To zde 

vznikalo od konce padesátých let v myšlenkové návaznosti na počiny meziválečné 

avantgardy, zejména umělců z okruhu Bauhausu – László Moholy-Nagye, Ludwiga 

Hirschfelda-Macka a Kuta Schwedtfegera. Reprezentovaly jej především světelně prostorové 

instalace členů německé skupiny Zero – Heinze Macka, Otto Pieneho, Günthera Ueckera a 

světelné architektury Francouze maďarského původu Nicolase Schöffera.  Příbuzné úvahy o 

možnostech světla a prostoru zahrnovali do své práce i členové francouzského uměleckého 

uskupení Groupe de Recherche d'Art Visuel ve Francii, především Julio Le Parc a Franscisco 

Sobrino, kteří stejně jako zmíněná skupina Zero zdůrazňovali zapojení diváka do uměleckého 

procesu a obraceli svůj zájem k vjemovým mechanismům účastníka.  

 Možné paralely, které lze mezi americkým hnutím „light and space“ a evropským 

světelně-prostorovým uměním z období sklonku padesátých a průběhu šedesátých let nalézat, 

jsou zajímavou výzvou k hlubšímu prozkoumání. V mé studii však konstatuji význam těchto 

paralel pouze pro dokreslení kontextuálních souvislostí mého úzce vymezeného tématu, 

kterým je Irwinův a Turrellův zkušenostní rámec senzoricky deprivačního prostředí a vliv 

těchto poznatků na umění v Evropě. Nejzávažnější vazby nalézám v díle a uvažování dvou 

současných evropských umělců – Anny Veroniky Janssensové a Olafura Eliassona. V případě 

Janssensové se jedná zejména o část tvorby zaměřenou na dezorientační procesy spojené s 

uzavřením diváka do „skleníků“ napuštěných barevnou mlhou. V případě Eliassona jde o 

navození divákovy lability pomocí mlhy, resp. páry nebo kývajících se visutých lávek, 

kterými umělec inovativně navázal na odkaz Roberta Irwina.11  

 Na vybraných dílech Olafura Eliassona se snažím ukázat principy dezorientace a 

destabilizace diváka, které probíhají na bázi vjemového a tělesného prožitku. Za exemplární 

považuji Eliassonův projekt The mediated motion realizovaný v prostorách Kunsthausu 

v rakouském Bregenzu. Umělec zde pracoval s prostředím mlhy a lávkami zavěšenými do 

 
9 VÁZQUEZ-CONCEPCIÓN 2019.  

10 CELANT 1977, nepag. 

11 WESCHLER 2008, zadní přebal; Olafur Eliasson hodnotí Irwinův přístup k prostoru jako jeden z podstatných 

inspiračních zdrojů pro svoji práci. 
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prostoru, aby co nejefektivněji zaútočil na divákovy smysly jak v oblasti vědomí (účinek 

mlhy) tak přímým tělesným prožitkem destabilizace (účinek vratké lávky). V tomto 

rozsáhlém projektu se Eliassonovi podařilo zdůraznit vazby na podmíněný charakter 

Irwinových průsvitných textilních instalací a Turrellova „ganzfeld“ prostředí (bude 

vysvětleno později) a mimořádně silně zintenzivnit neuropsychologické vazby mezi uměním 

a životem, tělem a myslí.   

 Prostředí mlhy Olafura Eliassona nebo „skleníky“ se světelnou mlhou Veroniky 

Janssensové jsou percepčně zatěžkávající prostředí, které v divákovi vyvolávají prožitek 

zvláštní ambivalence ve vztahu k prostoru a své vlastní tělesnosti. Je to stav, v němž se na 

jedné straně jakoby „rozpouštějí“ hranice divákova těla, které „prorůstá“ prostorem, a na 

straně druhé je to situace, v níž se stimuluje přirozená závislost lidské orientace na 

alocentrické reprezentaci (to znamená na vztahu subjektu k okolním orientačním bodům) až 

do té míry, že divák jako jediný referenční bod nachází materiálnost svého vlastního těla. 

Výsledkem je zesílení pocitů tělesnosti v divákově mysli a zapojení vjemového procesu na 

bázi tělesného vnímání.  Tyto principy potvrzuje i teze holandské teoretičky Mieke Balové, 

která při interpretaci světelně mlhových prostředí Anny Veroniky Janssensové zdůraznila, že 

umělkyně do zkušenosti zahrnuje entitu, kterou je její vlastní „tělo a mysl“ („body-mind“) a 

která je sdílena s jinými „těly a myslemi“ („body-minds“) vstupujícími do prostoru.12  

 Tělesný rozměr přítomný v tvorbě Janssensové a Eliassona, ale také ve výše 

zmiňovaných textilních instalacích Roberta Irwina a v „ganzfeld“ prostředích Jamese 

Turrella, je také jedním z konstitučních prvků světelně-prostorových děl Pavla Korbičky. 

Fyzické tělo totiž Korbička vnímá jako most k mentálním procesům odehrávajícím se 

v mozku13 a ve svých dílech tyto dvě oblasti v mnoha ohledech propojuje ve smyslu Mieke 

Balové „body-mind“ entity. Proces vnímání a účinek vnímaného, ať už jde o světelně-

prostorové situace čtyř mnou sledovaných zahraničních umělců, nebo o dílo Pavla Korbičky, 

lze analyticky popsat jako akt, ve kterém zrakové podněty zapojují do hry tělesně-vjemové 

aktivity (doteky a hmatové akty) a ústí v celistvý psycho-fyzický prožitek (stavy nestability, 

dezorientace nebo dokonce závrať či nevolnost). Řečeno jazykem syntetické informace tento 

proces znamená, že každý vstup do Korbičkovy instalace rozkmitá sítě tělesně-vjemové 

zkušenosti a „o prostoru najednou víme celým tělem,“ jak píše Miroslav Petříček.14  

 
12 BAL 1999, 89–90. 

13 „Lidské tělo je prostředek, který umožňuje, aby podněty z vnější reality vstoupily do naší mysli.“ 

Nepublikovaný rozhovor s Pavlem Korbičkou. Audio nahrávka pořízena 17. 5. 2010.  

14 PETŘÍČEK 2013, nepag. 
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 Ve své studii přistupuji ke Korbičkovým světelně-prostorovým dílům s vědomím 

jejich úzké vazby na tělesnost vnímání pramenící z fenomenologického pojetí tělesné 

zkušenosti a tělesného prožívání, jak jej vymezila samotná fenomenologická metoda 

nahlížející na tělo jako na „prožívané, resp. prožívající, tzn. jako ‚vědomé‘ tělo, jímž je sice 

vědomí zapuštěno do něčeho, co nemá charakter vědomí, avšak je jako vědomé či 

uvědomované prožíváno.“15 Zdůrazňuji zejména souvislost s tezemi Maurice Merleau-

Pontyho a jeho pojetím vědomí jako bytí prostřednictvím těla,16 které vnímám jako jeden 

z nosných přístupů k umění světelně-prostorových situací. V mém hledisku mě povzbuzuje i 

fakt, že Irwin a Turrell se k fenomenologii tělesnosti vnímání ve svých textech a úvahách 

doslovně hlásí,17 a že úzké vazby na Merleau-Pontyho pojetí tělesnosti uvádí jako jeden 

z myšlenkových zdrojů taktéž Pavel Korbička.18 

 Úvahy nad tělesností vnímání a ztělesněnou zkušeností ohraničuji zájmem o estetiku 

krajně minimalizované formy, kterou jsou prázdný prostor a světlo, průsvitný světlo-vodivý 

polykarbonát, či difuzní prostředí nízké diference jako je mlha či rozptýlené světlo, jejichž 

senzoricky deficitní charakter funguje jako zdroj psycho-fyzického účinku. Tato estetika 

pramenící v podmíněnosti, proměnlivosti a percepční náročnosti uměleckého díla, jak ji 

známe z prací Irwina, Turrella, Eliassona a Janssensové, je pro mě klíčem k průzkumu 

Korbičkových světelně-prostorových děl. Ty na základě formálních znaků rozděluji do tří 

základních kategorií: světelné situace v prostředí tmy, elipticko-spirálové situace, labyrintické 

koridory.19 Na jednotlivé typy však nenahlížím z hlediska formální analýzy, ale zkoumám je 

v kontextu tělesnosti vnímání a vazeb na procesy mysli, které utvářejí kostru mého průzkumu 

 
15 RITTER 2013, 15. 

16 MERLEAU-PONTY 2013.  

17 IRWIN 1985, 29. 

18 „Naše mysl je nedílnou součástí těla, od kterého odvozuji nejen měřítko svých děl, ale počítám s ním i jako s 

důležitým nástrojem pro vnímání a interpretaci mé tvorby. Z filozofů mě vždy velmi zajímal Merleau-Ponty.“ 

Audio nahrávka pořízena 17. 5. 2010. 

19 Klasický starověký labyrint byl koncipován tak, že do jeho středu vedla pouze jedna cesta, kterou se 

návštěvník zase vracel zpět. To znamená, že zde nebyly slepé uličky a odbočky na principu bludiště. Stejně tak 

Korbičkovy labyrintické koridory pracují s jednou cestou. Opatřeny jsou buď jedním vstupem, takže se divák 

vrací zpět po stejné trase (např. Event of Space v Hale umenia v Košicích z roku 2014 nebo v Galerii NoD 

v Praze z roku 2016), nebo mají vstupy dva, díky kterým divák prostorem labyrintu prochází, aniž by se vracel 

(nerealizovaný Projekt pro Československý pavilon na Bienále v Benátkách z roku 2015, nebo Labyrinth 

v Domě umění města Brna z roku 2019). Ani v jednom typu labyrintického díla však Korbička nepracuje se 

středem situace v tom smyslu, jako tomu bylo ve starověku. Nepočítá s centrálním místem, kde by divák v klidu 

spočinul, ale naopak diváka stimuluje k pohybu po celou dobu uskutečňování zkušenosti s labyrintickou 

instalací. Z toho důvodu nazývám Korbičkova labyrintická díla labyrinticko-koridorickými situacemi, abych 

zdůraznila jejich potenciál k chůzi vybízejícího koridoru. Princip středu Korbička naopak využívá v elipticko-

spirálových dílech, v nichž divák dospěje do jádra instalace, jako cíle a odpočinku po absolvované cestě.   
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a protínají uvažování všech sledovaných autorů – Irwina, Turrella, Eliassona, Janssensové a 

Korbičky.  

Ve druhé kapitole rozpracovávám metodologická východiska Korbičkovy tvorby od 

aspektu senzorické deprivace a pasivní aktivity prázdnoty až k problematice vztahové 

struktury nejistoty. V jejím rámci se věnuji termínům „white cube“ a „black box“, které v 

polovině 20. století převládaly na poli umělecké kritiky a psychologie. Princip „white cube“ 

zkoumám ze dvou pohledů, jednak jako označení pro idealizovaný modernistický prostor 

galerie a jednak jako východisko pro teoretické teze Clementa Greenberga a jeho 

následovníků ukotvených v principech modernismu. Analogickým způsobem nahlížím taktéž 

na „black box“ a sice jako na zatemněný prostor anechoické komory, resp. temný prostor 

galerie, a na straně druhé jako na produkt Skinnerovy radikální behavioristické psychologie, 

tedy „černou skříňku“ vědomí a mentálních proscesů, jenž behavioristé zcela vyloučili ze 

svého zájmu. V průzkumu této problematiky vycházím z poznatku Dawny L. Schuldové, 

která se zaměřila na principy „black box“ a „white cube“ právě v souvislosti s uměním „light 

and space“ a zkoumala je nejen jako umělecké materiály, ale i jako platné teoretické rámce, 

jejichž omezení však umělci dalece překročili.20 V návaznosti na úvahy Dawny L. Schuldové 

mě zajímá prolomení obou těchto kategorií právě postupy, které jsou vlastní umění „light and 

space“, to znamená důrazem na procesy vědomí a silnou potřebou vitalizovat danou situaci 

subjektivní emocionalitou, jíž produkuje umělé či denní světlo. Je zajímavé sledovat, jak se v 

dílech umělců „light and space“ doposud uzamčená Skinnerova „černá skříňka“ otevírá a jak 

se onen idealizovaný prostor bílé sterilní galerie „white cube“ naplňuje proměnlivostí a 

životem. Prolomení těchto dvou kategorií z oblasti umělecké kritiky a psychologie postupně 

sleduji na konkrétních dílech čtyř zahraničních umělců i Pavla Korbičky. Jeho rané tmavé 

prostory (Hladina a Svodidla) vnímám jako analogii k Irwinově a Turrellově nicotnosti 

zatemněné anechoické komory, jejíž černou nepropustnost Korbička přehodnotil světelnými 

vstupy neonových trubic. Podobně jako Turrell s Irwinem bourá i Korbička limity obou 

principů, tedy „black boxu“ (ať již doslovné tmy či „skříňky vědomí“) a „white cube“ tím, že 

spojuje chování (doslovně, ale také ve smyslu odkazu na behaviorální pozorovací model 

chování) s myšlenkou (ve smyslu ideje jako koncepce uměleckého díla i ve významu odkazu 

na ideje greenbergovské modernistické teorie) a přetavuje je do experimentálního kontinua, 

jehož jmenovatelem je účastníkova subjektivní zkušenost.    

 
20 SCHULD 2006.  
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 Ve druhé kapitole se zabývám také procesy vnímání, které probíhají v divákově 

vědomí v důsledku působení percepčně zatěžkávajícího prostředí mlhy či difuzního světla. 

Přirozená závislost lidské orientace na alocentrické reprezentaci je v těchto senzoricky 

deficitních situacích značně přehodnocována. Přestože divák namáhá svůj zrak a snaží se 

zaostřit, v mlze či rozptýleném světle rozpoznává pouze rámcové tvary postav, které jsou 

vlivem difuzního prostředí zrnité a jeví se jako obrazy o velmi nízkém rozlišení. Divákova 

pozornost se tím pádem odklání od oblastí vědomí vázaných na percepční zkušenost a 

přibližuje se k oblastem okrajového vědomí, tedy k formě vnímání, která je v neurovědách 

označovaná jako periferní neboli vnímání na „okraji“.  Tyto specifické části vědomí popsal již 

psycholog William James jako sféry postrádající ohniskové a percepční kvality a chápal je 

jako jakési „periferie“ zkušenosti.21 Jamesova „periferie“ zkušenosti odehrávající se v 

oblastech divákova vědomí znamená v rámci mého výzkumu další důležitý aspekt lidské 

zkušenosti, jímž navazuji na již zmíněnou problematiku ztělesněné zkušenosti. Oba principy 

sleduji jak v Turrellových „ganzfeld“ prostředích tak v Janssensové a Eliassonových situacích 

světelné mlhy a páry a dospívám k dílům Pavla Korbičky založeným na prolínání světla s 

prázdným prostorem. Je zajímavé, že ve všech těchto specifických situačních formách divák 

není schopen udržet stabilní orientaci, která by umožnila behaviorálním vědcům či 

analytickým uměleckým kritikům „vymezit“ jeden okamžik jako zásadně určující a 

smysluplný pro interpretaci takto podmíněného a proměnlivého díla. Z toho důvodu beru 

neuchopitelnost mlhové struktury (Eliassonovy a Janssensové instalace světelné mlhy a páry), 

naléhavou přítomnost nekonečna (Turrellovy „ganzfeld“ prostředí) a víření světla v prostoru 

(Korbičkovy instalace) jako zvláštní umělecká média, jejichž čtení zapojuje do vjemového 

procesu natolik specifické mechanismy, jakými jsou právě tělesnost vnímání a percepční 

procesy odehrávající se v okrajových oblastech vědomí.     

 Ve třetí kapitole se zaměřuji na lidskou zkušenost a paměť v kontextu vnímání 

světelně-prostorových instalací Pavla Korbičky. Zajímají mě paměťové mechanismy a 

způsob, jakým může být zkušenost s takto senzoricky náročnými díly „vědomě držena v 

mysli.“ Používám zde termín již zmíněného psychologa Williama Jamese, který své pojetí 

zkušenosti zakládá na myšlence, že hlavním kritériem každé zkušenosti je náš zájem. Jeho 

teze je pro mě vodítkem k otázce, jak se zkušenost vyselektovaná naším zájmem následně 

stává součástí paměti a nakolik poté ovlivňuje naše další zkušenosti? Při průzkumu 

paměťových mechanismů se proto nejdříve vracím až ke starověkému umění paměti, které 

 
21 JAMES 1983, 249.  
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popsala britská historička Frances Yates v knize Umění paměti jako mnemotechnickou 

metodu řečníků založenou na práci s představivostí.22 Podle Yatesové si starověký řečník ve 

své paměti vytvořil místa, do nichž poté umisťoval obrazy v určitém pořadí tak, aby si na 

jejich základě dokázal vybavit slova. Při proslovu pak procházel paměťovými místy v 

ustáleném pořadí a vybíral si takto uložené paměťové obrazy. Druhý historický model, který 

ve své studii využívám, je divadlo paměti italského renesančního filozofa Giulia Camilla. Na 

rozdíl od starověkých paměťových míst, která mohla být i fiktivní, např. vymyšlený dům, se 

tentokrát jednalo o zmenšený model a nákresy skutečného divadla, jehož struktura byla 

inspirována vitruviovským antickým amfiteátrem. Sedm stupňů a sedm uliček divadla 

odkazovalo k různým úrovním světa a propojovalo tak pozemský svět s nebeským. 

Prostřednictvím symboliky bylo možné v mysli obsáhnout vše a objevit tak božskou podstatu, 

kterou hermetismus člověku přisuzoval. Oba uvedené paměťové modely ve své disertaci 

využívám jako možný klíč k pochopení procesů, jakými lidská paměť funguje ve vztahu ke 

zkušenosti s percepčně náročnými světelně-prostorovými situacemi. Zatímco principy 

starověkého umění paměti lze aplikovat téměř na jakýkoliv typ Korbičkových instalací, z 

nichž podrobněji rozebírám labyrintický koridor, v případě paměťového amfiteátru Giulia 

Camilla mě zajímá především vazba na situační formu eliptické spirály. Divák po absolvování 

cesty světelným koridorem totiž spočine v jádru spirály, kde dospívá k pochopení celkové 

situace, tedy kudy prošel a kde se ocitá, podobně jako divák stojící na jevišti Camillova 

amfiteátru dospívá k poznání celkové struktury světa.   

 Oběma uvedenými paměťovými modely utvářím přesah do humanitní disciplíny dějin 

myšlení, a zároveň navozuji vazbu na již několikrát zmiňované subjektivizační a relativizační 

teorie vznikající ve 20. století na poli přírodních věd. Podobně jako docházelo v renesanci ke 

konfrontaci znovuobjeveného hermetického učení s humanisticko-racionalistickým přístupem 

a koexistence těchto dvou systémů se odrážela na rozvoji umění paměti, docházelo v 

šedesátých letech 20. století k názorovým posunům nejen na poli již zmíněné psychologie, ale 

i v oblasti přírodních věd, které podnítily snahy začlenit do svých vědeckých přístupů prvky 

relativity a introspekce.   

 V rámci průzkumu vztahu paměti a situačních forem Korbičkových instalací dále 

rozvíjím problematiku tělesného vnímání z předchozí kapitoly. Opírám se zde o tezi tzv. 

„tělesných schémat“,23 kterými se v neurologii označují paměťové vzorce uložené ve 

 
22 YATESOVÁ 2015. 

23 TICHÝ 2003, 331–334. 
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strukturách mozku. Jde o jakousi podvědomou i vědomou představu o našem vlastním těle, 

která následně ovlivňuje přístup ke každé nové zkušenosti. To pro mě znamená, že každá 

nová zkušenost uměleckého díla, v tomto případě Korbičkovy světelně-prostorové situace, je 

informovaná předchozí zkušeností.  A analogicky to funguje i v případě ostatních situačních 

forem, ať už se jedná o prostředí mlhy či tmy, s nimiž lidská paměť pracuje na základě 

zkušenosti s přírodním jevem, nebo ať se jedná o formy koridoru či elipticko-labyrintického 

prostoru, jenž historicky sahají až do starověku. Zatímco autentická zkušenost těchto témat 

(ve smyslu ztratit se v mlze, tápat ve tmě nebo bloudit v labyrintu) přináší informaci 

založenou na tělesně-vjemové zkušenosti dané situace, obrazová reprezentace těchto témat 

v historii (např. labyrint na podlaze v katedrále v Chartres, obrazy mlhy Williama Turnera) 

poskytuje zprostředkovanou vizuální zkušenost založenou na „čtení“ obrazu.  Oba typy 

zkušenosti daných situačních forem vytvářejí z minulosti informovanou přítomnost, v níž 

účastník sleduje aktuální situaci místa a paralelně ji srovnává s topologií obrazů uložených ve 

své mysli. V každém případě však musím upozornit, že v disertaci kladu důraz na prvně 

jmenovanou, tedy autentickou, zkušenost vázánou na přímý psycho-fyzický prožitek, který od 

počátku proklamovali uvedení průkopníci hnutí „light and space“ i experimentálně zaměřené 

vědní obory.  

 Ve druhé části této kapitoly se podrobně věnuji dvěma Korbičkovým situačním 

vzorcům, elipticko-spirálovým situacím a labyrintickým koridorům. Na konkrétních 

příkladech se snažím reprezentovat výše uvedené principy paměťových procesů a dospívám 

zde až k procesům ztělesněné kognice a sebeuvědomění. Opírám se zejména o teoretické teze 

neurofenomenologa a kognitivního vědce Francisca Varely, který ve svých studiích 

zaměřených na ztělesněnou mysl a ztělesněnou kognici rozpracovával tezi, že každá 

zkušenost je umožněna existencí těla s jeho senzoricko-motorickými schopnostmi, které jsou 

vloženy do širšího kontextu.24 Tento ztělesněný kognitivní přístup založený na interakci těla 

se světem, který úzce souvisí s tělesností vnímání Merleau-Pontyho, je pro mě mostem k 

samotnému procesu divákova sebeuvědomění („self-awareness“). Na obou Korbičkových 

situačních formách – labyrintickém koridoru i eliptické spirále – se snažím objasnit, jakým 

způsobem proces sebeuvědomění probíhá a v čem se u obou typů světelně-prostorových děl 

odlišuje.  
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K metodě  

 

V rámci široké problematiky spojené s umělým světlem v umění se ve své studii 

zaměřuji na minimal art, v jehož proudu sleduji zejména tvorbu, která se od 60. let vznikala 

ve vazbě na zkoumání smyslových deprivací. Tím reagovala na dobové psychologické a 

neurologické vědecké experimenty rozvíjené v té době v Evropě i Americe, ovšem velmi 

progresivně především v Kalifornii.  Z okruhu všech zajímavých osobností „minimal art“, 

pracujících s umělým světlem se proto věnuji pouze kalifornským umělcům Jamesovi 

Turrellovi a Robertu Irwinovi, kteří ve svém díle zdůrazňovali konvergentní vztah umělce a 

vědce, a z evropských současníků Olafuru Eliassonovi a Anně Veronice Janssensové, kteří 

odkaz kalifornských předchůdců rozvíjejí v Evropě.  Jako „příkladovou studii“ v českém 

prostředí předkládám průzkum světelně-prostorových děl Pavla Korbičky, jehož konsekventní 

uvažování nad otázkami prostoru, světla a procesy vnímání reprezentuje dané téma v našem 

regionu nejpregnantněji.  

 Při souvislém uvažování o díle Pavla Korbičky mě od počátku fascinovalo zjištění, jak 

rychle slova ztrácejí účinnost a jak se dokonce pro moji práci stávají limitující. Hned v úvodu 

mi vyvstávaly otázky, do jaké míry lze vymezit pojmy, se kterými budu pracovat? Je vůbec 

možné nalézt vhodnou terminologii pro ozřejmění světelně-prostorového díla, když jeho 

účinky vedou percepčně náročnými cestami, a navíc vyžadují divákovu aktivní participaci, a 

to jak formou fyzické přítomnosti, tak prostřednictvím procesů v jeho mysli? Pojmy, které 

jsem nakonec volila, jsou řekněme adekvátní, ale jistě nemusí být zcela přesné, neboť 

výtvarná linie, na níž je Korbičkovo uvažování vystavěno, podobně jako i myšlení dalších 

autorů z geograficky odlišných oblastí, Irwina, Turrella, Janssensové a Eliassona sice pramení 

v odkazech modernismu a minimalismu, ale velmi rychle ústí do oblasti procesuálnosti, 

proměnlivosti a podmíněnosti uměleckého díla. Tyto procesy se přirozeně brání jazykovému 

opisu, neboť slova oklešťují dění a aktivity, které se v prostoru odehrávají a na nichž je dílo 

do značné míry vystavěno.  To také potvrzuje Miroslav Petříček: „Zdánlivě je to prosté: 

světlo nechá [myšleno Pavel Korbička] působit na prostor a naopak. Ale, jak se může 

přesvědčit každý, kdo navštíví jeho instalace, popsat, co se přitom děje, je už mnohem 

obtížnější.“25 Každá ze světelně-situačních forem, jimiž se ve své studii zabývám, 

představuje samostatný typ subjektivní zkušenosti, neboť každé setkání se světelně-

 
24 VARELA/THOMPSON/ROSCH 1991. 

25 PETŘÍČEK 2013, nepag.  



20 

 

prostorovou situací představuje individualizovanou a individuální „událost prostoru“.26 Její 

výzkum, pochopení nebo jen samotný prožitek přirozeně vyžaduje přímou zkušenost a s ní 

související subjektivizující tendenci založenou na perspektivě prožívajícího „já“. Tato 

subjektivita aktivuje v procesu vnímání světelně-prostorové situace dva důležité mechanismy. 

Jedním je silná individuálnost zkušenosti, tedy fakt, že prožitek jednoho diváka se může lišit 

od prožitku jiné osoby. To ve svém výzkumu zohledňuje i kontextuálně zaměřený historik 

umění Michael Baxandall, který upozornil na historicky a geograficky determinovanou 

individuálnost zkušenosti i schopnosti interpretace a popsal ji jako příčinu toho, že každý 

z nás procesuje data z oka s odlišným vybavením a tím pádem odlišně. 27  Druhým 

mechanismem je lidská schopnost „vytvářet doslova prostorový model vlastního těla, k 

němuž se prožívaný prostor vztahuje a soustřeďuje.“28 Tyto neustále se proměňující 

konfigurace mezi nastavením naší mysli (resp. zkušenosti) a vztahem naší tělesnosti k 

okolnímu prostoru vytvářejí dynamické schéma, které určuje tok a charakter celého 

percepčního procesu.  

V návaznosti na vzájemné působení dvou výše popsaných mechanismů z oblasti 

kognitivních věd a s ohledem na již zmíněné aktivity „tělesných schémat“ resp. paměťových 

vzorců, jak je popisuje současná neurologie, si ve své metodologii dovoluji navázat na tezi 

Dawny L. Schuldové,29 a pracovat s hlediskem, že pro každý vzorec světelně-prostorové 

situace, jimiž se v odlišných kontextech zabývám, tedy pro mlhu, tmu, labyrintický koridor 

nebo elipticko-spirálovou situaci, v nichž se ocitáme znejistěni a ztraceni, by mělo v naší 

mysli, resp. paměti existovat odpovídající schéma mlhy, tmy labyrintického koridoru nebo 

elipticko-spirálové situace, pomocí něhož nalézáme v procesu dezorientace ztracenou 

stabilitu.30  

 
26 Výraz „událost prostoru“ převzat od Miroslava Petříčka (viz PETŘÍČEK 2013, nepag.).  

27 BAXANDALL 1972, 29 („The brain must interpret the raw data about light and colour that receives from the 

cones and it does this with innate skills and those developed out experience.  Each of us has had different 

experineces, and so each of us has slightly different knowledge and skills of interpretation. Everyone in fact 

processes the data from the eye with different equipment. In practice these differences are quite small, since 

most experience is common tu us all. Yet in some circumstances the otherwisw marginal differences between 

one man and another can take on a curious prominence.“). 

28 VOGELEY/ FINK 2003, 40 (“…creates a literally spatial model of one’s own body, upon which the 

experiential space is centered.“). 

29 SCHULD 2018, 11 („In effect, these situational forms are dynamical relationships between contextualized 

body states and neuronal body schemas in the mind, that is between, what we experience and what we know. 

Thus, for every fog or cave or desert in which we find ourselves lost there is a corresponding fog, cave, or desert 

in the mind by which we attempt to orient ourselves and through which we communicate the experience.“) 

30 V souvislosti se vstupní tezí, že ke každé reálné situační formě (mlhy, tmy, architektury), existuje v naší 

mysli odpovídající schéma, připomínám zajímavou souvislost v učení představitelů renesančního hermetismu, 

kteří přisuzovali všem hmotným věcem, bytostem, idejím a jevům jakousi nehmotnou formu. Tvořená byla 

kumulováním světla do určitého tvaru a vyskytuje se v paralelní nehmotné sféře. V kabalistické filozofii je tento 
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 Ve své metodologické strategii se proto snažím tradiční formálně analytický přístup 

rozšířit tak, aby pracoval s celkovou strukturou estetické zkušenosti. To mi do velké míry 

umožňuje sledovat vztahovou situaci jako integrální fenomén či stav, což upřednostňuji před 

zkoumáním vlastností jednotlivého integrovaného objektu či subjektu. Výchozí 

metodologický rámec založený na kontextuálně interpretujícím hledisku uměleckého díla, 

jako je dobový vědecký vývoj, teoretické posuny v oblasti psychologie, rozvoj kognitivních 

věd, ale také změny parametrů kritické analýzy na poli receptivně-estetických přístupů 

moderní umělecké kritiky nastolených Clementem Greenbergem a Michaelem Friedem, proto 

rozšiřuji směrem k přístupu, který označuji jako „situační“.  V této souvislosti ve své studii 

dospívám k faktu, že světelně-prostorové situace paradoxně zdůrazňují míru, v níž divákova 

nejistota a dezorientační stav fungují produktivně jako prostředek k prolomení zmíněných 

greenbergovsko-friedovských modernistických kategorií.  

 Vzhledem k tomu, že teze anglo-amerického historika umění Michaela Frieda (1936) 

formulované v dodnes provokativní eseji Art and Objecthood z roku 1967 průběžně využívám 

jako důležité teoretické milníky pro své další úvahy, na tomto místě krátce přiblížím jeho 

vlivnou modernistickou teorii.31  Fried ve svém receptivně-estetickém přístupu podnětně 

propojoval hledisko uměleckého kritika s uměleckohistorickým výzkumem. Vedle umění 19. 

století se zaměřoval na období druhé poloviny 20. století, zejména na umění aktuálně 

nastupujícího minimalismu, čímž položil základy teorie tohoto hnutí. Svým názorem 

rozšiřoval nejen formalistickou teorii svého učitele Clementa Greenberga, jehož kritický styl a 

vědeckost byly určující pro celou modernistickou teorii, ale obracel se dokonce až k 

počátkům moderní estetické kritiky konce 18. století, zejména k tezím francouzského 

osvíceneckého filozofa Denise Diderota (1713–1784). Diderotovo podnětné rozlišování dvou 

základních kategorií v procesu působení uměleckého díla, kterými je na jedné straně vtažení 

 
nehmotný svět vnímán jako projekce hmotného světa do světa nehmotného a jako oboustranně účinná vazba 

mezi principem věcí a věcmi samými. (Podrobněji o kabalismu a hermetismu viz PRIESNER/ FIGALA 2006 

nebo PAPUS 2019.). Kabalistické pojetí této tzv. nehmotné podstaty, která obsahuje všechna schémata bytostí a 

předmětů, ale také všechny vzory emocí, idejí či pudů, je do určité míry zajímavou analogií k principu 

zkušenostních a paměťových schémat (tmy, mlhy, eliptické spirály, lybyrintického koridoru), s nimiž při každé 

následné zkušenosti pracujeme.  

31 Friedova esej Art and Objecthood byla poprvé publikována v časopise Artforum 5 v roce 1967, poté vyšla 

v několika reprintech (např. Michael FRIED: Art and Objecthood. Chicago 1998). V českém překladu Rubena 

Pellara byla publikována v antologii Před obrazem (Tomáš POSPYSZIL (ed.): Před obrazem. Antologie 

americké výtvarné teorie a kritiky, Praha 1998, 43–72). Ve své studii pracuji jak s originálním vydáním z roku 

1998, tak s českým překladem, a to vzhledem ke komplikovanosti převodu některých termínů a ujasnění si jejich 

přesného smyslu (např. „entire presentness“ a další).    
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diváka do středu vizuálního děje a na straně druhé odstředivě působící teatralita,32 vyústilo u 

Frieda v koncepci receptivně-estetické dichotomie v umění, jíž popisuje v eseji Art and 

Objecthood. V návaznosti na Diderotovu teorii Fried rozpracoval termíny „teatralita resp. 

divadelnost“ („theatricality“) a „literalismus resp. doslovnost“ („literalism“) jimiž označil 

vlastnosti „ne-umění“ („non-art“).33 Prostřednictvím těchto pojmů Fried kritizuje 

minimalismus jako projev, který kontaminuje čisté umění („art“) postupy z jiných médií, 

např. divadla. Ty narušují přirozenou vlastnost díla z oblasti umění („art“), kterou je 

schopnost vtáhnout diváka do vnitřního imaginárního světa uměleckého díla a umožnit mu 

kontemplativně se do něj ponořit. Kontaminací jinými mediálními prvky a efekty tedy 

dochází k tomu, že proces vnímání se naplňuje silami teatrálnosti, jakou je např. 

procesuálnost náležící spíše divadlu, masové kultuře nebo jiné na vnějšek orientované zábavě. 

Friedovo stanovisko kritizující minimalistické umění ze silně greenbergovského pohledu se 

opírá o behavioristický psychologický model založený na vstupně-výstupním schématu a 

černé skříňce vědomí, který Fried implicitně zahrnul do své kritiky. Tím pádem lze 

předpokládat, že každá světelně-prostorová situace, kterou se ve své studii zabývám, 

představuje zajímavou výzvu pro Friedovu teorii. Každé světelně-prostorové umění by Fried 

dle svých kritérií totiž velmi pravděpodobně označil za „ne-umění“ („non-art“), které 

nedokáže diváka přijmout a nechává jej venku, v běžném světě, a to navzdory našemu 

poznatku, že ve skutečnosti každá světelně-prostorová situace právě vtahuje pozornost diváka 

do svého kontextu, včetně okamžité divákovy zkušenosti. Tyto drobné nejednoznačnosti, 

zádrhely i celková komplikovanost greenbergovsko-friedovské kritiky jsou pro mě 

podnětným motivem k odkrývání cest, jimiž světelně-prostorové umění nejen nabourává 

modernistické kategorie a limity již zmíněných behaviorálních teorií, ale zároveň podněcuje 

k nalézání míst, v nichž se Friedova kritika naopak sbližuje se smyslem a podstatou 

světelného umění.  

 Jelikož účinek světelně-prostorových situací je vystavěn nejen na zapojení vjemových 

mechanismů v divákově mysli, ale také na fyzické přítomnosti diváka, opírám se ve své 

 
32 DIDEROT 1983. Osvícenecký filozof Denis Diderot poprvé rozpracoval křehkou dichotomii rozlišování 

dvou základních kategorií v procesu působení uměleckého díla, kterými je na jedné straně vtažení (absorpce) 

diváka do vizuálního děje a na straně druhé ven působící teatralita. Diderotova „teatralita“ figuruje ve Friedově 

teorii jako doslovný termín i označení principu, který je pro vztah díla a diváka nejen narušující, ale dokonce 

destruktivní, neboť odejímá z umění přirozenou vlastnost každého uměleckého díla („art“), kterou je jeho 

schopnost umožnit divákovi kontemplativně se do něj ponořit.     

33 Fried na Diderota jednak navazoval ve své vlastní kritice minimalismu, a jednak Diderotovy myšlenky 

teoreticky zpracoval v trilogii, která je zajímavou syntézou Friedova uvažování o moderním umění, z níž je pro 
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disertaci o myšlenky francouzského filozofa Maurice Merleau-Pontyho a o jeho 

fenomenologické pojetí tělesnosti, v jehož rámci klade důraz na lidskou tělesnost jako určující 

podmínku našeho vnímání, potažmo bytí.34 Vycházím z Merleau-Pontyho přístupu ke 

kognitivní vědě a deskriptivní psychologii, jejichž pomocí dospěl k tezi vytváření vnitřních 

obrazů vnějšího světa prostřednictvím těla jako membrány, skrze kterou jsou představy o 

světě asimilovány do vědomí.35 V souvislosti s tělem předložil Merleau-Pontyho další 

podnětný poznatek, a sice schopnost přecházet mezi stavem „být tělem“ a „disponovat tělem“, 

jinými slovy zdůraznil, že člověk zároveň je „svým tělem“ a zároveň „má určité tělo, skrze 

které jedná ve světě“.36 Tento fenomén dvojího počitku, který byl velmi důležitý i pro 

Merleau-Pontyho předchůdce a zakladatele moderní fenomenologie Edmunda Husserla, 

znamená pro můj průzkum světelně-prostorových situací důležitý moment, zejména v 

souvislosti s divákovou fyzickou přítomností ve světelně-prostorovém díle a jeho senzoricko-

motorickými dovednostmi. Tedy konkrétně: „dotýkám-li se vlastní ruky, je dotýkaná ruka též 

smyslovým orgánem, který dotyk cítí, a tedy se sama může stát dotýkající.“37 To znamená, že 

tělo je zároveň vnímající a zároveň vnímané, což ve své disertaci chápu jako zajímavou 

analogii pro průzkum vzájemně konstitutivního vztahu mezi divákem a dílem, mezi 

vnímatelem a vnímatelným.  V rámci Merleau-Pontyho filozofie mě dále zajímá moment 

tělesné přítomnosti.  Zatímco jiné předměty ve světě mohou být přítomné a zase mizet, tělo je 

podle Merleau-Pontyho svým „specifickým způsobem přítomno stále. Merleau-Ponty tuto 

setrvalost těla chápe jako podmínku, díky níž se nám věci vůbec mohou jevit“.38  

Jelikož role divákova fyzického těla v procesu vnímání a zkušenosti uměleckého díla 

představuje důležitý bod mého výzkumu, považuji za důležité zdůraznit fakt, že důležitost 

fyzické přítomnosti připouští v jednom momentě své modernistické teorie také Michal Fried, 

jehož myšlenky interpretoval pro české prostředí Tomáš Pospyszil.39 Ten uvedl, že krajně 

minimalistické dílo, např. socha Richarda Serry, nás donutí „vnímat naši fyzickou přítomnost 

 
moji studii důležitá zejména publikace Michaela Frieda nazvaná Absorption and Theatricality: Painting and 

Beholder in the Age of Diderot (viz FRIED 1980). 
34 Maurice Merleau-Ponty (1908–1961) patří dnes ke „klasickým“ představitelům fenomenologie vnímání 

založené na tělesnosti, který navazoval na zakladatele fenomenologie Edmunda Husserla. Merleau-Pontyho  

myšlení výrazně rozvíjí současný francouzský fenomenolog Renaud Barbaras, který jeho dílo taktéž kriticky 

zpracovává.   
35 MERLEAU-PONTY 2013. 
36 Problematice těla ve smyslu „mít tělo a být tělem“ v Merleau-Pontyho filozofii se věnuje Jakub Čapek (viz 

ČAPEK 2011). 
37 ČAPEK, 105. 
38 Ibid., 104–105. 
39 Některé aspekty Friedovy teorie Pospyszil vysvětlil v časopise Ateliér (viz POSPYSZIL 1996, 2) nebo 

v kapitole Umění z druhé strany oceánu v antologii Před obrazem (viz POSPYSZIL 1996, 13–30). 
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v prostoru uměleckého díla nebývalou silou a celé dílo je postaveno právě na fyzické 

konfrontaci s dílem. Podobný efekt nachází Fried i v malbě…“40 Jelikož důraz na fyzickou 

přítomnost diváka v procesu vnímání uměleckého díla vyžaduje pracovat s problematikou 

introspekce a subjektivity,41 musela jsem se ve své disertaci vypořádat také s problematikou 

perspektivy první osoby. Hledání způsobu, jak nakládat se zkušenostním pohledem první 

osoby, kterou byl vyloučen behavioristický přístup pokládající pocity za epifenomenální jev 

(průvodní produkt nemající kauzální vliv na tělesné procesy) a tedy za bezvýznamné, patří k 

primárním problémům, které moji studii provázejí. Jelikož umění světelně prostorových 

instalací založené na nepředvídatelných situacích vyžaduje „situační“ přístup a s ním 

související zapojení diváka do komplexu působení a vnímání díla, dospívám ve své studii k 

přesahům do oblasti teorie mysli a vědomí, které ukazují, že prožitek uměleckého díla může 

být nejen hmotný a ztělesněný, ale že hraje aktivní roli v našem pozdějším myšlení a 

zkušenostech.   

V souvislosti s teoriemi mysli a vědomí je třeba zmínit, že v anglické literatuře jsou 

zkoumány dva aspekty vědomí označované dvěma termíny: „consciousness“ a „awareness“.42 

V disertaci nejvíce pracuji s konceptem vědomí („consciousness“) jako zkušenosti, který 

klade důraz na kvalitu a subjektivní rozměr zkušenosti a ve filozofii je označováno jako 

„qualia“.43 Oproti tomu výraz „awareness“ označuje schopnost reagovat na vnější stimuly a 

proto na rozdíl od vědomí ve smyslu „consciousness“ lze „awareness“ definovat například 

prostřednictvím kognitivních funkcí.44 Při nakládání s problematikou vědomí mě neustále 

dostihuje fakt, že dodnes nebyla zodpovězena otázka, jak neurobiologické procesy v mozku 

produkují vědomí, což je v teoriích mysli označováno jako tzv. psychofyzický problém.  

Současný filozof mysli David Chalmers přispěl do diskuze tím, že v rámci tohoto 

psychofyzického problému rozlišil tzv. lehké a těžké problémy („hard and easy problems“).45 

„Lehké“ problémy probíhají na úrovni neuronálních mechanismů vědomí a jsou řešitelné 

pomocí metod kognitivních věd. Zahrnují schopnosti rozlišovat, kategorizovat a reagovat na 

stimuly okolí, dále schopnost zaměřit pozornost, integrovat data kognitivním systémem a 

vztahovat se na své vnitřní stavy.  Naopak k „těžkým“ problémům Chalmers řadí ty, které 

 
40 POSPYSZIL 1998, 23. 

41 Otázkami subjektivity v umění „light and space“ se ve svém výzkumu zabývá Dawna L. Schuld (viz např. 

SCHULD 2018).  

42 Termín „consciousness“ má tři základní významy ve vztahu mozku a vědomí, tedy vědomí jako stav bdělosti, 

vědomí jako mysl a vědomí jako zkušenost. Termín „awareness“ označuje vědomí ve smyslu paměti.  

43 KOUKOLÍK 2003, 11–12.  

44 Ibid., 12–13.  

45 CHALMERS 2000, 11. 
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doposud vzdorují metodologiím exaktních věd a náleží k nim otázka, zda je vůbec možná 

subjektivní zkušenost?  Toto dělení mi pomáhá při průběžném osvětlování procesů 

probíhajících mezi divákem a světelně-prostorovým dílem, neboť mi umožňuje pracovat s 

oběma Chalmersovými oblastmi lehkých a těžkých problémů s ohledem na jejich vlastnosti. 

A přestože nemohu zásadně přispět k zodpovězení psychofyzického problému, ve své 

disertaci nabízím cestu, jak lze diskutovat obě Chalmersem vymezené problematiky z pozice 

vjemové a zkušenostní aktivity, kterou světelně-prostorové situace produkuje, a odhalit tak 

spojnici mezi světem mysli a světem specifického uměleckého díla.   

  

 

K evropskému a domácímu kontextu  

  

 Z hlediska potencionálních zdrojů a geneze je tvorba Pavla Korbičky ukotvena 

v evropské a československé linii světelně-kinetického umění pramenící v průkopnických 

počinech Zdeňka Pešánka z období dvacátých a třicátých let a v časově paralelních 

projevech umělců z okruhu německého Bauhausu. Tato modernistická tradice, jež ústila 

od padesátých let v Evropě do jazyka světelných struktur a kinetismu, byla v šedesátých 

letech v Československu inovativně rozvíjena zejména skupinou Syntéza. Z jejích členů 

souzní Korbičkovo dílo především s myšlenkami Stanislava Zippeho, který skrze estetiku 

světelného pohybu dospíval k světelně-prostorovým instalacím motivovaným nejen 

zájmem o prostorové souvislosti, ale i o možnost znejistění diváka. Vedle meziválečných 

a poválečných projevů světelného umění, které více či méně pracovaly s estetikou 

kinetismu, vstupuje Korbičkovo dílo také do živého dialogu s projevy zahraniční světelně-

prostorové tvorby, jež jsou podněcovány zájmem o průzkumy divákovy dezorientace a 

destabilizace reprezentované hnutím „light and space“.    

 Vraťme se na tomto místě podrobněji k domácím potencionálním zdrojům, mezi 

nimiž hraje odkaz Zdeňka Pešánka klíčovou roli hned z několika důvodů. Pešánek se 

zapsal do historie umění pracujícího s umělým světlem jednak plastikami založenými na 

světelném tvaru46 a jednak tím, že zažehl vlivné podněty v oblasti multimediálního 

kinetického umění, které byly v průběhu 20. a 21. století v několika etapách oživovány a 

jsou rozvíjeny dodnes. Pro kontext mé práce spočívá význam „pešánkovské tradice“ 

především v tom, že svými světelně-urbanistickými projekty předjímal problematiku 



26 

 

vizuálního účinku světelně-prostorového díla na procesy divákova vnímání. Klíčovým 

příkladem byl zejména počin Hold světla Praze organizovaný v roce 1928 Elektrickými 

podniky města Prahy k příležitosti 10. výročí založení republiky, kdy se pražské centrum 

poprvé celé rozzářilo.47 Pešánek v této souvislosti vytvořil několik progresivních návrhů, 

ve kterých v urbanistickém měřítku propojil světelné plastiky a fontány s typickými 

světelnými prvky jako jsou reklamy, světla semaforů a uliční lampy. Přestože návrhy z 

roku 1928 zůstaly z většinové části neprovedené, Pešánek jimi položil základy pro ideu 

urbanisticky koncipované světelně-prostorové situace. Tyto principy částečně rozvíjel 

také ve třicátých letech 20. století v projektech reklam a světelně-kinetických fontán. V 

nich dospíval k proměnám světelných dějů s využitím multimediálních prvků a metod, 

jakými jsou koordinace barevných proměn reklamy s barevnými signály dopravních 

semaforů48 nebo transformace světelných proudů světelně-kinetických fontán řízené 

elektromagnetickým zařízením.49 Vedle urbanistických konceptů založených na 

provázanosti světelných dějů v rámci konkrétního (urbanistického) prostředí, v nichž 

Pešánka zajímaly rovněž dopady na pocity a emoce diváka, resp. obyvatele velkoměsta, 

přineslo Pešánkovo dílo důležitou zkušenost zapojení diváka (konkrétně klavírního hráče) 

do role přímého účastníka proměny uměleckého díla (konkrétně světelně-prostorové 

kompozice).  Ve třech variantách barevného klavíru z let 1926 až 1930 Pešánek rozvíjel 

možné analogie mezi hudebním tónem a jemu odpovídajícím barevným tónem. Žárovky 

ovládané z klaviatury piána se po stlačení klávesy rozsvěcovaly a utvářely barevnou 

vizuální kinetiku, která suplovala či doprovázela hudební kompozici.50 Důležitým 

momentem je, že Pešánek více než samotnou synestézii tonálně-barevných vztahů 

zdůrazňoval princip přímého vyvolání kinetické barevné hry z klávesnice, tedy přímou 

bezprostřednost, která hráči umožňovala aktivovat barevnou kompozici ihned a zapojit do 

díla prvky improvizace a emocionality. V tomto ohledu nacházím důležité paralely 

Pešánkova klavírního hráče s divákem světelně-prostorového umění, kde se role diváka 

transformuje do role přímého účastníka vztahové struktury utváření, působení a vnímání 

výtvarného díla na bázi vjemové, psychologické a duševní aktivity.   

 
46 Ve světelných plastikách z roku 1932 Pešánek použil jako první na světě v sochařství neon. 

47 PG 1928, 87.  

48 Návrh Světelné reklamy obchodního domu Löbl z roku 1934. 

49 Příkladem je projekt Fontány lázeňství pro Československý pavilon na Světové výstavě umění a techniky v 

Paříži v roce 1937. 

50 První a druhý Pešánkův barevný klavír byl dokonce němý.  
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 V souvislosti s Pešánkovými progresivními počiny je třeba zmínit také důležité 

aktivity, které v paralelním čase probíhaly na evropské scéně, a které jsou pro hledání 

potencionálních zdrojů současného světelně-prostorového umění neopomenutelné. 

Především se jedná o aktivity německého Bauhausu založeného v roce 1919 ve Výmaru, 

následně přeneseného do Desavy a Berlína, kde jej roku 1933 fašistický režim uzavřel. 

Tato avantgardní škola propojující umění, architekturu a design se zájmem o matematiku, 

techniku a nové technologie představovala důležitou platformu pro spolupráci umění s 

vědou a utvářela tak úrodné podhoubí pro vznik zcela progresivních přístupů na poli 

prostoru a světla.51 V roce 1923 zakladatel školy a tehdejší ředitel Walter Gropius povolal 

na Bauhaus maďarského umělce a teoretika László Moholyho-Nagye. Ten se v té době 

intenzivně zabýval myšlenkou tzv. Stroje na krásu založeného na variabilních 

kombinacích světel, prostorových vztahů a efektů, čímž vlastně velmi dobře reprezentoval 

parametry světelně-prostorového umění.52 Dalším stupněm Moholyho-Nagye uvažování 

byly pohyblivé Modulátory prostoru vytvářené v letech 1922 až 1930. Umělec v nich 

docílil efekty světelně-kinetických prokluzů po okolních stěnách a vytvořil tak výrazné 

příklady pojetí světelného prostředí jako situace, jejíž součástí se stává divák sám.  

Vzhledem k tomu, že mezi uměleckou scénou v Československu a děním na 

Bauhausu existovalo vzájemné propojení,53 je přirozené, že Zdeněk Pešánek na tvorbu 

umělců Bauhausu reagoval.  Více než k dílům László Moholyho-Nagye se ve svých 

úvahách vymezoval k tvorbě dvou dalších osobností této školy, totiž Ludwiga 

Hirschfelda-Macka a Kurta Schwerdtfegera, kteří v letech 1922 až 1924 vytvářeli umění 

reflektorických barevných her založených na projekci barevného světla pomocí 

mechanicky ovladatelné šablony.54 Tato metoda založená na zdlouhavé technické přípravě 

 
51 Konvergentní vztah umělce a vědce pěstovaný jak v prostředí německého Bauhausu, tak v kalifornii 

šedesátých let vnímám jako specifický faktor podněcující rozvoj experimentálního a inovativního přístupu 

v umělecké tvorbě.    

52 László Moholy-Nagy popsal svůj stroj na krásu v manifestu Dynamicko-konstruktivní systém sil z roku 1922.  

53 Na bratislavské ŠUŘ působila řada osobností navázaných na Bauhaus. Zakladatel školy historik umění Josef 

Vydra byl v osobním a korespondenčním kontaktu s László Moholym-Nagyem, od něhož čerpal podněty pro 

pedagogické směrování školy. Výrazným pedagogem byl také architekt, typograf a scénograf Zdeněk Rossmann, 

který v roce 1931 studoval na Bauhausu, poté působil v Brně, kde upravoval avantgardní časopisy Pásmo a 

Index, a v roce 1933 byl jmenován profesorem na bratislavské ŠUŘ a po nuceném odchodu ze Slovenska v roce 

1939 vyučoval na brněnské ŠUŘ (viz MOJŽIŠOVÁ 2013). V roce 1924 a 1925 přednášel Walter Gropius 

v Československu v rámci cyklu přednášek pokrokových architektů konaných pod záštitou České vysoké školy 

technické v součinnosti s Klubem architektů v Praze, pobočka Brno (viz CHATRNÝ 2008, 21).   

54 V kapitole Reflektorické hry v ploše knihy Kinetismus (viz PEŠÁNEK 1941) Pešánek citoval pasáže z 

Hirschfeldovy přednášky na kongrese Psychologicko-estetické společnosti v Hamburku v roce 1930. Tato 

přednáška, v níž Hirschfeld objasnil principy svého umění, byla publikována již v roce 1931 v knize Farbe. Ton. 

Forschungen (viz ANSCHÜTZ 1931).    
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a tím pádem eliminující míru spontaneity byla pro Pešánka motivací k hledání vhodného 

média pro průzkumu vzájemných souvztažností mezi kinetickým dějem barevného světla 

a emocionalitou diváka (resp. hráče). Jednou z možností byl pro Pešánka právě uvedený 

barevný klavír, který mu otevřel cesty k průzkumu vjemových procesů a zapojení 

mechanismu hráčova sebeuvědomění. Tato operace, během níž divák skrze pozornostní 

procesy aktivuje mechanismy vlastního sebeuvědomění, je jedním z klíčových témat na 

poli problematiky zkušenosti a její koherence, které ve své disertaci sleduji.   

Odkaz světelného umění meziválečné avantgardy rozvíjeli v padesátých a 

šedesátých letech 20. století představitelé světelně kinetického umění. V Evropském 

kontextu to byli především členové tehdy nejprogresivnějších evropských uměleckých 

uskupení, skupiny Groupe de Recherche d'Art Visuel ve Francii, Zero v Německu a Nul v 

Holandsku.  Ke klíčovým výsledkům dospěli zejména představitelé zmíněné skupiny 

Zero, která se formovala v Düsseldorfu na sklonku padesátých let. Její zakladatelé Otto 

Piene a Heinz Mack využívali pro vznik kinetických světelných sekvencí a dějů vržených 

na okolní stěny a strop specifické perforované otáčivé kotouče a projekční aparatury, 

které nazvali Mlýny na světlo (Lichtmühlen).  Na rozdíl od Modulátorů prostorů  

Moholyho-Nagye, v nichž umělec kladl důraz i na samotný objekt a jeho estetickou krásu, 

představitelé skupiny Zero považovali své aparatury za pouhé technologické prostředky 

pro dosažení světelného prostředí. V roce 1964 prezentovali Otto Piene a Heinz Mack, 

k nimž přibyl Günther Uecker na přehlídce Dokumenta III v Kasselu v sekci Světlo 

společný projekt Prostor světla (Lichtraum).55 Časovače ovládající rotující alternátory a 

disky spouštěly do pohybu kinetiku světelných dějů v určitých časových sekvencích, 

takže místnost procházela neustálou proměnou a stala se zhmotněním myšlenek o syntéze 

času, prostoru, pohybu a světla v jednu emocionální situaci. 

 V Československu se ideje kinetismu, a jeho specifické odnože, kterou bychom mohli 

nazvat kinetismus světla, začaly prosazovat v průběhu šedesátých let 20. století zejména 

v souvislosti se vznikem skupiny Křižovatka (1963), výstavou Nová citlivost (1968) a 

založením mezinárodně působícího Klubu konkretistů (1967). Představitelé tohoto proudu, 

označovaného jako neokonstruktivistické tendence, navazovali na odkazy domácí 

meziválečné avantgardy, dědictví německého Bauhausu, ale reagovali také na aktuální dění v 

Evropě. Ruku v ruce s novým přístupem ke světu a jeho pozitivnímu programu v oblasti 

 
55 Projekt byl koncipovaný jako pocta Luciu Fontanovi a představil sedm děl z let 1960 až 1964, mezi nimi 

Stříbrné mlýny (Silbermühle) a Bílé mlýny na světlo (Weiße Lichtmühle). 
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výzkumu, techniky a vědy rozvíjeli umělci těchto uskupení možnosti op-artu, kinetismu a 

minimalismu. Jedním z výrazných autorů dospívajících k světelným situacím byl Milan 

Dobeš.  Jeho projekt Hra světla a tvarů na EXPO 70 v Osace, kinetický program Pulzující 

rytmus v Piešťanech (1970) a světelné kinetické programy komponované pro skladby 

Pendereckého a Mayuzumiho, které umělec vytvářel na turné po USA s orchestrem American 

Wind Symphony a projekt Pocta T. A. Edisonovi (1973) jsou exemplární příklady umělcova 

přístupu k prostoru a ke světlu jako světelnému prostředí. Poslední jmenovaný, byť 

nerealizovaný projekt vychází z progresivní myšlenky vytvořit monumentální kopuli s 

pulzujícím zdrojem světla, do které by návštěvník mohl vstoupit a stát se tak součástí 

světelných dějů odehrávajících se uvnitř sféry. Jde tedy o myšlenku dosáhnout jakéhosi 

absolutního prostoru bez horizontu a okrajových hranic, který diváka vtáhne a naplní svojí 

přítomností bez možnosti nadhledu či záchytného bodu, jak to známe z časově paralelních 

„ganzfeld“ prostředí Jamese Turrella.    

 Další platformu pro rozvoj světelného umění v Československu představovala  

skupina Syntéza založená v roce 1968. Navazovala nejen na myšlenky Zdeňka Pešánka, ale 

také na program skupiny moskevských kinetistů Dviženije, jež se představila v Praze v roce 

1965.56 Programové prohlášení skupiny Syntéza zahrnuje momenty, které spočívají ve 

zpřístupnění díla divákovi ve smyslu jeho aktivního zapojení do procesu vnímání díla i ve 

významu „zpřístupnění“ běžnému životu, tedy slovy manifestu: „vyvést kinetické umění a 

zárodky syntézy umění z galerií do života, do urbanistického prostředí, do živého interiéru.“57 

Jejich zájem o experiment a „pokusy o novou syntézu“ ve smyslu „experimentální estetiky“ 

založené na zapojení mezioborových poznatků z oblasti psychologie, filozofie a sociologie 

umění, jejichž součinností chtějí „přispět k vypracování filosofie kinetického umění ... a k 

postupnému zvědečtění kritiky v novém umění,“58 je společné jak pro umění „light and 

space“ tak i pro myšlení Pavla Korbičky. Zakladatel skupiny Stanislav Zippe začal kolem 

roku 1973 vytvářet tzv. Světelné konstrukce spočívající ve zcela zatemnělém prostoru, do 

kterého umělec napínal světelné linie fungující na principu luminiscenčního nátěru a UV 

záření. Tento okruh Zippeho prací úzce souzní s Korbičkovým uvažováním zejména v oblasti 

otázek destabilizace a dezorientace diváka. Návštěvník vstupující do prostoru Zippeho 

instalací se totiž ocital ve tmě, kde jedinými orientačními body byly svítící linie. Ty však 

mnohdy začínaly uprostřed prostoru, tedy v rozporu s divákovým očekáváním a utvářely tak 

 
56 HAVRÁNEK 1999, 82–84.  

57 ŠEVČÍK/MORGANOVÁ/DUŠKOVÁ 2001, 313–314.   
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zcela paradoxní situaci, v níž divák vedený svým logickým předpokladem hledal oporu právě 

v samotných prostředcích (ohniscích) destabilizačního aparátu.   

Odkaz „pešánkovsko-zippovské“ tradice stejně jako posuny na poli vědy a 

humanitních disciplín, jejichž jmenovatelem byly subjektivizační a relativizační procesy 

vedoucí k průzkumu dat z perspektivy první osoby, vnímám jako důležitý potencionální zdroj 

pro Korbičkovo myšlení. Jde o podnětný zkušenostní materiál, o nějž se umělec opírá a 

ujišťuje se ve svém vlastním směrování zejména na poli problematiky zapojení diváka do 

procesu působení a vnímání uměleckého díla. Tento historický a myšlenkový kontext poskytl 

Korbičkovi platformu k vymezení své vlastní tvůrčí cesty a vybudování metody, v níž 

převládla potřeba zásadně redukovat formálně-estetickou stránku díla na dialog prázdného 

prostoru a světla.  

 

 

K překročení návazností    

 

Pavel Korbička vstoupil na domácí výtvarnou scénu krátce po sametové revoluci, 

která jej zastihla ve třetím ročníku Střední školy uměleckých řemesel v Brně. Studia na 

Akademii výtvarných umění v Ateliéru socha-prostor-instalace Stanislava Kolíbala a v 

Ateliéru konceptuálních tendencí Miloše Šejna prožil již v situaci otevřených hranic. 

Přehlídky projevů „light and space“59 nebo jeho modifikací v Evropě60 byly českým umělcům 

dostupné a utvářely tak širší kontextuální rámec pro rozvoj a reflexi světelně-prostorového 

umění na domácí půdě.   

V novém sociálně politickém kontextu postkomunistických států, které pomalu 

směřovaly k začlenění do evropského společenství v rámci Evropské unie, začaly nabývat na 

významu pojmy „globalizace“ a „postmoderna“. S globalizačními tendencemi vstoupily na 

kulturní pole nové aspekty, které slovy Miroslava Petříčka způsobují, že  globální prostor je 

jakousi množinou „vztahových operací“, ve které „události, včetně těch lokálních, mají 

mnohem větší a mnohem méně kontrolovatelný dosah působení [a kdy se] stírá rozdíl mezi 

pozorovatelem  a pozorovaným, konzumentem a producentem informací...“61 Je zajímavé, že 

 
58 Ibid., 314.  

59 Například výstava Jamese Turrella Wolfsburg Project, která se uskutečnila v instituci Kunstmuseum 

Wolfsburg v německém Wolfsburgu v letech 2009–2010.  

60 Například výstava Olafura Eliassona The Weather Project, která se uskutečnila v Turbine Hall v Tate Modern 

Gallery v Londýně v roce 2003 nebo projekt Yellow Fog ve veřejném prostoru ve Vídni v roce 2008.  

61 PETŘÍČEK 2007, 11. 
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právě Petříčkem analyzované termíny, jakými jsou „vztahové operace“ a „pozorovatel versus 

pozorovaný“ jsou faktory, které mají klíčový význam pro koncipování a působení světelně-

prostorového díla, jak jej právě v českém polistopadovém prostředí začal konsekventně 

rozvíjet Pavel Korbička. Taktéž Petříčkem sledované napětí mezi probíhajícími procesy 

„univerzalizace a globalizace“, které v umělecké kritice zažehlo zpochybňování dějinného 

vývoje jako procesu postupného překonávání předešlých epoch ku prospěchu plurality 

postojů, otevřenosti mezinárodních vztahů a důrazu na technologii a flexibilitu, lze nacházet v 

Korbičkově přístupu k novým technologiím a důrazu na dílo jako soubor otevřených vztahů. 

Opoziční vztah dvou filozofických směrů – moderní fenomenologie a existenciální filozofie 

na straně jedné a strukturalismu a post-strukturalismu na straně druhé – vedl k posunům na 

poli současné filozofie a k přehodnocení přístupů v uměnovědných teoriích, kde se vedle 

vlivné Greenbergovsko-Friedovské modernistické kritiky začaly prosazovat přístupy 

uplatňující poznatky z oblasti kognitivních věd a neurovědy. V této souvislosti se začal 

rýsovat obor označovaný v angloamerickém prostředí termínem „neuroarthistory“. Ten podle 

Johna Onianse „zužitkovává všechny prostředky, které užívají ostatní historikové umění, ale 

přidává k tomu ještě jeden prostředek, neurovědu, která jim pomůže porozumět všem 

aspektům procesu utváření a vnímání děl.“62  

 V porevolučním klimatu devadesátých let nastoupila na výtvarnou scénu nová 

generace, z níž mnozí studovali na pražské Akademii výtvarných umění, jak tomu bylo v 

případě Pavla Korbičky. Jak uvedl Karel Srp, dekáda devadesátých let „se dosti jednoznačně 

ocitla v rukou studentů Akademie, které ostatní, pomaleji reformované školy pouze 

sekundovaly a jen několika jejich absolventům se podařilo na výtvarné scéně výrazněji 

prosadit.“63 Představitelé mladé generace přirozeně reagovali na odkaz postmoderny, jejíž 

výzvě odpovídali většinovou inklinací k individualismu. Přicházeli s vlastními materiály a 

uplatňováním více výrazových prostředků v rámci jediného díla. Dominantní se stal 

multimediální objekt, instalace a videoinstalace, převládly taktéž kinetická média a fotografie 

a jako výrazná oblast uměleckého zájmu se prosadil zájem o vstup výtvarného umění do 

veřejného prostoru.  

 Do tohoto kontextu vstoupil Pavel Korbička jako student Akademie, od počátku 

fascinován možnostmi (prázdného) prostoru. Utvářel tak zajímavý protějšek vůči uvažování 

některých svých spolužáků zaměřených na téma objektu. Za zmínku stojí zejména Jiří 

 
62 KROUPA 2010, 146; Výraznou studií na poli „neuroarthistory“ je publikace Johna Oninase Neuroarthistory 

(viz ONIANS 2007).  
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Příhoda, který v rámci problematiky objektu dospíval k experimentálnímu využití materiálu 

styrofoamu často ve vazbě na videoprojekci. Počítačová média a progresivní elektronické 

technologie využíval i další Korbičkův souputník na Akademii, Federico Díaz, zaujatý 

vzájemností prostoru, akustiky a optických dějů. Podobně jako Příhoda přišel s materiálem 

styrofoam, oblíbil si Díaz baristol a Pavel Korbička světlo-vodivé polykarbonátové desky s 

obchodním názvem Lexan. Uvedená trojice umělců dobře reprezentuje dobový zájem o 

objevování vlastního výrazového materiálu, ale navíc vykazuje i sílící snahy útočit 

prostřednictvím aktuálních technologických postupů na procesy divákova vnímání. Ovšem 

zatímco Díaz doslova zahltí divákovy smysly „hemžícími se“ světelnými body a zvukem, 

Korbička přistupuje k procesům divákovy mysli opačně, tedy jazykem minimalismu 

redukujícím řeč senzorických podnětů na tichý dialog (prázdného) prostoru a světla.   

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
63 SRP 2007, 929. 
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1. MECHANISMY SENZORICKÉ DEPRIVACE A KOHERENCE ZKUŠENOSTI  

 

I když mentální události nejsou vědeckými daty, neznamená to ještě, že by nemohly být 

vědecky studovány. Daniel C. Dennet, Consciousness explained 64 

 

 1. 1. Metodologická východiska Korbičkovy tvorby: aspekty senzorické deprivace 

 a dezorientace 

1. 1. 1. Subjektivizační posuny na poli přírodních věd, psychologie a teorie 

 vědomí 

 

 Kapitolu věnovanou průkopnickým počinům Roberta Irwina a Jamese Turrella 

zaměřeným na průzkum procesů divákova vnímání zahájím částí rozhovoru s Pavlem 

Korbičkou, ve kterém umělec formuloval souvislost mezi uvažováním představitelů 

kalifornského hnutí „light and space“ a myšlením současných tvůrců světelně-prostorových 

instalací v Evropě: „Kalifornské umělce ‚light and space’ uznávám pro jejich přístup ke světlu 

jako materiálu, s nímž lze nejen umělecky pracovat, ale také útočit na divákovy smyly a 

emoce. Neznám výraznější příklady, kde by bylo světlo tematizováno v tak čisté formě, a kde 

by jeho působení na diváka mělo tak intenzivní a formující sílu. Přestože k prostoru a světlu 

přistupuji svojí cestou a poznatky Jamese Turrella vnímám jako potvrzení, že se ubírám 

správným směrem.“65 Respekt k odkazům představitelů „light and space“ dokládá vedle Pavla 

Korbičky i Olafur Eliasson, který napsal: „Robert Irwin byl pro mne velkou inspirací zejména 

pro jeho zvláštní schopnost činit teorii průzkumu prostoru až hmatatelnou.“66  

 Vraťme se tedy do Kalifornie a přibližme si situaci, v níž Turrell a Irwin dospívali 

k úvahám, které jsou dodnes živé a inovativně rozvíjené. Díky příznivým ekonomickým a 

geografickým podmínkám vznikly v jižní Kalifornii již od šedesátých let velmi moderní 

laboratoře pro realizaci psychologicko-technologických experimentů. Místní důraz na 

přírodní vědy a technologický vývoj umocňovala v tamním prostředí také přítomnost jedné z 

nejuznávanějších světových univerzit tzv. Kalifornského technologického institutu (Caltech) 

v Pasadeně, kde v různých obdobích působily osobnosti jako Einstein, Oppenheimer a 

Feynman. Otevřenost k vědeckému experimentu a hledání nových možností podporovaly i 

 
64 DENETT 1991. 

65 Z rozhovoru s umělcem; audio nahrávka pořízena 17. 5. 2010.  

66 WESCHLER 2008, zadní přebal; „Robert Irwin, who was one of my greatest inspirations as an art student, 

has an extraordinary ability to make the theoretical tangible in his explorations of space.“  
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další geografické, historické a sociokulturní faktory. Především připomenu zvláštní nesoulad 

vyplývající z bezprostředního kontaktu divoké kalifornské přírody s příkrým technologickým 

rozvojem obranného průmyslu, letectví a filmu. Neméně důležitou roli sehrála i posedlost 

neustálým překračováním limitů a redefinováním poznatků, které společně s fascinací 

technologickým vývojem, utvořily úrodné podhoubí pro vznik kontextuální estetiky, jako je 

v oblasti umění právě ta Irwinova a Turrellova. Tito umělci svým metodologickým přístupem 

navazovali na tamní alternativní uměleckou linii reprezentovanou mimo jiné avantgardním 

dílem skladatele Johna Cagea, který stejně jako Turrell s Irwinem chápal lidské vědomí 

nikoliv jako „stav, ale jako proces“ a zdůrazňoval tím, že „umění musí zahrnovat náhodné a 

neurčité aspekty přírody a kultury.“67 

V letech 1968 až 1971 Robert Irwin, James Turrell, psycholog Edward Wortz a 

studenti Kalifornské univerzity v Los Angeles uskutečnili řadu experimentů zaměřených na 

procesy vnímání.68 Na počátku těchto aktivit stál kurátor Los Angeles County Museum of 

Art (LACMA) Maurice Tuchman. Ten roku 1967 oslovil v rámci projektu Art and 

Technology kalifornské společnosti a korporace, aby poskytly finanční a technologickou 

podporu umělcům, kteří se ve své tvorbě nějakým způsobem zabývali průmyslovými 

materiály.69 Do Tuchmanova  ambiciózního projektu se zapojily důležité výzkumné podniky a 

organizace, mezi něž patřily Laboratoř Jet Propulsion (JPL), společnost Lockheed Air 

Corporation, Rand Institute a společnost Garrett Corporation – dodavatel pro Národní 

agenturu pro letectví a kosmonautiku (NASA). Za spolupráce s experimentálním 

psychologem Edwardem Wortzem70 se projektu účastnili Robert Irwin a James Turrell.71 

Motivací projektu bylo seznámit umělce s výzkumnými metodami v high-tech průmyslových 

laboratořích a poskytnout jim nejmodernější technologická zařízení k umělecké práci. Jednou 

z nejvýznamnějších zkušeností byla bezesporu možnost zakusit na vlastní kůži účinky 

senzorické deprivace [1]. Vnitřní prostor anechoické komory byl obložený zvukově 

pohltivým materiálem, zcela zatemněný, a navíc zavěšený v prostoru, aby eliminoval 

 
67 STILES 1996, 682. 

68 Vlivu vědeckých experimentů na myšlení umělců „light and space“ se programově věnuje americká 

historička umění Dawna Schuld (viz SCHULD 2010).  

69 O projektu Art and Technology referuje dobová zpráva Maurice Tuchmana (viz TUCHMAN 1971). 

70 Většina Wortzových výzkumů v šedesátých letech minulého století byla učiněna pro Národní úřad pro 

letectví a kosmonautiku (NASA) a zahrnovala značně progresivní testování lidské reakce na psycho-fyzikální 

účinky podmínek na Měsíci a na omezení a idiosynkrazie na poli astronautiky (viz ROBERTSON/WORTZ 

1969).       

71 TUCHMAN 1971; Irwin zpočátku spolupracoval se společností Lockheed Aircraft a později se již 

s Turrellem zapojili do psychologických experimentů v Garrett Corporation. V obou společnostech byly k 

dispozici zařízení pro výzkum vnímání a orientace, zejména anechoické ale i jiné komory. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles_County_Museum_of_Art
https://en.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles_County_Museum_of_Art
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působení rotace země. „Vše bylo dokonale suspendováno,“ jak popsal Robert Irwin.72 Tím 

pádem byly zcela odstraněny veškeré podněty, na které by se subjekt mohl fyzicky resp. 

senzoricky zaměřit. Dokonce i vlastní řeč zde vymizela. Avšak smysly jako takové zůstávaly 

v anechoické komoře neporušené. Účastník tím pádem otevíral oči a napínal uši, ale neslyšel 

a neviděl nic, jen ticho rozleptávající ušní bubínky a nepropustnou tmu tlačící na víčka. 

Vznikalo něco jako senzorické vacuum, těžké a dusivé, v němž člověk nakonec zaznamenával 

i ty nejniternější procesy ve svém těle, jako je „tlukot vlastního srdce či bublání žaludku, ale 

dokonce i to, jak se otvírají srdeční chlopně,“ takže už pouhé sezení v těchto prostorech bylo 

vyčerpávající.73  

Fyziologickou reakcí člověka na podmínky, v nichž jsou marně očekávány vnější 

podněty, je sebezáchovný proces, při kterém mozek produkuje vnitřní audio-vizuální 

představy a velmi brzy nechá nastoupit halucinace. Smyslová deprivace se tak ve stejném 

okamžiku stává smyslovou exaltací, kdy je citlivost účastníka vystupňována na úplné 

maximum. Tento subjektivně založený experiment vystavěný na silném obsahu subjektivity a 

relativity vjemové zkušenosti se stal účinným nástrojem, se kterým Irwin a Turrell hledali 

cesty k lidskému vnímání a se kterým experimentální psychologové a první kognitivní vědci 

odemykali oblasti lidského vědomí.  

Estetika senzoricky deficitního prostředí však přinášela posuny nejen ve vývoji „light 

and space“, ale významně zasahovala i do oblastí alternativní a experimentální hudby. Výše 

zmíněný skladatel John Cage totiž sám zakusil anechoické prostředí na Harvardské univerzitě 

a to již v roce 1951 (!), což mělo významné důsledky pro zapracování ticha do jeho 

kompozic.74 Zkrátka řečeno, experimentálně ověřená zkušenost nicotnosti anechoické komory 

zafungovala v mnou sledovaných případech nečekaně produktivně, a to nejen jako brána k 

procesům v divákově mysli, ale i jako klíč k estetice ticha a prázdnoty, které umělci využívali 

jako právoplatná umělecká „média“ a „materiály“ ať už v hudební nebo výtvarné praxi.75  

Vraťme se v tuto chvíli na začátek projektu Art and Technology. Jedním z prvních 

umělců, na kterého se Tuchman obrátil, byl právě Robert Irwin. Kurátora zaujalo, že v té době 

(v roce 1967) se Irwinova práce nacházela ve fázi, kdy umělec opouštěl umělecký objekt ve 

prospěch zájmu o podmíněné působení uměleckého díla a o jeho potenciál aktivně působit na 

 
72 WESCHLER 2008, 132; další informace o projektu Art and Technology viz BUTTERFIELD 1996, 24–27.   

73 BENEŠ 2017; Rozhovor s konstruktérem komory Stevenem Orfieldem v americké Minnesotě v tzv. Orfield 

Laboratories. 

74 CAGE 1961, 8. 

75 John Cage byl absolventem Pomona College stejně jako James Turrell. Cage zde studoval v letech 1928–

1930 a Turrell v letech 1961–1965.   
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kognitivní procesy diváka. Slovy Lawrence Weschlera: „začalo jej zajímat, zda je možné 

vytvořit náhodné jakoby periferně viděné a proměnlivé dílo – zkrátka dílo, které není vidět, a 

přesto je vnímáno.“76 Konkrétně se jednalo o sérii diskových obrazů s velmi ztenčenými 

okraji, které Irwin vytvářel z hliníku a pojednával malbou v neutrálních bílých a šedých 

tónech [2]. Zásadní roli v působení těchto monochromů sehrál způsob jejich prezentace, tedy 

uvedení do vztahu k okolnímu prostoru a k proměnám světelných podmínek. Irwin tyto disky 

totiž  předvěšoval několik centimetrů před stěnou, takže barevné plochy jakoby levitovaly ve 

volném prostoru a osvětloval tak, že byly zdánlivě dematerializovány do nehmotných struktur 

světla a stínu.77 Tento odklon od pojetí uměleckého díla jako izolovaného objektu určeného 

pro analytický a estetický výzkum znamenal pro Irwina důležitý krok k zájmu o průzkum 

celkové struktury dynamických vztahů probíhajích mezi pozornostními procesy a 

formováním divákovy zkušenosti.78 V tomto momentě se Irwin poprvé zásadněji přiblížil 

fenomenologii Maurice Merleau-Pontyho, pro něhož proces „vnímání není pasivní přijímání, 

ba dokonce ani uchopování jednoduchých daností“, nýbrž „uchopování struktury (vztahů).“79  

Prolnutím Irwinových uměleckých snah s fenomenologií vnímání, jejíž teze předložil 

Edmund Husserl a následně rozpracoval Merleau-Ponty ve svém pojetí tělesnosti vnímání, 

byla odstartována cesta fenomenologicky orientovaných umělců „light and space,“ která se 

větví na cestičky a trasy, po kterých umělci mohou dospívat k „předefinování svého vztahu se 

sebou samým a s okolním světem.“80 

Irwinovo směřování zájmu na procesy působení uměleckého díla a aktivity 

odehrávající se v divákově vědomí příznačně symbolizovalo obecné změny odehrávající se 

v průběhu šedesátých let 20. století na poli psychologie. Klíčový význam zde mělo zejména 

přehodnocení doposud vlivné metody radikálního behaviorismu reprezentovaného J. B. 

Watsonem a B. F. Skinnerem,81 který prosazoval vysoce reduktivní psycho-fyzickou teorii 

založenou na pozorovacích procesech chování, z níž byly zcela vytěsněny mentální 

 
76 WESCHLER 2008, 111; („He began to wonder how it might be possible to make an art of the incidental, the 

peripheral, the transitory – an art of things not looked at – indeed, invisible when looked at directly – yet still 

somehow perceived.“). 

77 Ibid., 98–109. 

78 Pozornostně zkušenostní proces „aktivně zpracovává jak informace dopadajících na naše smyslové systémy, 

tak data pocházející z dalších kognitivních procesů.“ Viz STERNBERG 2002, 90.  

79 Zde jsem citovala Jakuba Čapka, který výstižně shrnul a formuloval některé Merleau-Pontyho myšlenky 

týkající se vnímání (viz ČAPEK 2012, 76). 

80 BUTTERFIELD 1996, 9; („...redefine his relations with himself and the world.“). 

81 John Broadus Watson (1878–1958) formuloval základy behaviorismu již v roce 1912 jako přísně 

materialistický směr založený na věděcké metodě a průzkumu pozorovatelných jevů, tedy chování. Z toho 

důvodu odmítal introspekci a pojmy jako vědomí, nevědomí, pud a prožívání. Jeho následovník B. F. Skinner 

(1904–1990) Watsonovy teze behaviorismu dále rozvinul, zejména o termín „černá skříňka vědomí“.  
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kategorie.82 Na limity behaviorismu naráželi ve svém uvažování i samotní umělci, mimo jiné 

již zmíněný John Cage, který upozormnil, že „behaviorální procesy nesprávně nahlížejí na 

umělecké dílo jako na objektivní stav nebo finální věc.“83 Stále jasněji totiž vycházelo najevo, 

že behavioristy proklamovaný vstupně-výstupní model vědomí je neprostupnou závorou na 

cestě k procesům naší mysli, ale i překážkou k průzkumu kontextuální podmíněnosti 

uměleckého díla a jeho proměnlivosti.  Rostoucí důraz na subjektivizační a relativizační 

kvality skutečnosti zapříčinil nejen přehodnocování behaviorálních metod, ale i posuny 

v metodologii vědeckých disciplín. Jistou výhodu zde znamenaly časově předcházející 

poznatky ve fyzice, kde Einsteinova teorie relativity a změny v procesu měření, jak je 

nastolila kvantová mechanika, narušily stabilitu klasické fyziky a rozšířily ji od popisu reality 

jako modelu založeném na částicích k průzkumu dynamických jevů založených na 

událostech. Přestože kvantový efekt není ještě zcela prozkoumán a jeho definování stále není 

uzavřeno, pro účely této studie si jej dovoluji použít jako aspekt, který je třeba brát v potaz 

nejen pro svůj destabilizační a dynamizující potenciál, ale zejména pro jeho potřebu posunout 

roli pozorovatele na pozici účastníka.   

 V oblasti vědeckých oborů zaujímala v šedesátých letech 20. století důležité místo 

astronautika, která se ve spolupráci s experimentálními psychology začala důsledně zabývat 

otázkami dezorientace v prostoru, tedy otázkami, které byly od sklonku šedesátých let 

směrodatné právě pro Roberta Irwina a Jamese Turrella.84 Vědecké průzkumy 

destabilizačních a dezorientujících procesů si přirozeně vyžádaly důraz na přímý vjem reality 

jako subjektivního prožitku ať už astronauta nebo diváka, což otevíralo úvahy nad limity 

doposud platné „objektivní“ metodologie zkoumání psýchy pouze z perspektivy třetí osoby. 

Přehodnocení tohoto přístupu a zavedením perspektivy první osoby se otevřela cesta 

k hledisku prožívajícího „já“, tedy k pojetí, kdy „situaci prožívám já, maje přitom 

privilegovaný přístup ke svým vlastním prožitkům; naproti tomu v perspektivě třetí osoby ji 

prožívá subjekt situace, tedy on…“85 Přestože, žádný z těchto přístupů „nelze dovést do čisté 

podoby, … neboť v případě hraničního prožívání ... dochází při reflektivní analýze ke sblížení 

 
82 WATSON 1925 nebo SKINNER 1974. 

83 CAGE 1961, 8. 

84 V této souvislosti je na místě poznamenat, že Turrellův otec byl vzdělán jako letecký inženýr, což utvrdilo 

mladého umělce v zájmu o vědecké metody a motivovalo jej k tomu, že absolvoval výcvik pilota a tyto 

zkušenosti přirozeně aplikoval na svoji uměleckou práci. Turrellovo přirozené a svobodné propojování těchto 

dvou oblastí vystihl sám Turrell takto: „Čas strávený ve vzduchu je pro mě jako čas strávený v ateliéru.“ Viz 

ADCOCK/TURRELL 1990, 1.   

85 HAVEL s.d., 2.  
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obou perspektiv,“86 změny v experimentální metodice jasně vedly k důslednějšímu průzkumu 

percepčních procesů.  

 Experimenty prováděné v již zmíněných společnostech, zejména v Garrett Corporation 

byly malými indikátory celkové subjektivizace experimentálního nebo fenomenologického 

obratu v neurovědách, psychologii a kognitivní vědě. V interdisciplinárním oboru 

„neurofilozofie“ vzniklo množství nových kognitivních věd, včetně současné 

neurofenomenologie.87 Tato disciplína jako jeden z doposud nejzávážnějších pokusů o návrh 

metodologie začleňující perspektivu první osoby do experimentálního výzkumu prožitku „za 

účelem studia vědomí a zdůraznění ztělesněného stavu lidské mysli.“88 Svým pojetím 

založeným na integraci neurověd se ztělesněnou ontologií vstupuje neurovědní výzkum do 

stále živějšího konvergentního vztahu s přístupy v oblastech nejnovějších neurovědních 

disciplín, jakou je neuropsychologie a neuroantropologie, veden snahami „generovat 

deskriptivní kategorie, které jsou intersubjektivní a [zároveň] vědecky hodnotitelné.“89 

Vrátíme-li se k samotným počátkům neurofenomenologie definované samotným zakladatelem 

Francisem Varelou jako: „ ...hledání způsobu, jak sloučit moderní kognitivní vědu s 

ukázněným výzkumem lidské subjektivní zkušenosti v návaznosti na linii kontinentální 

tradice fenomenologie,“90 uvědomíme si, že její kořeny vyrůstají z vyhraněného zájmu o 

sloučení fenomenologie s klasickou experimentální vědou. O to svého času usiloval také 

Merleau-Ponty, který ovšem „využíval fenomenologických vhledů ex post k interpretaci 

experimentálních údajů,“91 zatímco neurofenomenologie přinášela postup opačný. Nehledě na 

rozdílnost ve svých přístupech předložili jak Varela, tak Merleau-Ponty společný důraz na 

fenomenologickou práci s daty získanými z perspektivy první osoby za využití aparátu 

dynamického vědeckého experimentu a vytvořili tak pevný „fenomenologicko-vědecký“ 

metodologický rámec, s nímž ve svých úvahách pracovali a pracují právě umělci „light and 

space.“ Vedeny zájmem o průzkum subjektivně prožité zkušenosti ústily snahy umělců a 

neurofenomenologů ve společný cíl, totiž zaměřit nástroje experimentálního výzkumu 

prožitku tak, aby se z pólu „co“ prožíváme, přesunuly na pól „jak“ to prožíváme.  To ve 

 
86 Ibid., 2. 
87 Neurofenomenologie je reprezentovaná zejména Franciscem Varelou a Bernardem Baarsem. Termín je 

nejčastěji připisován Varelovi.  
88 GALLAGHER 2009, 470. 
89 Ibid., 471. 
90 VARELA 1996, 330. 
91 PETRŮ 2004, vyhledáno 29. 5. 2019; („Fenomenologická práce s údaji z perspektivy první osoby v Merleau-

Pontyho případě však není zapojena do samotného experimentu. Její funkce je pouze kritická, tj. umožňuje 
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výsledku znamená, že každá zkušenost světelně-prostorové situace dokládá, to, co 

neurofenomenologie tvrdí: že zkrátka „musíte být tam“, jak také zdůrazňují Robert Irwin92 i 

Pavel Korbička93 a jak připustil i Michael Fried, když ve své modernistické kritice 

minimalismu okomentoval Smithovu uměleckou akci spočívající v noční jízdě autem po 

temné opuštěné dálnici takto: „...to musíte prostě zažít – jak se to děje, jak to prostě je. To, co 

je důležité, je samotná zkušenost.“94   

 

 

 1. 1. 2. Dezorientace a koherence zkušenosti 

  

 Když Irwin specifikoval firmě Lockheed své zájmy a požadavky, zdůraznil zejména 

„výzkum, který odhalí percepční procesy vědomí nezbytné pro základní orientaci a stabilitu ... 

a bazální schopnosti pro udržení zdravého rozumu.“95 Z toho můžeme soudit, že jedním z 

motivačních stimulů Irwinových a Turrellových experimentů byla otázka (dez)orientace a s ní 

související (ne)stability diváka, resp. účastníka ve volném nebo definovaném prostoru. Oba 

umělci vycházeli z poznatku, že když se ocitáme ve známých souvislostech, udržujeme si ve 

svém vědomí orientaci. To znamená, že faktor, který bychom mohli nazvat faktorem 

souvislosti či okolnosti se stal pro oba umělce významným tématem, neboť hraje jednu z 

klíčových rolí v procesu uvědomování si sebe sama v prostoru, ale i v bytí jako takovém. 

Irwin v tomto kontextu napsal: „Souvislost zahrnuje všechny podmínky, vlastnosti a 

následky, které tvoří skutečný kontext našeho bytí ve světě. Je zde zakomponována jakákoli 

situace a naše bytí v ní je dynamikou minulosti a budoucnosti, tedy co bylo, jak k tomu došlo, 

co je, a co se může stát.“96 Tím Irwin z pozice umělce spolupracujícícho s experimentálními 

vědci předpojal význam faktoru souvislosti, který později zdůrazňují i neurovědní disciplíny. 

Jestliže Antonio Damasio svoji kapitolu věnovanou pocitům zakončil myšlenkou: „Jde o 

odhalení souvislostí, v nichž mohou být pocity skutečným atributem, a o rozumné spojení 

 
korekci rozmanitých interpretací experimentálních dat a výběr mezi nimi. Oprávněnost samotné 

fenomenologické interpretace v tomto případě může být ověřena až v dalším experimentu.“) 

92 „You have to be there!“ Viz např. WESCHLER 2008, 139. 

93 Nutnost účastníkova přímého prožitku prosazuje od počátku své umělecké praxe i Pavel Korbička. S tím také 

souvisí jeho časté povzdechnutí, že své světelně-prostorové situace nemůže „adekvátně dokumentovat pro účely 

archivu (fotografií ani videozáznamem), neboť jejich účinek je jednak nepřenositelný a jednak proměnlivý.“  

94 FRIED 1998b, 58. 

95 TUCHMAN 1971, 127; („...investigations necessary to determine what perceptual awarenesses are necessary 

for basic orientation and stability … basic necessities for maintaining sanity.“). 
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souvislostí a pocitů, coby vodítka lidského chování“97 potvrdil tím Irwinovu tezi z pozice 

neurovědního výzkumu. Irwinův a Turrellův důraz na faktor souvislosti mě přivedl k úvaze o 

strategických přístupech, jimiž umělci zkoumali vztah mezi účastníkem a jeho prostorovou 

pozicí a mezi okolními souvislostmi, do nichž účastník vstupuje, v nichž se nachází, nebo se 

jimi přímo sám stává.  V tomto ohledu navazuji na poznatky Jany Butterfieldové98 a Dawny 

L. Schuldové,99 které sledovaly faktor „souvislosti“ („cirkumstance“) zejména ve vazbě na 

autenticky ověřený experiment, konkrétně na zkušenost anechoické komory. Schuld v daném 

kontextu zdůraznila, že právě specifičnost senzoricky deprivujících souvislostí „narozdíl od 

domnělé otevřenosti nové postformální estetiky, která poselství díla svěřuje do rukou diváka, 

naopak vyžaduje divákovu kapitulaci“100 ve významu rezignace na smyslové vnímání pomocí 

zrakových a sluchových receptorů. Účastník ocitající se v senzoricky frustrujících 

souvislostech (např. v mlze, tmě nebo v difuzi světla a prostoru) se tedy upíná k vlastní 

tělesnosti, jako jedinému referenčnímu bodu. Tato vazba mezi faktorem souvislosti a 

faktorem tělesnosti utváří základnu pro filozofický rámec tvorby představitelů hnutí „light 

and space“, kterým je fenomenologie Maurice Merleau-Pontyho.  Umělci tehdy dospívali 

k přístupu, kdy se z pozice účastníka experimentu sanžili fenomenologicky uchopit svou 

vlastní vědomou zkušenost. Jelikož své experimenty zaměřené na procesy vnímání 

praktikovali pod dohledem a za asistence vysoce fundovaného experimentálního psychologa a 

s využitím těch nejmodernějších anechoických komor, získávaly jejich počiny charakter 

vědecké práce založené na ověřitelných metodách. Přestože ve svých uměleckých projektech 

pracovali s parametry, které bychom mohli přisoudit fenomenologicky zaměřenému 

kognitivně-vědeckému programu, na místě je zdůraznit, že jejich tvorba není založena na 

vědecké pravidelnosti, replikovatelnosti a ověřitelnosti, ale pracuje s faktory intuitivnosti a 

jedinečnosti uměleckého díla.  

 Vrátíme-li se k tématu zkušenosti, z pohledu dnešní neurofenomenologie bychom 

mohli říci, že v době, kdy se tato „neurofilozofická“ disciplína teprve začala pozvolna 

rozvíjet, umělci již praktikovali neurofenomenologické metody, jejichž mantinely v některých 

ohledech dokonce překročili. Tím mám na mysli zejména to, že původně vymezené pole 

 
96 IRWIN 1985, 28; („Circumstance … encompasses all of the conditions, qualities and consequences making 

up the real context of your being in the world. There is embedded in any set of circumstances and your being in 

them the dynamic of a past and future, what was, how it came to be, what it is, and what it may come to be.“). 

97 DAMASIO 2004, 208. 

98 BUTTERFIELD 1996, 8–28.  

99 SCHULD 2018, 30–36.  

100 Ibid., 34; („Contrary to the perported open-endedness of a new post-formal aesthetic, where fulfillment of 

the work is placed in the hands of viewer, this proposal necessitated viewer capitulation.“). 
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průzkumu, tedy vjemově-zkušenostní procesy odehrávající se přímo v prostoru komory, 

přesáhli a zaměřili se také na zkušenost, která nastane po jejím opouštění. V tomto kontextu 

napsal Irwin psychologovi Weschlerovi: „...nejdramatičtější bylo to, jak se mi svět jevil, když 

jsem z komory vystoupil. Poté, co jsem seděl uvnitř asi šest hodin, jsem se postavil a šel 

zpátky domů po stejné ulici, kterou jsem přišel, a stromy byly stále stromy a ulice byla stále 

ulice a domy byly stále domy, ale svět vůbec nevypadal stejně; byl velmi, velmi výrazně 

změněný.“101 Průzkum vztahu mezi zkušeností uvnitř anechoické komory a zkušeností venku 

jsou předmětem vědeckého zájmu dodnes.102 Současné průzkumy potvrzují, co můžeme 

usuzovat již z Irwinova poznatku, totiž že vztah mezi zkušeností odehrávající se v 

zatemnělém prostředí a zkušeností nastalé po jeho opuštění je něčím, co dává našemu 

vjemovému nastavení soudržnost.103 Jak je ale tato soudržnost produkována a do jaké míry 

ovlivňuje naše další zkušenosti? Ohlédneme-li se do minulosti, nalezneme zajímavou analogii 

v kantiánskému výkladu Platónovy jeskyně jako metafoře klamu fyzického světa, v němž je 

to podstatné, tedy ideje, maskováno a skrýváno.104 V Platónově jeskyni je realita 

transformována do abstraktního schématu plošných stínů, obdobně jako je v anechoické 

komoře skutečnost převedena do schématu v divákově mysli (můžeme říci i ztělesněné mysli, 

které se budu podrobněji věnovat později). Tato silně redukovaná představa o skutečnosti se 

zobrazuje v účastníkově vědomí (resp. paměti, které je věnována poslední kapitola) a promítá 

se do každé další zkušenosti. Podobně jako Platónův vězeň doposud přivyklý v šeru jeskyně 

pouze na svět omezených senzorických podnětů byl po útěku na sluneční světlo zaslepen a 

zpočátku schopen pozorovat pouze stíny a odrazy ve vodě, je i reálný člověk po opuštění 

 
101 WESCHLER 2008, 132–133; („...the most dramatic had to do with how the world appeared once you 

stepped out. After I’d sat in there for six hours, for instance, and then got up and walked back home down the 

same street I’d come in on, the trees were still trees and the street was still a street, and the houses were still 

houses, but the world did not look the same; it was very, very noticeably altered.“). 

102 V roce 2008 odvysílal program BBC dokument s názvem „Total Isolation“, v němž bylo zkoumáno šest 

osob, čtyři muži a dvě ženy, uzavřené v buňce jaderného bunkru v úplné tmě po dobu 48 hodin. Před izolací 

dobrovolníci podstoupili testy vizuální paměti, procesů zpracování informací a sugestibility.  Po dvou dnech v 

komoře zaznamenali sluchové a vizuální halucinace a také neschopnost pociťovat čas. Po dokončení 

experimentu byly znovu provedeny výše zmíněné testy. Výsledky ukázaly, že kapacita paměti u jednoho 

subjektu klesla o 36%, všechny subjekty měly potíže vybavit si slova začínající písmenem „F“ a výrazně se 

zvýšila jejich sugestibilita. Viz http://bbc.co.uk/sn/tvradio/programmes/horizon/broadband/tx/isolation.html, 

vyhledáno 31. 5. 2019. 

103 Jako konkrétní příklad soudržnosti našeho vnímání může fungovat i dílo sochaře Bruce Naumanna, kterému 

se více věnuji v kapitole 3 v souvislosti s koridorickými instalacemi. V jednom ze svých děl se však Naumann 

nezaměřil na klaustrofobické účin      ky koridorické formy, ale na vliv světla a jeho dopady na divákovo 

vnímání. Jedná se o Green Light Corridor (1970), v němž divák setrval několik minut v prostoru osvětleném 

ohromujícím zeleným světlem, a po jeho opuštění v důsledku koherence lidského vnímání spatřil vše v červeno-

růžové barvě.  

104 Člověk v Platónově jeskyni žije zkrátka v iluzi, protože vržené stíny mu nikdy plně neprozradí podstatu, 

tedy reálnost předmětu, jehož vrženým stínem jsou. 
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anechoické komory vystaven smršti senzorických útoků, které jsou natolik vtíravé a 

pronikavé, že mohou být dokonce i bolestivé.105  

 Z výše popsaného odvozuji, že Platón považoval naše vnímání za něco velmi 

zastřeného a nedokonalého, podobně jako je zatemněná a nejasná situace v jeskyni, kde je 

objekt a skutečnost ideou a svět odrazů naopak smyslově dosažitelnou realitou, zkrátka kde 

vidění funguje jako vědění, resp. poznání.106 Napíšeme-li rovnítko mezi situací v jeskyni a 

naším vnímáním, můžeme na metaforu Platónovy jeskyně nahlížet jako na most mezi 

kognitivní abstrakcí a fyziologickou zkušeností. Tuto tezi potvrzuje Dawna Schuld v 

souvislosti s interpretací prázdných a zatemněných situací Nordmana a Orra, když 

zdůrazňuje, že „znalost nebo vzpomínka na základní pocity jeskyně jsou podkladem pro 

představu zatemněného prostředí, které popisuje Platón, tedy podkladem pro vizi, která je 

založena na fyzických (tedy neuronálních) prostředcích využívaných k mapování 

zkušenosti.“107 

 Vraťme se ještě jednou k samotné podstatě jeskyně, ať už ve smyslu experimentálně-

vědecké anechoické komory, nebo jeskyně jak ji známe z přírody, či té, kterou si nosíme ve 

své mysli jako přetavenou individuální zkušenost či obecně známý obraz jeskyně 

transformovaný do podoby Platónovy alegorie. V každém případě jde totiž o tentýž pocit 

něčeho zatemněného, napůl uzavřeného a izolovaného od běžné skutečnosti, tedy o pocit 

velmi specifické situace, která, jak jsme již řekli, a jak i výše potvrdil Irwin svým 

experimentem v anechoické komoře, nadále ovlivňuje naši následnou zkušenost.  Tento 

princip formování každé následné zkušenosti zkušeností předchozí můžeme nazvat 

soudržností či koherencí. Zkušenost je tedy koherentní, jak připouští v souvislosti s estetickou 

zkušeností filozof a teoretik umění George Dickie,108 ale můžeme doslova tvrdit i to, že 

zkušenost má koherenci? Neurovědec Alain Berthoz popisuje koherenci jako „konstrukci, 

jejíž pravidla závisí na vnitřních faktorech a na akcích, které plánujeme. Obtížnost při 

budování teorie koherence je taková, že neexistuje jediná soudržná teorie pro všechny modely 

 
105 Oslepení prudkým světlem při pohledu do slunce či lampy zažil každý z nás, tudíž zkušenost nepříjemného 

až bolestivého vjemu, který produkuje intenzivní světlo, přirozeně nosíme v paměti a pracujeme s ní při 

každodením zažívání reality, ale i uměleckých situací. Platón ve své alegorii jeskyně tento vjem popsal takto: „Z 

toho všeho by cítil bolest a pro mžitky v očích nebyl by schopen dívati se na ony předměty.“ Viz PLATÓN 

2014.  

106 Platón ve svém podobenství o slunci (viz PLATÓN 2014, 237–241) srovnává jevy a ideje takto: „O prvních 

říkáme, že to vidíme, ale rozumem nevnímáme, o ideách pak zase, že je rozumem vnímáme, ale nevidíme.“  

107 SCHULD 2018, 59 („...knowledge or memory of the constituent feelings cave to envision the circumstance 

of the unenlightened as Plato describes them – a vision that relies upon the physical means for mapping 

experience.“).  

108 DICKIE 1964, 55. 
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vnímání.“109 Berthozova teze tedy naznačuje, že faktor koherence pracuje jak s aspektem 

prožité zkušenosti, tak s aspektem zkušenosti budoucí (jeho slovy „plánované“) a to v 

závislosti na našem vnímání.  Tuto tezi zajímavě doplňuje filozof Monroe Beardsley o aspekt 

dynamičnosti, když přirovnává koherenci zkušenosti k proudícím pocitům, „které mohou 

kolísat náhodným způsobem, vydány namilost změnám ve fenomenálně objektivním poli, 

nebo mohou začít jako jeden pocit z mnoha a pomalu se rozšířit do celého pole vědomí.“110   

Z výše uvedeného nám vyplývá, že koherence pracuje jako soubor dynamických a 

proměňujících se vztahů, které probíhají jednak mezi divákem a okolními souvislostmi a 

jednak mezi jednou a druhou zkušeností. Použijeme-li slava zmíněného Berthoze, koherence 

je produktem našeho percepčního doladění, jež moduluje „naše smyslové informace, aby je 

přizpůsobil nárokům pohybu.“111 Naše pozornostně-zkušenostní mechanismy tedy neusilují o 

analýzu vlastností vnímaných objektů a o jejich následnou kategorizaci podle 

racionalizovaného schématu, ale pracují na bázi nepřetržitého cyklu adaptace vnímání na 

iluzivní nestálost, díky čemuž nás udržují orientované v okolí i ve velmi specifických 

situacích. V tomto kontextu můžeme skutečně tvrdit, že zkušenost má koherenci, což 

připouští i Beardsley, když hovoří o soudržnosti a úplnosti zkušenosti a přisuzuje koherenci 

charakter dynamické vztahové situace probíhající mezi objektivní a afektivní (emoční) částí 

zkušenosti a všemi prvky našho vědomí, které jsou během setkání se specifickou (uměleckou) 

situací aktivovány.112  

 Naše estetická zkušenost tedy neobsahuje pouze ten časový úsek, kdy stojíme před 

nebo v uměleckém díle, ale probíhá i daleko poté, kdy již zaměříme pozornost na něco zcela 

odlišného. Opuštění uměleckého díla je tedy stejně významné jako rozhodnutí vstoupit do 

něj,113 jak dokládá výklad Platónovy jeskyně, a jak zjistil Irwin při výše zmíněném 

experimentu s totožnou ulicí.  

 

 

 

 
109 BERTHOZ 2000, 91; („...coherence is a construction whose rules depend on endogenous factors and on the 

actions that we plan. The difficulty in building a theory of coherence is that there is most likely not one single 

coherent theory for all of perception.“) 

110 BEARDSLEY 1969, 7 („...may fluctuate in a random way, at the mercy of shifts in the phenomenally 

objective field, or it may begin as one feeling among many and slowly spread over the whole field of 

awareness.“) 

111 BERTHOZ 2000, 29; („...sensory information at its source, to adapt it to the requirements of movement.“) 

112 BEARDSLEY 1969, 6; („...The experience, as such, consists of both objective and affective elements, and, 

indeed, of all the elements of awareness... “) 
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 1. 1. 3. Vztahová struktura nejistoty: prostředí „ganzfeld“, „white cube“ a „black box“ 

 

 Dalším typem senzoricky deprivačního prostředí je tzv. ganzfeld, který byl podobně 

jako anechoická komora, používán k experimentům v oblasti senzorické deprivace, a to 

zejména společností Garrett Corporation. Zatímco anechoická komora byla bezodrazová a 

zatemněná, takže utvářela senzoricky zcela suspendované prostředí ticha a tmy, „ganzfeld“ 

měl za cíl dosáhnout prostředí absolutní neutrality. Nepropustnost a tvrdost černé tmy 

vystřídala neuchopitelnost měkké difuze barevného světla, jehož sféra o průměru několika 

metrů obsáhla celé zorné pole. Tím vzniklo naprosto hladké a beztvaré prostředí založené na 

dokonale rovnoměrném rozložení světla bez sebemenšího kolísání či vzruchu. Účastník tak 

vstoupil do situace bez horizontu a bez jediného definovatelného objektu či bodu, pomocí 

kterého by se mohl orientovat. Výsledkem byl prožitek velmi specifické slepoty, která sice 

dovoluje vnímat všudypřítomnou masu barevného světla, ale zároveň zamezuje cokoliv vidět. 

Je to stav velmi podivné nejistoty, v níž se zároveň ztrácíme a zároveň utvrzujeme v pocitu 

intimity a sounáležitosti s prostorem, v němž se světelná barva stává jednotnou a těžce 

definovatelnou přítomností.114  

 Pro Jamese Turrella znamenalo „ganzfeld“ prostředí účinný prostředek k nalezení 

vlastního tvůrčího přístupu, který rozvíjí po celý život. Na vysoké škole studoval 

experimentální a percepční psychologii a vzdělával se i na poli fenomenologie.115 Oba 

znalostní základy propojoval a funkčně využíval ve své umělecké praxi. Není divu, že 

„ganzfeld“ prostředí hned od počátku uchopil jako umělecké médium, jehož prostřednictvím 

lze zkoumat pozornostně-zkušenostní procesy lidské mysli a to skrze „pochopení spojitosti 

duše s tělem, pozorování, promítání vědomí, mimosmyslovou zkušenost a zkoumání vnitřního 

prostoru.“116 

 K raným příkladům Turrellových „ganzfeld“ prostředí patří ty, v nichž umělec 

přeměnil čistě bílou místnost na světelnou situaci pomocí přirozeného světla. Hovořím o nich 

nejen proto, že z vývojového hlediska jsou klíčovým bodem pro rozvoj Turrellových 

„ganzfeld“ instalací pracujících s umělým světlem a prázdným prostorem, ale také proto, že 

jde o situace, na kterých lze exemplárně demonstrovat principy dvou termínů, které v té době 

 
113 Tomuto aspektu se věnuji v dalších kapitolách.  

114 V případě experimentů ve společnosti Garrett byla pro „ganzfeld“ využívána bílá barva, ale může to být 

jakákoliv barva, což dokládá řada Turellových „ganzfeld“ situací. 

115 Turrell získal v roce 1965 titul B. A. v oboru psychologie na Pomona College v Kalifornském Claremontu.   

116 GOVAN/KIM 2013, 44; („...understanding more about the soul and involvement with the body, remote 

viewing, projection of concsiousness, out-of-body experinece, and the exploration of inner space.“).  
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převládly jak na poli modernistické kritiky, tak na poli psychologie: „white cube“ a „black 

box“.117  Termín „white cube“ byl v americkém prostředí zaveden jako označení pro čistě bílý 

idealizovaný galerijní prostor. V sedmdesátých letech 20. století jej kriticky zpracoval irský 

umělecký kritik Brian O’Doherty,118 který poukázal, že „white cube“, podobně jako 

kterýkoliv posvátný prostor odejme umělecké dílo z estetického nebo historického 

kontextu.119 Jinými slovy, odebere dílo ze života a uzavře v prostoru, kde se čas přetavuje 

v bezčasí a kde se situace změní na stav podobný limbu. V takovém prostoru není místo pro 

živou bytost,120 ale pouze pro netělesné oko a čistou inteligenci. Ty jsou podle O’Dohertyho 

navíc oddělené od těla, což pro můj výzkum představuje protipól vůči Merleau-Pontyho 

tělesnému modelu vnímání. Fragmentace sebe sama a oddělení procesů vnímání od „zbytku“ 

lidského těla chápu jako výrazně odcizujícími účinky, které jsou vlastní modernismu, zatímco 

novější formy umění jako jsou události nebo happeningy vyžadují přítomnost diváka, což 

O’Doherty popisuje v kapitole The Eye and the Spectator.121 

 Vraťme se ve spojitosti s O’Dohertyho kritikou principu „white cube“ k raným 

Turrellovým instalacím. Jako výrazný příklad zde uvedu dílo Virga (1974), které je významné 

také tím, že demonstruje jeden ze způsobů, jak kalifornské umění „light and space“ 

vstupovalo ve svých počátcích do Evropy. Turrell instalaci Virga [3] totiž vytvořil pro 

konkrétní prostory Villa Panza ve Varese v Itálii na základě pozvání sběratele Giuseppeho 

Panzy, o jehož počinech jsem referovala v úvodu disertace.122 Umělec zde zcela nepatrným 

zásahem přehodnotil prostor prázdného podélného pokoje tím, že celou situaci eliminoval na 

dva závoje denního světla, které jakoby sestupují z diagonálních štěrbin ve stropě. 

Prostřednictvím světla zde došlo nejen k předefinování prostorových dispozic místnosti, ale 

také k subjektivizaci celkové situace procesy proměnlivosti. Účinek díla je totiž neustále 

proměňován, revidován a obnovován v důsledku nestálosti světelných podmínek, které mění 

svoji intenzitu během dne i v průběhu celého roku. Instalace Virga tedy velmi nenápadně, 

avšak přesně odkazuje k podmíněnému charakteru vjemových mechanismů diváka, ale také k 

již zmíněné dynamičnosti situace. Svým charakterem se nekompromisně otáčí zády k 

 
117 Principům „white cube“ a „black box“ a jejich vazbám na umění „light and space“ se podrobně věnuje 

Dawna Schuld (viz SCHULD 2006).  

118 Brian O'Doherty před zahájením kariéry kritika a umělce studoval lékařství a zkušenosti z tohoto oboru 

využíval i v umělecké praxi. S Robertem Irwinem se zúčastnil společného sympozia ve Philadelphii v roce 1976.  

119 O’DOHERTY 1986. 

120 O’DOHERTY 1986, 7; („Art exists in a kind of eternity of display. And though there is lots of ‚period‘ there 

is no time. This eternity gives the gallery a limbolike status; one has to have died already to be there.“).  

121 O’DOHERTY 1986, 35–64.  
122 Turrellova instalace Virga je dodnes v prostorách objektu Villa Panza ve Varese přístupná veřejnosti.  



46 

 

idealizované modernistické galerii založené na sterilitě a bezčasí, neboť je silně vázána na 

temporalitu, proměnlivost a divákovy emoce.  

 Aniž by si to Turrell uvědomil, svým bílým pokojem zasáhl do oblasti výtvarné teorie 

a podlomil principy modernistické kritiky prezentované Clementem Greenbergem a jeho 

následovníky. Ti prostřednictvím konceptu „white cube“ založeném na formalistické čistotě a 

objektivitě dospívali ke svým teoretickým tezím ukotveným v principech modernismu. 

Instalace Virga velmi dobře odhaluje limity formální estetiky a ohraničenost jejího cíle, 

kterým je zkoumat způsob, jakým se umělci vyjadřují a „zařadit [jej] do dějin formálních 

problémů umění.“123 Jinými slovy Turrellův bílý pokoj ukazuje, že nahlížet na umění 

světelně-prostorové situace prizmatem formalistických kategorií bez bližšího zájmu o site-

specifické kvality díla a bez zaujetí tím „co chtěli umělci vyjádřit,“124 není dostačující k 

objasnění smyslu světelně-prostorového díla, ať už je založeno na jemném účinku denního 

světla nebo pracuje s intenzivním umělým světlem.   

 Kritiky idealizovaného prostoru „white cube“ provázelo časově paralelní 

zpochybňování i druhého výše zmíněného termínu, totiž tzv. „black box“, jenž byl produktem 

Skinnerovy radikální behavioristické psychologie.125 Základní behavioristické schéma 

založené na vstupně výstupním modelu, tedy vztahu „stimul-reakce“, kterým byly veškeré 

mentální kategorie uzavřeny do nepřístupné černé skříňky vědomí, se ukázal stejně limitující 

jako idealizovaný prostor „white cube“. Stručně řečeno, zatímco behaviorista sledoval 

zaznamenané akce (chování) veden vstupně-výstupním modelem černé skříňky vědomí, 

formalista se zabýval vizualizačními ideály, přičemž každá metodika si zachovávala 

disciplinární autonomii.  K samostatnosti těchto disciplín částečně přispívala tzv. explanační 

mezera („explanatory gap“),126 která se opírá o tezi, že údaje o fyzickém světě nikdy nedokáží 

vysvětlit údaje o vědomí a označuje tedy absenci „vysvětlení rozdílu mezi myslí a mozkem, 

 
123 POSPYSZIL 1998, 2. 

124 Ibid. 

125 Principy behaviorismu vysvětlil Skinner ve své knize About Behaviorism (viz SKINNER 1974). Pojem 

„black box“ poprvé použil v roce 1989 v knize Recent Issues in the Analysis of of Behavior (viz SKINNER 

1989).  

126 Termín „explanatory gap“ byl vytvořen v roce 1983 Josephem Levinem, filozofem na univerzitě v Severní 

Karolíně, který se zabýval neschopností fyziologických teorií zachytit psychologické jevy. Levinův hlavní důraz 

byl kladen na vědomí, na naše subjektivní pocity světa, s čímž souvisí procesy vnímání, paměť, uvažování, 

emoce a lidské chování. Podle Levina explanační mezera tedy říká, že mezi mentálními stavy na jedné straně a 

fyzickými stavy, resp. stavy mozku na straně druhé je propast či mezera ve vysvětlení toho, proč určité fyzické 

stavy (stavy mozku) odpovídají daným mentálním stavům (stavům naší mysli) a ne jiným mentálním stavům. 

Jinými slovy, proč bolest pociťujeme jako bolest a ne např. jako lechtání (viz LEVIN 1983, 354–361;  

CHALMERS 2010, 6–28; HORGAN 1999).  
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vnitřním a vnějším, objektivním a subjektivním nebo fyzickým světem a vědomím.“127 

Zodpovězení otázky vztahu mezi funkcemi a prožitkem, a otázky, jak vůbec mohou fyzikální 

události v mozku popsatelné z perspektivy třetí osoby vést k mentálním událostem vnímaným 

pouze v osobě první, tedy zodpovězení této explanační mezery, by znamenalo zodpovězení 

klíčové otázky v problému vědomí.128  

 

 

 1. 2. Pavel Korbička a zkušenost prostoru jako procesuálně dějové události   

 1. 2. 1.  Aspekty "black box" a "černé jeskyně" v tvorbě Pavla Korbičky   

 

 V předchozí podkapitole jsem naznačila, že Irwin a Turrell použili principy „black 

box“ a „white cube“ zejména jako umělecké materiály, ale uvedli je do své tvorby i jako 

platné teoretické rámce, jejichž limity však překročili. Zde se nabízí možnost úvahy nad tím, 

jakým způsobem doslovná černá skříňka, tedy zatemněná anechoická komora může 

odkazovat k roli Skinnerova „black box“ během procesu vytváření podmíněného umění a 

jakým způsobem se umělci „light and space“ vymezovali vůči principům „white cube“. V 

předchozí podkapitole zmiňovaná Turrellova Virga příkladně zpochybňuje idealizující 

potenciál výstavního prostoru, tedy oné ideální „white cube“ tím, že tematizuje prostorové i 

časové události daného prostoru a jejich nepředvídatelnost a proměnlivost. Z toho důvodu 

konkrétní bílá kostka, tedy Turrellova Virga, nemůže být ideální „white cube“. V tomto 

ohledu se práce fenomenologicky orientovaných umělců jako jsou Irwin a Turrell založená na 

experimentálním či zkušenostním přístupu výrazně liší od práce konceptualistů spočívající na 

ideji. Stejně tak doslovný černý prostor anechoické komory jasně zpochybňuje smysl 

Skinnerova „black box“, neboť nejen že otevírá cestu k procesům vědomí, které Skinner 

naopak uzavřel do nepřístupné schránky, ale dokonce maximalizuje jejich činnost a 

zpřístupňuje mosty mezi pozorností a zkušeností.   

 Analogie v přístupu umělců „light and space“ k principům „black box“ a „white 

cube“, kterým jsme se výše věnovali, nalézám také v tvůrčích metodách Pavla Korbičky. Jeho 

situace vystavěné na prázdném, v počátcích i zatemněném prostoru, který vnímám jako 

paralelu k Irwinově a Turrellově nicotnosti anechoické komory, spojují chování a myšlenku 

do experimentálního kontinua, jehož jmenovatelem je subjektivní zkušenost účastníka. 

 
127 BLACKMORE 2006, 261–262; („...explanation between mind and brain, inner and outer, objective and 

subjective, or the physical world and consciousness…“).  
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Korbička, podobně jako to učinili Irwin a Turrell, svým dílem zpochybňuje očekávanou 

neutralitu bílé krychle („white cube“) tím, že prázdné prostory galerie oživuje časovou 

podmíněností a obydluje účastníkovou přímou zkušeností. Podobně jako Irwin s Turrellem, 

metaforicky řečeno, otevřeli behavioristy uzamčenou černou skříňku („black box“), klade i 

Korbičkovo dílo důraz na procesy našeho vědomí jako nedílné složky umělecké výpovědi.129  

 Princip „black box“ ve smyslu doslovného černého prostředí i útoku na černou skříňku 

vědomí vstupně-výstupního behavioristického modelu, uplatnil Pavel Korbička ve svých dvou 

raných instalacích Hladina / The Level (2003) v brněnské Galerii Katakomby [4a, 4b] a 

Svodidla / Light Plan (2005) v Galerii města Plzně. Prostředí tmy je v nich přehodnocováno 

světelnou neonovou linií, jejímž prostřednictvím Korbička reviduje a proměňuje prostor. 

Základem prvně jmenovaného projektu je prostorová odchylka, kterou umělec uchopil jako 

samotné téma instalace. Vycházel z rozdílnosti podlahové úrovně vzájemně propojených 

podzemních chodeb, kam do stejné výškové hladiny umístil tři horizontální neonové trubice o 

délce 200, 300 a 500 cm [4c]. Důležitou roli zde sehrál charakter prostředí, v tomto případě 

tma, kterou však na rozdíl od tmy anechoické komory lehce prostupovaly světelné vstupy. 

Orientace zrakem tedy byla značně omezená, avšak lokální světlo do jisté míry umožňovalo 

rámcový vjem okolního prostoru, jako jsou vzdálenosti stěn a výšky stropu. Nekomfortnost 

omezeného vidění se návštěvník snažil vybalancovat logickou úvahou o možných 

prostorových dispozicích, jež generoval zejména ze vztahu k prostorovosti vlastního těla.130 

Zraková percepce zde byla nahrazena vědomým procesem, kdy se divák snažil skutečnost 

(neviděný prostor) odvozovat jednak z fyzického ověření prostoru (rozpažení, upažení, chůze) 

a jednak z vlastního zkušenostního předpokladu, tedy z toho, co o prostoru obecně ví. 

Výšková hladina světelných horizontál účastníka přirozeně uváděla v očekávání, že podlaha, 

po které se pohyboval, má jednoúrovňový charakter. Nečekaná navýšení či propady, které 

zažíval na bázi přímého fyzického děje (zakopnutí, propadnutí), znamenaly jakési střety se 

skutečností, tedy rozpor mezi stavem mysli a tělesným prožitkem. Jako přirozená reakce brzy 

nastoupila divákova dezorientace a neschopnost odlišit reálné prostředí od iluze, jíž se stával 

součástí.131  

 
128 Explanační mezera se na konci 20. století stala centrálním problémem poznávacích studií.  

129 Vztahu uměleckého díla a vědomí se v našem prostředí věnuje např. psycholog Jiří Kulka (viz KULKA 

2008) a historik umění Ladislav Kesner (viz KESNER 2011).    

130 Fenoménu tělesnosti v Korbičkově díle se blíže věnuji v kapitole 2.  

131 Jako východisko z dezorientující situace se ukázalo vědomé přehodnocení představ o prostorové dispozici a 

divákovo uvědomění si vlastní reálné pozice, čemuž se budu věnovat v dalších kapitolách.   
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 Ve druhé jmenované instalaci Svodidla / Light Plan (2005) v Galerii města Plzně 

Korbička vycházel z prostorové dispozice podzemních prostor a zaměřil se na otázku, zda je 

možno v nepravidelném labyrintu nalézt skrytý systém [5a, 5b]. Výsledkem byl imaginární 

čtyřúhelník (téměř čtverec), který umělec „vepsal“ do půdorysu tak, že protnul všechny 

prostory a místa doteku se stěnami vizualizoval vertikálními světelnými liniemi [5c]. Na 

rozdíl od projektu Hladina / The Level však nevyužil stabilní světlo, ale zvolil nepravidelné 

problikávání jednotlivých vertikál prostorem. Divák procházející labyrintem se stal součástí 

iritující až neurotizující světelné pulzace. Prostor se před ním v krátkých časových intervalech 

vynořoval a zase zanikal, přičemž pokaždé přinášel odlišnou prostorovou iluzi, v závislosti na 

tom, která ze světelných vertikál se právě rozžehla a do jaké míry nasvítila své okolí. 

Z architektonicko-sochařského hlediska zde stejně jako v předchozí instalaci Korbička 

pracoval se vztahem pevné formy (reálná architektura) a nehmotného světelného prostoru 

(iluze) stejně jako s principy záměru („vepsaného“ čtyřúhelníku) a náhody (vzniklé světelné 

pulzace), jejichž prostřednictvím zkoumal možnosti logické transformace daného prostoru 

světlem a ověření možností divákova vnímání. Tématem situace Svodidla / Light Plan je 

stejně jako u předchozího díla destabilizace diváka, který je do prostředí integrován, snaží se 

zorientovat a nalézat hlubší zákonitosti v procesu jeho na první pohled nahodilé proměny.   

   Zatemněné prostory Pavla Korbičky (Hladina /The Level a Svodidla /Light Plan) 

podobně jako zatemněný prostor anechoické komory (viz předchozí kapitola) představují 

situaci, kdy senzoricky deficitní prostředí tmy (u Korbičky navíc přehodnocované světelnými 

vstupy) útočí perceptuálními cestami na divákovo vědomí tak účinně, že paradoxně exaltuje 

jeho vnímání.  Rovnítko vepsané mezi deficitem a exaltací je jedním z konstitučních prvků 

světelně-prostorové situace a nečekaně rychle ústí k zintenzivnění divákovy zkušenosti 

(dezorientace nebo nestability) až do té míry, že je vychýlen z normy. Jde o křehké 

manipulativně-vjemové mechanismy, které jsou analogické běžným rituálním procesům 

odehrávajícím se v absolutním tichu a temnotě. Například v Mayské kultuře využívali 

senzoricky deficitní prostředí nejzazších koutů tmavé jeskyně k nejvýznamnějším rituálním 

obřadům, mnohdy za užití halucinogenů. Taktéž Korbičkova situace Svodidla / Light Plan 

překračuje účinek prázdné temnoty anechoické komory směrem k zapojení další umocňující 

složky, totiž blikajících světel, které vstupují do vjemového procesu neurotizujícími podněty. 

Podobný efekt plánovali použít v nakonec nerealizovaném projektu také Irwin s Turrellem, 

když zamýšleli umístit do prostoru anechoické komory hydraulické křeslo, které by se pomalu 
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pokládalo, takže účastník by nakonec ležel uprostřed prostoru na zádech a nad ním by blikalo 

iritující světlo a vyvolávalo pocity halucinace.132 Přestože se jedná o dvě nesrovnatelná 

média, halucinogeny (v případě šamanských rituálů) a ostře blikající halucinotvorná světla (v 

případě uměleckých projektů a experimentů), zvolený prostředek je společný u obou situací, 

totiž senzorická deprivace vázaná na prostředí tmy (ať už v anechoické komoře či v hloubi 

jeskyně) rozšířená o stimulující prvky ostře útočící na divákovu nervovou soustavu, emoce a 

vědomí. Tento vztah tmy a lidské mysli v současnosti zkoumá jihoafrický antropolog David 

Lewis-Williams, který se zaměřuje na zkušenost dávných šamanů využívajících redukované 

prostředí jeskyně k docílení transcendence a změn zkušenosti, přičemž využívá nejnovějších 

poznatků na poli neurověd.133 Každý šamanský rituál odehrávající se v  prázdnotě temné 

jeskyně, jak jej popsal Lewis-Williams, má paradoxně silně tvořivý potenciál neboť dává 

vzniknout živým „mentálním obrazům“,134 které přeneseny na stěnu jeskyně fungovaly jako 

propustné membrány mezi reálným a duchovním světem, tělem a myslí. Stejně tak 

Korbičkovy situace zdůrazňují aspekt, kterým divákova nejistota a dezorientační stav pracují 

výrazně produktivně, analogicky k účinku šamanské jeskyně.  Podobně jako šamanský rituál 

zdůrazňuje roli procesuality a význam prvků, které bychom mohli označit jako situační a 

performativní, mají Korbičkovy situace potenciál utvářet spojnici mezi mentálními a 

tělesnými kategoriemi, posílit „situační“ přístup k umění, a zároveň působit jako účinný 

prostředek k prolomení dodnes značně respektovaných modernistických kategorií na poli 

umělecké kritiky.  

Každá Korbičkova světelně-prostorová situace je totiž zajímavou výzvou pro formálně 

kritický přístup Michaela Frieda, který odsoudil aktuálně nastupující minimalismus pro jeho 

neschopnost vtáhnout diváka do světa uměleckého díla.  Friedova teze „vtažení“ diváka do 

díla z oblasti umění („art“) nebo naopak jeho vyloučení z vizuálního děje v případě díla z 

oblasti ne-umění („non-art“) otevírá diskuzi, jakým způsobem lze s ohledem na friedovskou 

terminologii kategorizovat světelně-prostorová díla a zda je možné aplikovat 

greendbergovsko-friedovskou modernistickou teorii na tento typ umění? Vycházíme-li z 

hlavních Friedových myšlenek, je víc než pravděpodobné, že každou světelně-prostorovou 

situaci by Fried podle svých kritérií označil za „non-art“. To je podpořeno i jeho postojem k 

dílu Tonyho Smitha, které se svojí situační povahou v mnoha ohledech přibližuje světelně-

prostorovým instalacím a které Fried popisuje jako: „ ...prázdnou“ nebo „opuštěnou situaci“, 

 
132 TUCHMAN 1971, 130. 

133 LEWIS-WILLIAMS 2002.  
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která nemůže být uměním, neboť „odhaluje  divadelní charakter literalistického umění“.135  

Fried navíc své stanovisko opíral o behavioristický psychologický model, který implicitně 

zahrnul do své kritiky, a kterým vyloučil veškeré procesy odehrávající se uvnitř „black box“ 

resp. vědomí. Tyto procesy v terminologii behaviorismu hodnocené jako nespolehlivý údaj, 

však v případě světelně-prostorových děl hrají zásadní a formující roli. Jazyk světelného díla 

totiž přímo vyžaduje zapojení divákovy subjektivní zkušenosti a formuje se v závislosti na 

tom, co se děje uvnitř „black box“ pozorovatele. A co je vůbec nejzásadnější, je fakt, že každé 

situační i světelně-prostorové dílo ve skutečnosti přímo vtahuje pozornost diváka do svého 

kontextu, včetně okamžité divákovy zkušenosti, s čímž také umělec předem počítá.  

 Friedova esej Art and Objecthood slouží v mé disertaci jako klíčový příklad pro 

poukázání na některé limity formální kritiky, které umělci svými světelně-prostorovými díly 

přehodnocují a překračují. Přesto, a právě i proto je pro mě Friedova teorie vodítkem v 

přístupu k minimalistickému umění, kam světelně-prostorové situace patří a v následných 

kapitolách se k ní vracím. V odlišných kontextech se proto pokouším nalézat momenty, 

v nichž se jazyk Friedovy teorie a jazyk světelného díla přibližují. Friedova teorie totiž 

navzdory své vnitřní rozporuplnosti a komplikovanosti svého vývojového pozadí bezpochyby 

náleží k nejvlivnější metodologické tradici vyrůstající z odkazů Diderotovy estetické teorie a 

z teoretické práce Friedova předchůdce a učitele Clementa Greenberga. Zaujal mě jeden z 

Greenbergových poznatků z roku 1962, který zní: „...co je zdrojem hodnoty nebo kvality v 

umění? ... nikoliv dovednost, praxe nebo něco jiného souvisícího s provedením nebo 

výkonem, ale samotná koncepce. Kultura nebo chuť může být nezbytnou podmínkou 

koncepce, ale koncepce jako taková je rozhodující.“136 V důrazu na význam koncepce, resp. 

myšlenky nacházím cestu k objasnění smyslu světelně-prostorové situace a zároveň dílčí 

odpověď na výše položenou otázku, zda je vůbec možné nalézt společné momenty mezi 

 
134 LEWIS-WILLIAMS 2002, 126–130.  

135 FRIED 1998b, 58; Michael Fried ve své eseji představil rizika dematerializace umění a nabídl prostředky, 

kterými bychom mohli rozlišovat tzv. umění od tzv. ne-umění. Tato esej se tak stala důležitým bodem roztržky 

mezi formální kritikou, jako je ta Friedova a uměleckou praxí v šedesátých a sedmdesátých letech minulého 

století, odmítající uznat tyto modernistické parametry. Diskuzí o dopadu těchto debat se zabývá americká 

historička umění Pamela M. Lee (viz LEE 2006).  

136 GREENBERG 1962, 24–32; („...what is the ultimate source of value or quality in art? … the worked-out 

answer appears to be: not skill, training, or anything else having to do with execution or performance, but 

conception alone. Culture or taste may be a necessary condition of conception, but conception is alone 

decisive.“).  
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greendbergovsko-friedovskou modernistickou teorií a jazykem světelně-prostorových 

situací.137  

V souvislosti s modernistickou teorií a jejími vztahy k výkladu světelně-prostorového 

umění, ale i konkrétním důrazem na koncepci uměleckého díla, na tomto místě krátce 

připomenu otázky dematerializace umění, které byly v angloamerickém prostředí vášnivě 

otevírány právě v průběhu šedesátých let 20. století a dodnes jsou předmětem umělecko-

historické diskuze.  Termín dematerializace („dematerialization“) publikovaný v roce 1967 

americkou teoretičkou umění Lucy Lippardovou naznačuje odklon od materiálnosti objektu 

ve prospěch pojetí uměleckého objektu jako „metafyzického prostředku myšlenky.“138 

Uplatňování tohoto termínu bylo spojováno zejména s konceptuálním uměním a jeho 

důrazem na ideu jako konstitutivní hodnotu díla. V této souvislosti Lippard zavedla ve 

spojitosti s postupy dematerializace originální termín „ultra-konceptuální“ („ultra-

conceptual“),139 aby „odlišila dematerializační umělecké postupy od minimalismu ve smyslu 

Friedova literalistického umění“, které je „s dematerializačními praxemi paralelní, avšak 

mnohem více závisí na objektu“.140 Přestože Lippard svoji teorii dematerializace 

nevztahovala na projevy v té době právě vznikajícího proudu „light and space“, je zajímavé 

krátce se zamyslet nad aplikovatelností jejích tezí na světelně-prostorová díla. Lippardové 

pojetí dematerializace umění v oblasti „ultra-konceptuálních“ děl skutečně nachází společné 

body v uvažování umělců „ligt and space“, kteří rovněž vytlačovali ze svého uměleckého 

zájmu estetické kvality objektu a nahrazovali je účinkem neuchopitelné difuze světla a 

prázdného prostoru. Tento „odklon od objektu“ figurující v Lippardové teorii jako styčný bod 

procesu dematerializace zkoumá i Michael Fried ve své časově paralelní kritice minimalismu, 

když o akci Tonyho Smitha píše: „ ...objekt je takříkajíc něčím nahrazen, například na dálnici 

konstantním pohybem silnice vpřed, simultánním míjením nových úseků temné vozovky 

osvětlené reflektory uhánějícími vpřed...,“141 což souzní s procesy kinetiky a proměn světla v 

dílech „light and space“, která opustila limity objektu a rozprostřela se do okolního prázdného 

 
137 Turrell s Irwinem kladli v první řadě důraz na jasnou koncepci díla, tedy co jím chtějí sledovat, odhalit a 

dosáhnout a teprve z koncepce odvozovali volbu nejvhodnějšího média, jehož prostřednictvím je možno 

stanovaný záměr co nejdůsledněji docílit.  

138 LIPPARD 1997, 5. 

139 LIPPARD/CHANDLER 1967, 31–36. 

140 DOYLE 2015, 190; („...to distinguish ‚dematerialised‘ art practices from minimalism or what Michael Fried 

‚termed‘ literalist art... [which] was concurrent with ‚dematerialised‘ practices but relied heavily on the object."). 

141 FRIED 1998b, 58. 
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prostoru, obdobně jako se Friedem popsaná dálnice transformovala v něco „obrovského, 

opuštěného...“142    

Z hlediska vytěsnění estetické kvality z procesu působení uměleckého díla můžeme 

Lippardové teorii využít i pro průzkum projevů světelně-prostorových děl, z hlediska role 

emocionálních faktorů však nikoliv. Lippard totiž přisoudila dematerializaci ztrátu „zájmu o 

fyzický vývoj uměleckého díla“ a vytlačení „emocionálních a intuitivních procesů z umělecké 

tvorby,“ 143 což nelze tvrdit v souvislosti s uměním světla a prostoru. To nejenže klade důraz 

na obě uvedené kategorie, ale jejich účinek navíc umocňuje a „prodlužuje“ vazbami na 

pozornostně-zkušenostní procesy v divákově mysli. Lippardové teze dematerializace jsou 

bezpochyby důležitým bodem pro teoretické uchopení minimálního a konceptuálního umění, 

ale zároveň přinášejí řadu podnětů k diskuzi. Limity samotného termínu si uvědomila i sama 

Lippard144 a jeho nepřesnost zdůrazňovali už v bezprostřední časové návaznosti další 

teoretici. Kritika Terryho Atkinsona z roku 1968 naznačila úskalí právě v samotné podstatě 

dematerializačního procesu, kterým je krajní eliminace materiálových vlastností, neboť 

dovedeno do důsledku by na konci každého dematerializačního procesu mělo stát „smyslově 

nevnímatelné“ dílo a nikoliv „objekty v určité formě“, o kterých Lippard referuje.145 V 

návaznosti na Atkinsonovu kritiku proto předkládám pojetí vztahu dematerializace a „light 

and space“ jako nematematickou rovnici, v níž oslabení hmoty = posílení emocionálního 

potenciálu díla. Touto rovnicí je konkretizována fascinující zákonitost, s níž ve své disertaci 

pracuji, totiž minimalizace = maximalizace. Stručně řečeno, v mém hledisku se shoduji se 

slovy Jacoba Lillemose a nahlížím na termín „dematerializace jako na výchozí bod pro 

[dodnes] aktuální diskusi, a to i navzdory nejednoznačnosti termínu a náročnosti 

interpretačního prostoru, který otevírá“.146  

 

 

 

 

 

 
142 Ibid., 58. 

143 LIPPARD/CHANDLER 1967, 31–36; („...artists are losing interest in the physical evolution of the work of 

art... [losing] emotional and intuitive processes of art-making.“).  

144 LIPPARD 1973, 5; („...for lack of a better term I have continued to refer to a process of dematerialization.“). 

145 ATKINSON 1999, 52–54; („...the art works Lippard refers to are all still objects in some form.“). 

146 LILLEMOSE 2006, 119; („I use dematerialisation as a point of departure for the current discussion, both in 

spite of and because of the ambiguity of the term and the challenging interpretive space it opens.“). 
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 1. 2. 2. Dynamický potenciál zkušenosti: pohyb a zastavení   

 

 Důležitou úlohu v tvorbě Pavla Korbičky hraje dynamika pohybu. Jejím 

prostřednictvím je jednak aktivováno divákovo vnímání ve smyslu vztahu pohyb – subjekt, a 

jednak formován prostor ve smyslu vztahu pohyb – objekt. Dynamikou pohybu je také 

stimulován dynamický potenciál divákovy zkušenosti. Jak uvedl Miroslav Petříček: „chceme-

li se dívat ‚kolem‘ sebe, musíme se dát do pohybu, prostor, který se tvoří, nám nedovoluje 

nezúčastněnost. Je to dynamická skladba komponovaná různě podle toho, zda chodíme či 

běžíme, obracíme hlavou anebo natahujeme ruku, anebo zda se snažíme vycítit, co se 

odehrává za našimi zády, či směřujeme k něčemu, co je před námi.“147 

Téma pohybu exemplárně reprezentují Korbičkovy světelně-prostorové situace 

koncipované na principu „staveb“, které představují pendant k „lineárním“ situacím tmy s 

intervenovanými neonovými trubicemi. K realizaci těchto děl Korbička využívá  světlovodivé 

polykarbonátové desky s obchodním názvem Lexan, k nimž kotví neonové trubice. Z hlediska 

prostorového vztahu diváka a výtvarného díla je můžeme rozdělit do dvou okruhů, které se 

mohou vzájemně prolínat. Divák buď vstupuje do vnitřního prostoru „stavby“ nebo ji naopak 

obchází a vnímá z vnější pozice.   

Nejdříve se budu věnovat druhému jmenovanému okruhu, kam patří instalace Blue 

Way na Letišti Václava Havla v Praze (2008), Světlovody z let 2004–2007,148 a instalace 

Nakoso v Muzeu města Brna z roku 2013. Korbička zde pracuje s prázdným prostorem 

interiéru či exteriéru, kde hledá možnosti dimenzionálních vztahů a souvislostí. Vedle 

problematiky vyplývající ze samotné podstaty „site specific“ umění otevírá otázku světla a 

jeho vnímání, stejně jako tomu bylo v okruhu výše zpracovávaných „lineárních“ instalací v 

zatemněných prostorách.  Tentokrát však Korbička opouští prostředí tmy (ve smyslu doslovné 

tmavé jeskyně i analogie s černou skříňkou vědomí) a soustředí se na dialog mezi reálným 

pohybem diváka a imaginární kinetikou. Světelný proud prokluzující povrchem 

polykarbonátů strhne diváka do svého dynamického děje, v němž se svět tělesně-fyzických 

aktivit a kognitivních procesů zrcadlí v neuchopitelné dynamice optických jevů, tedy v 

odrazu, modelaci a deformaci, vázaných na fyzický pohyb diváka a jeho tělesnost. „To, co 

vidíme, není nevinnou daností, je to už ‚produkt‘ našich pohybů, ... ve smyslu pohybového 

zvládnutí dispozic, do nichž jsme původně vsazeni,“ objasňuje Merleau-Pontyho pojetí vztahu 

 
147 Petříček 2013, nepag. 
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pohybu a vnímání Ivan Blecha149 a exaktně tím vystihuje potenciál pohybu, s nímž Korbička 

vědomě pracuje. Pohyb totiž neznamená jen doslovný posun prostorem, ale stává se faktorem, 

jímž je prostor nejen ověřován, ale dokonce i utvářen, což opět doplňuje Merleau-Pontyho 

úvaha: „Vidíme-li strom ‚před‘ plotem zahrady, pak toto ‚před‘ je produktem našeho 

předchozího možného pohybu ‚mezi‘ věcmi, vyhodnocením zkušenosti, že mezi stromem a 

plotem je prostor, jímž lze projít.“150  

 V instalacích Blue Way na Letišti Václava Havla v Praze (2008) a Nakoso v Muzeu 

města Brna (2013) divák vnímá vnitřní prostor vymezený polykarbonátovými stěnami, jehož 

formu ověřuje chůzí kolem „stavby“ a vhledy do jejího nitra skrze poloprůhlednou stěnu. V 

první jmenované instalaci jde o spirálově centralizovaný prostor s vrchním pláštěm ve tvaru 

uzavřeného kruhu. [6a, 6b]. Návštěvník pohybující se kolem „stavby“ tuší, že vnitřní prostor 

ubíhá ke středu, k jakémusi nedostupnému jádru instalace. V meziprostoru mezi jádrem a 

vnějším kruhem se odehrává optický pohyb, který bychom mohli nazvat „vtah ke středu“ 

[6c]. Aktivován je nejen prostorovou dispozicí stěn, ale také fázováním světelných vertikál 

ukotvených na stěnách. Divákova pozornost je výrazně přitahována prostorem uvnitř „stavby“ 

a v něm vznikajícími optickými ději, zatímco celkový prostor letištní haly je vzhledem ke své 

rozlehlosti jakoby neutrální. Spirálový pohyb v nitru instalace se zde stává přirozenou 

odezvou na klidný charakter prostoru kolem a odkazuje k principům dostředivého spirálového 

pohybu v přírodě, kterým se budu věnovat v rámci průzkumů paměti v kapitole 3.  

 V instalaci Nakoso v Muzeu města Brna (2013) Korbička reagoval na prostorovou 

dispozici hradní podesty se čtyřmi mohutnými pískovcovými pilíři situovanými na půdoryse 

lehce vychýleného obdélníku o rozměru 2,5 × 2,9 metrů [7]. Těžce působící architekturu 

německého romantizujícího stylu z dob nacistické přestavby Korbička proměnil světelnou 

dematerializovanou „stavbou“. Do prostorové dispozice čtyř pilířů vepsal elipsu tak, že 

propojil dva protilehlé pilíře. Zakončením hlavní osy elipsy jeden pilíř obkroužil (uzavřel do 

vnitřního prostoru „stavby“) a protějším koncem elipsy se dotknul hrany druhého pilíře [7a].  

Pravoúhlý princip tím uvedl do vztahu s oblou formou, těžkou hmotu s nehmotným, jasně 

vymezený tvar s neuchopitelným, pevný s měkkým, stálý s proměnlivým. Vedle zapojování 

vzájemně komplementárních hodnot do procesu formování a působení výtvarného díla zde 

Korbička pracoval také s kategoriemi symetrie a centričnosti vyplývajícími ze samotné 

 
148 Korbičkovo dílo Světlovody bylo prezentováno na výstavách v opavském Domě umění, v Galerii města 

Plzně nebo v Domě U Zlatého prstenu Galerie hlavního města Prahy mezi lety 2004–2007.  

149 BLECHA 2007, 313. Merleau-Ponty věnoval ve své knize Fenomenologie vnímání otázkám prostoru a 

pohybu dva oodíly v rámci kapitoly Vnímaný svět (viz Merleau-Ponty 2013, 301–341).  
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eliptické formy. Tímto se dotknul problematiky paměťových mechanismů vázáných na 

situační vzor elipsy uložený v divákově paměti, kterým se podrobně věnuji v kapitole 3.   

 Celkovým uchopením prostoru (vztahu architektury a světelné „stavby“) Korbička v 

instalaci Nakoso přehodnotil výchozí situaci do čisté, maximálně dematerializované a 

minimalizované struktury světla a hmoty. Otevřel tím otázky souvztažnosti přímé účasti 

diváka (a jeho zkušeností v historických a filozofických oblastech), konkrétního místa 

(vázaného na historický, sociální či politický kontext) a principu přírodních zákonitostí.  

Z hlediska fenomenologie vnímání bychom tuto situaci mohli objasnit pomocí Merleau-

Pontyho definice, že „perceptivní ‚něco‘ je vždy uprostřed něčeho jiného, je vždy součástí 

nějakého ‚pole‘“.151 Jinými slovy, že proces vnímání je tedy chápán „jako vztah k celku, který 

je z principu uchopitelný pouze skrze určité své části nebo aspekty“.152 V tomto kontextu se 

fenomenologie vnímání přibližuje hledisku britsko-amerického fyzika Davida Bohma, který 

považuje fyzickou účast „pozorovatele“ – tedy účastníka – za nutnost k vytvoření toho, co 

nazývá „implicitní řád“ našeho světa.153 Jeho teze založená na odmítnutí výzkumu 

pozorovaných faktů pomocí separátních věcí statické povahy, dala vzniknout náhledu na svět 

nikoliv ve stavu statickém, ale v situaci proudícího celku. Bohm svým přístupem ke světu 

jako nekončícímu dynamickému procesu definoval tzv. univerzální pohyb 

(„holomovement“)154 založený na principu neustálého svinování a rozvinování, který chápe 

jako primární skutečnost, zatímco objekty, entity a tvary, jež se v tomto pohybu objevují, jsou 

druhotné. S tímto Bohmovým pojetím skutečnosti lze pracovat i v přístupu ke zkušenosti 

světelně-prostorové situace, která je souhrnem proměnlivých a neustále se proměňujících, 

místně i časově podmíněných jevů a ve smyslu Bohmova jazyka má silně dynamický 

potenciál.  Teorie celopohybu mě tedy utvrzuje v názoru, že vnímání a zkušenost mají 

dynamický potenciál, což podporuje i Turrellův často připomínaný předpoklad, že vidění je 

interaktivní a dynamický proces.155 V tomto kontextu tedy předkládám tezi, že „stavebním 

kamenem“ světelně-prostorové situace a zároveň účinným faktorem jejího vnímání je 

specifický fenomén dynamiky. Jeho význam potvrdil Pavel Korbička vyjádřením, že 

„návštěvník svým aktivním pohybem rozehrává světelné jevy, které jsou zdrojem jeho fyzické 

 
150 Ibid., 314.  

151 MERLEAU-PONTY 2013, 30. 

152 MERLEAU-PONTY 2011, 41. 

153 BOHM 1980, 18–24.  

154 Do češtiny lze „holomovement“ přeložit jako celopohyb, jak také uplatňuje Jiří Fiala v překladu Bohmovy 

hnihy Rozvíjení významu (viz BOHM 1992).   

155 BUTTERFIELD 1993, 60–94. („...vision is interactive and dynamic.“).  
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nerovnováhy, ale i dynamiky celkového prožitku,“156 což dále rozvinul Miroslav Petříček 

následně: „Je to velmi zvláštní zkušenost: tady skutečně nejsme pozorovateli, neprohlížíme si 

neonové trubice ani desky, které vedou světlo (pokud se o to snažíme, propadneme se zrakem 

do jejich průhlednosti), skutečně tu nejsme diváky – protože jsme se stali součástí dynamiky 

této tvorby: tvoření (se) prostoru, který se tady prožívá v nás spolu s tím, jak my se vnímáme 

v něm.“157 Toto Petříčkem definované pojetí dynamičnosti tvorby i samotné zkušenosti, je 

velmi blízké tomu, co John Dewey označil jako integrální zkušenost: „V každé integrální 

zkušenosti existuje dynamická organizace. Nazývám organizaci dynamickou, neboť její 

dokončení vyžaduje čas, protože jde o růst.“158  

 Pakliže lze do integrální zkušenosti zahrnout i nás diváky, jako součást dynamiky 

zkušenosti, můžeme odhalit určité paralely v modernistické kritice Michaela Frieda, zejména 

v myšlence, v níž formuloval důkazy, jak probíhá estetická angažovanost při vytváření 

minimálního umění (tedy toho, které označil jako „non-art“). Přestože šlo o odmítavou kritiku 

namířenou proti minimalismu, Fried tímto poukázal na faktory, které nacházím ve světelně-

prostorových dílech, totiž: „aby bylo něco vůbec vnímáno, musí to být vnímáno jako součást 

této situace. Vše má význam nikoliv jako součást objektu, nýbrž jako součást situace, v níž je 

ustanovena jeho objektovost a na níž tato objektovost alespoň částečně závisí.“159 Zřejmě 

nejzajímavějším Korbičkovým dílem, jímž lze na Friedem popsanou komplexnost situace 

podnětně navázat, je jedna z jeho nejaktuálnějších situací Tunnel vision (2019) instalovaná v 

brněnském Domě umění v rámci autorské výstavy Deflection [8a, 8b]. Toto dílo může být 

zajímavou výzvou pro Friedovo pojetí situace jako dynamického celku, v němž se dílčí 

faktory sčítají a jsou umocňovány prvky procesuálnosti jak ve smyslu světelně-optických 

efektů a fyzického pohybu účastníka, tak ve smyslu dynamiky divákovy tělesně i mentálně 

vjemové zkušenosti.  Jde o instalaci ve tvaru podélného tunelu o délce 6,3 metrů sestavené z 

obloukově formovaných světlovodivých polykarbonátových plátů s integrovanými 

oranžovými a zelenými neony. Podobně jako u výše probíraných instalací Blue Way a Nakoso 

i zde Korbička počítá s direktivním vymezením divákovy trasy, ovšem zatímco dříve zůstal 

divák kroužit kolem situace a nahlížel do jejích mlhavých útrob skrze poloprůhledné stěny, v 

Tunnel vision je tomu naopak. Zde je divák přímo vtažen do instalace a prochází jejím 

zaobleným nitrem po nekomfortně úzké lávce, která propojuje tunel z jednoho konce na druhý 

 
156 Audio nahrávka pořízena 20. 5. 2010.  

157 PETŘÍČEK 2013, nepag. 

158 DEWEY 1980, 55; („In every integral experience there is dynamic organization. I call the organization 

dynamic because it takes time to complete it, because it is a growth.“). 
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a direktivně určuje divákovu cestu. Lávka je navíc mírně diagonálně vychýlená, takže její 

střed se s osou tunelu protne pouze v jediném centrálním bodě prostoru. To způsobuje, že 

světelná dynamika se jakoby rozbíhá do asymetrických dějových polí odehrávajících se 

nalevo a napravo od diváka, tedy v jeho levém a pravém periferním zorném poli. Na rozdíl od 

senzoricky běžných situací, kdy náš zrak pomocí binokulárního vidění slučuje obě viděné 

pole včetně periferií v jeden středový obraz,160 v prostoru Tunnel vision je tato funkce 

narušena. Proudění a vyzařování světelných dějů je totiž v obou periferiích natolik intenzivní 

a opticky diferencované, že nám nedovoluje obrazy vybalancovat a utvořit vyváženou 

centrální referenci o vnímané situaci. Periferie zorného pole útočí na divákovy zrakové a 

vjemové mechanismy natolik intenzivně, že střed vjemu nakonec zůstává zcela prázdný, tedy 

právě opačně než u binokulárního vidění. Výsledkem je stav, v němž ztrácíme schopnost 

pojetí prostoru a jeho hloubky, a dokonce pocítíme změny ve vnímání času, který se na jednu 

stranu jakoby zastaví a na druhou stranu ubíhá neuvěřitelně rychle. Naše smysly se mezitím 

paradoxně zjitří, zatímco svalová koordinace je mírně oslabena, přičemž s každým naším 

sebemenším pohybem se tento destabilizační účinek umocňuje. V těchto momentech se v naší 

mysli aktivuje stav úzkosti a paniky, který je v psychologii označován jako tunelové vidění, 

resp. vnímání,161 kdy účastník má pocit, že situaci nemá pod kontrolou a není schopen nalézt 

řešení ať už ve smyslu jejího pochopení nebo nalezení psycho-fyzické stability.  Přestože 

Korbička zde primárně vycházel z právě popsaného psychologického pojetí tunelového 

vidění, tedy ve smyslu zintenzivnění a posunů vjemových a zkušenostních procesů, paralelně 

se k tomuto fenoménu vymezil i z hlediska biofyzikální aktivity. V empiricko-vědních 

oborech, zejména lékařství, je pojmem tunelové vidění totiž označován jev, při kterém je 

pozorovatel schopen zaostřit pouze na omezenou část zorného pole, tedy tu, kterou má přímo 

před sebou, zatímco periferní části vnímá rozmazaně nebo téměř vůbec.162 Korbička však k 

tomuto biofyzikálnímu jevu přistoupil jazykem psychologické disciplíny a ve svém pojetí jej 

jako by obrátil naruby. Fyzicky přístupným světelným tunelem totiž navodil situaci, kdy je 

divák direktivně veden „středovou“ lávkou skrze tunelový prostor, avšak zcela paradoxně 

právě toto jádro situace (v němž se bezprostředně nachází) nevnímá. Korbička svým 

kontrapřístupem vůči biofyzikální definici pojmu „tunelové vidění“ ve smyslu prázdné 

 
159 FRIED 1998b, 54. 

160 Binokulární vidění označuje schopnost obrazy vnímané simultánně oběma očima spojit v jeden, vytvořit tzv. 

fúzi obrazu. Binakulární vidění je navíc zodpovědné za vjem hloubky prostoru (viz GANONG 1995).  

161 Odtud pramení i Korbičkův název díla Tunnel vision.  

162 Tunelové vidění zažívají motoristé jedoucí dlouho po jednotvárné vozovce, kdy v důsledku oslabené 

pozornosti přestávají vnímat dění na periferiích zorného pole.  
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periferie nechal divákovu pozornost ulpět právě na dějích odehrávajících se na periferiích, 

zatímco střed ponechal z hlediska senzorického potenciálu i mentálních kategorií zcela 

bezobsažný.    

 Vraťme se v tomto místě k Friedovi a jeho komplexnosti situace, kterou jsme pasáž 

zahájili. Korbičkův Tunnel vision může být totiž jedním z konkrétních nástrojů k upřesnění 

Friedova pojetí situace, v níž se takzvaně všechno počítá,163 což je podle Frieda důležité 

proto: „...abychom viděli všechno, abychom zakusili dílo ve vší jeho hloubce a plnosti a 

abychom jím byli navždy přesvědčeni.“164 V uvedené Korbičkově instalaci totiž dochází v 

důsledku divákovy snahy o vyrovnání se s natolik percepčně náročným prostředím jednak 

k výše popsaným psychologickým procesům, a jednak k velmi zajímavému stabilizačnímu 

aktu, který lze nazvat jako redukce situace. Konkrétně to znamená, že divákovy smysly se 

pod tlakem senzorických útoků uchýlí k jedinému logickému řešení, totiž zúžení situace na 

omezená data a pouze vybraná senzoricko-emoční ohniska, která nachází právě v periferních 

oblastech zorného pole, ale i periferních, resp. okrajových oblastech vědomí.165 Jednoduše 

řečeno, jde o proces směřující od struktury integrovaných fenoménů k samotné podstatě 

integrované struktury. V Husserlově fenomenologii, na níž ve své disertaci metodologicky 

navazuji zejména tělesnou zkušeností Merleau-Pontyho, je takový reduktivní proces nazván 

fenomenologická redukce fungující na principu tzv. epoché.166 Jejím prostřednictvím dochází 

k vytěsnění nekritických předpokladů o vnímaném předmětu, tedy k „uzávorkování“ všech 

předsudků naší pozornosti. Tím je umožněno proniknout k čisté podstatě jevů, redukovat je na 

fenomén a v tom smyslu zkoumat dokonce i přesnou podobu naši zkušenosti. Přestože 

fenomenologická redukce (epoché) je z praktického hlediska opakem vědeckého 

redukcionismu, který se snaží objasnit složité skutečnosti, interakce a entity jejich rozkladem 

na dílčí části souboru, oba tyto přístupy jsou v různém poměru přítomné v Korbičkově práci, i 

v dílech dalších umělců „light and space“. Jak zmiňuje Pavel Korbička: „K instalaci přistupuji 

jako k celkové situaci, pro jejíž výpověď je důležitá celková struktura od prostorově-tělesné 

vazby místa a diváka, přes vztah mezi emočním působením díla a divákovou reakcí až po 

specifikum času, v němž dílo prožíváme, přičemž tuto složitou vztahovou situaci vyjadřuji 

naopak zcela reduktivními prostředky – prázdným prostorem a světlem.“167 Nehledě na to, že 

se Korbička v uvedené citaci vyjadřuje k postupům redukce v rámci formálního jazyka 

 
163 FRIED 1998a, 155; („...everything counts.“).  

164 FRIED 1998b, 67. 

165 Periferním, resp. okrajovým oblastem vědomí se věnuji v kapitole 2.1.2. 

166 BLECHA 1996, BLECHA 2007, 87–92.  
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uměleckého média, tedy ve smyslu principielně blízkému spíše vědeckému redukcionismu, je 

důležité zdůraznit, že reduktivní principy u Korbičky účinně fungují i jako faktory odkrývající 

fenomenální podstatu věci (situace) ve smyslu Husserlovy epoché oprošťující diváka od 

předsudků a logického předpokladu (očekávání), jakým způsobem a kterými percepčně-

zkušenostními cestami na něj bude dílo působit.  

 Princip Husserlovy fenomenologické epoché dále rozpracovali neurofenomenologové, 

kteří přístup již zmíněného „uzávorkování“ všech očekávání a předběžných teorií rozšířili o 

teorii tří postupných cyklicky se opakujících fází, které vedou od suspenze postoje, teorií a 

pověr o prožitku, přes konverzi pozornosti od „vnějšku“ k „vnitřku“ až k uvolnění a prožití 

nové zkušenosti.168 S ohledem na to, že všechny tři fáze jsou provázány a vzájemně se 

ovlivňují, odkazuje tento proces neurofenomenologické epoché nejen k faktorům řídícím náš 

pozornostně-zkušenostní proces, ale v určitém smyslu odkazuje k již rozebírané koherenci 

zkušenosti.169 V souvislosti Husserlovy fenomenologické (ale i neurofenomenologické) 

epoché (redukce) a reduktivních mechanismů odehrávajících se jak v procesech samotné 

vztahové situace, tak v procesech jejích vazeb na divákovu přímou spoluúčast na události 

působení a vnímání díla, nabízí se v této souvislosti následná otázka: totiž jakým způsobem 

funguje vztah mezi reduktivní výtvarnou formou uměleckého díla z oblasti minimálního 

umění („minimal art“), které pracuje s krajně dematerializovanými výtvarnými prostředky 

(prázdný prostor a světlo) a minimalizací obsahové struktury díla ve smyslu Husserlovy 

fenomenologické redukce (epoché), aniž by došlo k omezení jeho senzoricko-zkušenostního 

účinku a zeslabení vzájemně konstitutivní vazby mezi dílem a jeho účastníkem?   

 Dříve než na ni zkusíme zodpovědět, zamysleme se nad chápáním samotného termínu 

minimalismu („minimal art“), který v otázce figuruje. Toto označení sémanticky velmi 

důrazně evokuje reduktivní přístup a asociuje stav jakéhosi okleštění obsahu i formy, tedy 

stav „minimalizace“. Ovšem představitelé „light and space“ sice pracují s jazykem 

minimalismu, avšak vědomě usilují o „maximalizaci“ obsahu, to znamená o docílení stavu, 

který zahrnuje všechny aspekty estetické zkušenosti, tedy její časovou, místní, percepční a 

zkušenostní rovinu.  

V roce 1977 Rosalind Krauss poznamenala k problému minimalismu dva postřehy: „... 

minimalismus znamenal útok na samotnou smysluplnost umění... Konkrétní termín 

 
167 Audio nahrávka pořízena 10. 11. 2011.  

168 DEPRAZ/VARELA/VERMERSCH 1999.  

169 Koherenci zkušenosti se věnuji v kapitole 1.1.2. 
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minimalismus sám o sobě poukazuje na myšlenku redukce umění na bod prázdnoty.“170 

V přístupu k umění „light and space“ je proto potřeba správně nakládat s pojmy a operacemi, 

a přesně vymezit co je míněno redukcí a co je v daném procesu vlastně redukováno. Pakliže 

„smysluplností“ můžeme chápat právě stav zahrnující zmíněnou plnost estetické zkušenosti a 

„bodem prázdnoty“ právě reduktivní výtvarnou formu, mohou tyto Kraussové pojmy 

znamenat potencionální oporu pro můj postoj k umění „ligt and space“ jako situaci, v níž se 

Husserlova epoché a vědecký redukcionismus setkávají v produktivní součinnosti, takže 

takové dílo má velmi specifickou schopnost sdělit zcela minimální výtvarnou řečí nejen 

komplexnost naší vjemové a paměťové zkušenosti (viz kapitola 3), ale odkrývat i její 

podstatu.  Problematika redukcionismu je totiž významným tématem pro debatu nejen ve 

filozofii a přírodních oborech (atomizace a dělení na jednotlivosti), ale i v oblasti kognitivních 

věd a neurofenomenologie, kde podněcuje nejnovější otázky o vědecké metodě a jejích 

možných omezeních. Právě postoj kognitivních věd, který zdůrazňuje dynamiku lidského 

vnímání a zkušenosti, podpořen neurofenomenologií, v níž se teoretické hledisko výrazně 

propojuje s praxí, což fenomenoložka Natalie Depraz definovala jako produktivní „napětí 

mezi praktickým a teoretickým,“171 přináší úrodné podhoubí pro průzkum fungování a dopadů 

principů redukce jak na úrovni teorie umění, tak v oblasti umělecké praxe.172 S ohledem na to, 

nebo právě proto, že redukce je slovy Deprazové „zároveň účinný akt, imanentní operace i 

aktivita (Leistung),“ lze k umění „light and space“ analogicky přistupovat z pozice „agenta 

pracujícího na transformaci světa cestou (‚via‘) transformace sebe sama (‚my-self‘)“, ale i z 

pozice “sebepozorování, přístupem (‚Einstellung‘).“173 Prostřednictvím fenomenologického 

pojetí redukce, jak jej předložila Natalie Depraz v návaznosti na německou fenomenologickou 

tradici, lze podle mého názoru nacházet vzájemně podpůrnou souvztažnost mezi reduktivními 

a minimalizačními principy světelně-prostorové situace ať už ve smyslu Husserlovy epoché 

nebo formálního výtvarného jazyka na straně jedné a účinky na naše senzoricko-zkušenostní 

mechanismy na straně druhé, což může být odpovědí na mou výše položenou otázku.  

 
170 KRAUSS 1977, 254 a 259; („…minimalism stood for an attack on the very possibility of art’s 

meaningfulness. The very term minimalism itself points to this idea of a reduction of art to a point of 

emptiness…“).  

171 DEPRAZ 1999. 

172 Současná francouzská fenomenoložka Natalie Depraz zkoumá principy redukce jak ve smyslu 

psychologické redukce jako přeměny, tak z pohledu epoché jako transcendentální redukce a z pohledu statusu 

eidetické redukce, přičemž při nakládání s redukcí, nelimituje doménu zkušenosti, v souladu s aktuální koncepcí 

slova redukce v přírodních vědách, ale ve filozofickém smyslu hledá další kvalitu, další modalitu subjektivní 

zkušenosti, které zůstávají zcela identicky naše vlastní („my own“). 
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2. TĚLESNÉ SCHÉMA VJEMU A ZKUŠENOSTI  

 

Když umělec tvoří, ztělesňuje v sobě postoj vnímatele.  John Dewey, Art as Experience174 

 

 2. 1. Metodologické rámování Korbičkovy tvorby: princip „rozpuštěného těla“ 

 2. 1. 1. V mlze: ztělesněná zkušenost    

   

V návaznosti na úvahy týkající se principů „black box“ a „white cube“, kterým jsem 

věnovala prostor v předchozí podkapitole, se nyní zaměřím na další důležitý faktor, který je 

pro průzkum tvorby Pavla Korbičky důležitý.  Při interpretaci velmi odlišného materiálu nebo 

řekněme „dat“ týkajících se výše sledovaného černého boxu a bílé krychle, psychologové i 

behaviorální kritici opomněli stejný prvek, totiž ztělesněnou zkušenost. Oproti tomu umělci 

„light and space“ pracující se „situačním“ přístupem k tvorbě dospívali již v šedesátých letech 

20. století k přesvědčení, že lidské vědomí neustále lpí na vytváření vztahu mezi tělem a 

okolním prostředím, což také dokládají jejich experimenty. Psycho-fyzikální vazbu mezi 

tělem a okolím utvářející rámec prožitku resp. zkušenosti definoval Merleau-Ponty ve své 

fenomenologii vnímání například myšlenkou, že „vědomí je bytím k věci prostřednictvím 

těla“175neboť „tělo není už vlastně pouze jedním z předmětů světa, viditelných díky distanci, 

přechází na stranu podmětu, je naším bodem – punktem vidění světa, je místem, v němž se 

smysl fixoval do pevné fyzické a dějové situace.“176 V této koncepci tělesného vnímání je 

tedy tělo více než prostředkem nebo nástrojem, je naší „expresí ve světě [a] viditelným 

tvarem našich intencí.“177 Právě tělo „rezonuje všemi zvuky, chvěje se všemi barvami, skýtá 

slovům jejich primární význam způsobem, jímž je přijímá.“178  

 Jak naznačují experimenty Roberta Irwina a Jamese Turrella popsané v předchozí 

kapitole, sféra vjemového nastavení subjektu, může být v důsledku exponování divákovy 

zkušenosti extrémním podmínkám senzorické deprivace stále posouvána.  Příkladem je 

přístup založený na specifické situaci difuzního prolnutí světla a mlhy, kterou se nejdůsledněji 

zabývali evropští současní umělci Ann Veronica Janssens a Olafur Eliasson. Dříve než se 

 
173 DEPRAZ 1999, 97; [„...an effective act, an immanent operation, an activity (Leistung) ... an agent working 

on transformation of the World ‚via‘ transformation of my-self ... and a state, a mode of self-observation, an 

attitude (Einstellung).“].    

174 DEWEY 1980, 49. 

175 MERLEAU-PONTY 2013, 181–183.  

176 MERLEAU-PONTY 1976, 27. 

177 Ibid., 28. 

178 MERLEAU-PONTY 2013, 294. 



63 

 

jejich dílu budu podrobněji věnovat, připomenu zde několik příkladů amerického umění, které 

myšlenkově těmto evropským zájmům o principy světelně-mlhového prostředí předcházely. 

Kromě „ganzfeld“ prostředí Jamese Turrella a situacím Roberta Irwina to je především dílo 

Erica Orra, který paralelně se svými zcela zatemnělými prázdnotami vytvořil i několik 

pozoruhodných situací, v nichž pomocí světla navozoval pocit chůze v mlze. Příkladem je 

raná verze díla Zero Mass z roku 1972 uskutečněná na univezitě „University of California“ v 

Irvinu [9]. Zde Orr nechal do prostoru vstupovat světlo tak, aby navodil situaci nekonečného 

prostoru. Na rozdíl od umělcových zcela temných místností (typu jeskyně), kde se prostor 

jakoby stlačuje a pocit tíhy přenáší na diváka, v Zero Mass se prostředí jakoby roztahuje do 

nekonečné mlhové dimenze.  Neustálá proměnlivost mlhy způsobená opakujícím se tlumením 

a zintenzivněním situace dělá zkušenost tohoto prostředí ještě více dezorientující než pobyt ve 

tmě. V měkké struktuře se rozpouštějí hranice účastníkova těla i dalších případných osob, 

takže tvary postav jsou sice rozpoznatelné, avšak v důsledku tlumeného světla se jeví jako 

zrnité obrazy o velmi nízkém rozlišení.179 V bělosti, která účastníka obklopuje, nelze zaostřit 

zrak, abychom dobře viděli, a stejně tak před mlhou nelze „utéct“, neboť když oči zavřeme, 

zjistíme, že lidská víčka jsou porézní.  V tomto percepčně velmi frustrujícím prostředí, které 

je neprůhledné, ale zároveň propustné (podobně jako již zmíněná lidská víčka) se účastníci 

snaží soustředit pohled na nějaký podnět, ale namísto toho vnímají hmatatelnou masu 

pouhého „nic“.  V tomto okamžiku, právě toto „nic“ získává ztělesněnou a situovanou 

podobu, podobně jako ji má lidská zkušenost.  

Difuze světla, ať přirozeného či umělého, v prázdném prostoru nebo difuze světla a 

páry, je specifickou situační formou, která oslabí schopnost diváka udržet si stabilní orientaci, 

a zamezí behaviorálním vědcům či analytickým uměleckým kritikům „vymezit“ jeden 

okamžik jako zásadně určující a smysluplný pro interpretaci takto podmíněného a 

proměnlivého prostředí. Z toho důvodu je zkušenost mlhy možno zkoumat z hlediska 

procesuální interakce dvou jevů, které Dawna L. Schuld nazvala „zmatek a emergence“. 180 

Její pojem emergence, který lze ve spojitosti s prostředím mlhy doslovně přeložit jako 

„vynoření“ odkazuje k tzv. emergentnímu efektu, který „označuje vznik něčeho na něčem bez 

zjevné příčiny, neočekávanou a možná i nechtěnou či náhodnou reakci dvou interagujících 

 
179 Součástí sítnice jsou dva druhy receptorů – tyčinky a čípky. Barevný vjem mohou zprostředkovat pouze 

čípky (fotopické vidění), tyčinkami lze vnímat pouze rozdíly jasů (skotopické vidění). Při dostatečné hladině 

osvětlení převládá vnímání čípky, takže vidíme barevně. Při velmi slabém osvětlení vnímá oko tyčinkami, které 

nejsou citlivé na barvu, a proto vidíme předměty pouze v odstínech šedi a v mlhavé nebo zrnité struktuře (viz 

SKORKOVSKÁ/SYNEK  2014). 

180 SCHULD 2018, 37–54; („obfuscation and emergence“). 
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prvků, jejíž příčinu nelze přímo identifikovat.“181 Důvod, proč emergentní efekt spojovat 

s prostředím mlhy je ten, že podstata obou jevů by se dala popsat jako chaos nebo šum, který 

sám o sobě brání přesnému určení vstupních podmínek i dat a znemožňuje zápis tohoto 

procesu pomocí triviálních rovnic.  Původ šumu může být způsoben jak složitostí prostředí, 

tak i charakterem jeho fungování, který by se dal metafyzicky popsat jako náhoda.  Z 

fenomenologického hlediska můžeme říci, že tento emergentní efekt vzniká něčím, co Jan 

Romportl nazývá „aktem vědomí“.182 Ve své disertaci se však nejvíce ztotožňuji s hlediskem 

nereduktivního fyzikalismu, které vyplývá z vlastních zkušeností mlhy a je ovlivněno 

evoluční biologií a neurofenomenologií. Pracuji tedy s pojetím emergentismu Michala Poláka 

jako příkladu „první systematické formulace nereduktivního fyzikalismu.“183 V mém 

stanovisku mě utvrzuje i poznatek Michaela Silbersteina, který ve svém pohledu na 

emergentismus podotýká, že: „emergentismus vědomí se stává mnohem věrohodnější, když 

vidíme, že starý ‚atomismus‘ na jedné straně a dualismus základních vlastností na straně 

druhé, je pravděpodobně falešný.“184  

 Dezorientace bílým nebo barevným světlem na bázi mlhového prostředí zůstalo 

dlouhodobým zájmem několika kalifornských umělců „light and space“. Vedle Douglase 

Wheelera, jehož „světelné obrazy“ vypadají, jako když vyzařují percepční „mlhu“ a Roberta 

Irwina, jehož neuchopitelné difuzi denního světla a prázdného prostoru jsem se věnovala 

v předchozí kapitole, zaujímá dominantní pozici James Turrell. Jeho cyklus „ganzfeld“ situací 

Space Division, popsal Craig Adcock takto: „...okolní světlo vyplňovalo prostor jako závoj 

nebo barevná mlha.“185 Přístup „ganzfeld“, který jsem již přiblížila v první kapitole, je zcela 

hladké prostředí bez horizontu a stínu, které diváka uvádí do zneklidňujícího pocitu „utonutí“ 

ve světelné mlze. Tématem je zde světlo ve své absolutní čistotě, které je vnímáno nejasně a 

zcela neuchopitelně, ale přesto tak silně a hmatatelně, že divák se jeho účinky až zalyká, 

zatímco jeho mysl naplňují alarmující pocity bílé či barevné slepoty.186 Jak uvedl Craig 

Adcock: „Navzdory skutečnosti, že lidské sítnice jsou přizpůsobeny pro pozorování mlhy, 

nebo mlhového světla, uvnitř Turrellových pozorovacích prostorů jsou diváci v podstatě slepí. 

 
181 ŠTEMBERA 2014, 44.  

182 ROMPORTL 2007, 94. 

183 POLÁK 2013, 124.  

184 SILBERSTEIN 2001, 61; („Emergentism about consciousness becomes much more plausible 

when we see that the ancient ‚atomism‘ that drives physicalism on one end, and fundamental property dualism 

on the other, is probably false.“).  

185 ADCOCK 1990, 2; („…make ambient light occupy space like a haze or mist of color.“).  

186 Fyzikální mechanismy „ganzfeld“ prostředí v neurofenomenologickém kontextu zajímavě objasňuje 

například Stephen E. Palmer (viz PALMER 1999).  
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Nevidí nic; žádná věc není projektována do jejich smyslů, kromě krásy čistého záření.“187  

Přestože je „ganzfeld“ prostředí založeno především na dokonalé hladkosti, lze i zde 

vyprodukovat odlišnosti v optické konzistenci. Například dílo Wide Out, které Turrell 

instaloval ve Vídni v roce 1998, bylo založeno na dvou primárních zorných polích. Když 

divák stál přímo frontálně před „ganzfeld“ situací, což Turrell nazývá „viewing space“, tedy 

pozorovací prostor, hleděl do jakéhosi hmatatelného nekonečna.  Ve zbývající části galerie 

onačované jako „sensing space“, tedy snímací prostor, byl efekt spíše zrnitý.188 Nehledně na 

tyto jemné odlišnosti, spojoval obě prostředí nenápadný, avšak silný účinek zmatení. Jak 

vyjádřil Jan Butterfield: „Vidíte to, myslíte, že se toho můžete dotknout, dokonce to i 

vdechnout, ale ve skutečnosti to tam vůbec není.“189   

 Dezorientující a pohlcující efekt Turrellových prázdných a hladkých „ganzfeld“ 

situací je natolik přesvědčivý, že je až překvapující, že se diváci v mlze nejen neztratí, ale že 

dokonce úplně zcela nezmizí.  Právě tato neuchopitelnost a prázdnota,190 jíž jsme tolik 

frustrováni, může nakonec paradoxně sloužit jako jeden z faktorů znovunalezené stability. 

Aby se ono Butterfieldovo „nic“ projevilo jako vznik, resp. emergence, musíme si zachovat 

srovnávací paměť. To znamená, jak uvedla Dawna L. Schuld, „potřebujeme ‚obraz‘ právě 

toho nic,“191  kterým bychom se orientovali. Tím „obrazem“ je zkušenost pocitu, který jsme 

každý zažili, a který si z evolučního hlediska neseme v sobě po generace, totiž pocit být 

ztracen v mlze, jak jej známe z přírody.192 Vzhledem k tomu, že představa mlhy uložená v 

naší paměti zvyšuje další senzorické očekávání, a sice to, že „mlha“ bude mít konzistenci 

páry, která ulpívá na pokožce a svou vlhkostí mění komfortnost dýchání, a hlavně to, že mlha 

fyzicky vyplňuje okolní prostor (v krajině se tetelí mezi stromy nebo padá do údolí), je 

„ganzfeld“ prostředí dvojnásobně znepokojující, neboť přináší dezorientaci v šíření světla 

 
187 ADCOCK 1990, 140; („Despite the fact that their retinas are fully stimulated into seeing a fog or mist of 

light, they are essentially blind when they are inside Turrell’s viewing spaces. They see nothing; no thing is 

present to their senses, except the beauty of pure radiance.“).  

188 V prostoru „sensing space“, byly v divákově oku aktivovány primárně tyčinky, což umožňovalo rámcově 

vidět i při tomto omezeném osvětlení, avšak na úkor detailů, tedy jakoby zrnitě (viz SKORKOVSKÁ/SYNEK 

2014).  

189 BUTTERFIELD 1993, 77; („You see it, think you could touch it, even inhale it, yet in reality it isn’t 

there.“). 

190 Prvek prázdnoty zdůraznil v souvislosti s „ganzfeld“ prostředím i další představitel „light and space“ Doug 

Wheeler, který v průběhu své umělecké praxe společně s Turrellem i Irwinem několikrát vystavoval: „…je tu 

také jakýsi druh nejistého prožitku, vyplývajícího z pocitu, že jsme vtaženi do prázdnoty.“ („...so that it’s also a 

kind of insecure feeling because there is this feeling of being drawn into the void.“) Viz BUTTERFIELD 1993, 

123.   

191 SCHULD 2018, 37–54; („image of nothing“).  

192 Zkušenosti mlhy v souvislosti s paměřovými obrazy a vzory, které máme uloženy v naší mysli, se 

podrobněji věnuji v kapitole 3.    
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zejména tím, že jeho synestetické účinky193 nejsou slučitelné se situací, která se vyskytuje v 

přírodě.  Tento nadmíru znepokojující prožitek „ganzfeld“ efektu může v krajním případě 

dokonce k prožitkům závratě, jež vyplývá nejen z dezorientující vlastnosti mlhy, ale také ze 

ztráty pevného bodu, na který bychom mohli být při prožitku „ganzfeld“ prostředí fixováni.194 

Nejlépe to dosvědčují dvě Turrellovy rané instalace City of Anhirit a Wedgework III z roku 

1969 [10], které umělec realizoval v roce 1980 v prostorách Whitney Museum of American 

Art v New Yorku a při jejichž prožitku se dva návštěvníci vážně zranili.195 James Turrell na 

tuto nastalou situaci reagoval takto: „Nejsem zodpovědný za to, jak kdo nakládá se smyslem 

pro uvědomování si své vlastní tělesnosti,“196 čímž nejen vyjádřil své stanovisko ve vztahu 

k divákovi, ale z pozice umělce jasně potvrdil význam tělesnosti a s ní související ztělesněné 

zkušenosti v procesu vnímání a interpretace světelně-prostorového díla.197  

 

 

 2. 1. 2. Vnímání na „okraji“ 

 

Důležitý a zcela specifický okruh mlhových prostředí představují tkaninové instalace 

Roberta Irwina. Přestože nejsou tak silně dezorientující jako Turrellova „ganzfeld“ prostředí, 

fungují natolik senzitivními perceptuálními cestami, že je stavím na úvod podkapitoly, v níž 

se věnuji formě vnímání, která je v neurovědách označovaná jako periferní neboli vnímání na 

„okraji“.  Tkanina instalovaná do prostoru, stejně jako mlha, která prostor fyzicky vyplňuje, 

dokáže účinně rozptýlit světlo, a přitom je natolik neuchopitelná, že člověk může stát pár 

centimetrů před ní a nebude ji schopen vidět. Podvědomě však bude zaznamenávat její 

 
193 Tedy účinky sdružení vjemů dvou nebo více tělesných smyslů.  

194 K vymezení pevného bodu se vztahuje i názor Douga Wheelera:  Vždy se díváme na věci z pozice, kdy jsme 

pevně ukotveni na jednom místě ... a pokud tu pevné místo není, začneme si uvědomovat věci, které jsme 

předtím přehlíželi…“ („Everybody is always looking at things from the standpoint of an anchor, and they’re 

always anchored in one place … and if there isn’t anything hard-edged around, then they start becoming 

conscious of things they’ve always overlooked before...“) Viz BUTTERFIELD 1993, 123.    

195 Tyto instalace se zapsaly do širokého povědomí zejména tím, že se dva návštěvníci při prožitku díla zranili. 

Jeden byl natolik dezorientovaný a zmatený, že prudce upadl a zlomil si ruku. Druhý si zlomil zápěstí, neboť 

považoval projektovanou světelnou plochu za skutečnou zeď, chtěl se o ni opřít, ale namísto toho propadal 

prostorem. O této události referoval denní tisk a na umělce a muzeum byla podána žaloba (viz GLUECK 1980).  

196 GLUECK 1980; („I’m not responsible for how someone else takes care of his or her sense of bodily 

awareness.“).  

197 V důsledku této nepříjemné události Turrell často umisťuje před vstup do svých instalací ceduli 

s upozorněním, že vstup je na vlastní nebezpečí nebo s varováním, že dílo je nebezpečné pro návštěvníky 

s epilepsií či jinou psychickou poruchou. Tato bezpečnostní opatření mnohdy uplatňují instituce i ve výstavách 

Pavla Korbičky.  
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přítomnost jako neviditelnou fyzickou bariéru, skrze kterou je schopen pouze nahlédnout do 

nejasných prostorů „za“, které navozují pocit prostředí mlhy.  

V instalaci Squaring the Room (1969) realizované v Muzeu současného umění v San 

Diegu v roce 2007 Robert Irwin uzavřel část výstavního prostoru tkaninou a vytvořil tím 

situaci „podmíněného prostoru“,198 který v divákově mysli vzbuzuje očekávání, že galerie 

musí být obdélníková [11]. Stíny za tkaninou navíc diváka dráždí svou iluzí hmoty a tím jej 

staví do nejisté situace, zda tkaninu vnímat jako pevnou stěnu (tkanina se tak z pohledu 

zešikma totiž jeví) nebo zda přijmout dráždivé tušení, že je za ní skryto něco dalšího.199   

Efekt mlhové difuze světla ve vazbě na proměnu prostoru můžeme sledovat také 

v Irwinově tkaninové instalaci Fractured Light―Partial Scrim Ceiling―Eye-Level Wire 

vytvořené v prostorách Museum of Modern Art v New Yorku v roce 1970 [12]. Umělec zde 

„podmínil“ starou zašlou galerii tím, že pod stropem zavěsil tkaninu, která rozptýlila světlo 

přicházející ze světlíků. Přidáním střídavě studeného a teplého světla bílé fluorescenční 

zářivky docházelo k jemnému segmentování vnímaného objemu prostoru. Irwin tuto instalaci 

okomentoval: „Lidé by tam mohli vejít a nic by neviděli, a odešli by do další galerie... a řekli 

by si: ‚Nikdy jsem si nevšiml, jak špatné tady mají osvětlení – všude po sochách jsou světla a 

stíny.‘ … Šel jsem pryč s pocitem, že byl učiněn důležitý krok, a ten krok měl co do činění 

s prostým zaměřením naší pozornosti.“200 Bez ohledu na to, zda divák dílo zaznamenal, či 

nikoliv, zde v každém případě došlo k posunu statusu quo v problematice vnímání. Účastník 

zde situaci narušené balance a zvýšené dezorientace rozšířil tak, že aktivoval důležité prvky 

svých pozorovacích schopností, zejména diferenciaci, tedy mechanismy rozlišování.  Toto 

zjitření smyslu pro rozlišení je způsobeno tím, že v situaci mlhy je právě tak málo k 

rozlišování. Divákova pozornost proto zacílí na procesy, které se vzdalují percepčnímu 

vědomí a přibližují se k oblastem okrajového vědomí („fringe of consciousness“). A právě 

proto, že průsvitnost jako základní vlastnost mlhy způsobuje, že je sice neprůhledná, ale 

zároveň propustná, poskytují mlhové situace důležitý prostředek k aktivaci okrajových částí 

vědomí. Jejich činnost popsal již William James jako jakési mlhavé uvědomování si vztahů a 

objektů, které jsou stěží vnímány a podobně jako mlha sama postrádají ohniskové a percepční 

kvality. Projevují se jako určitá psychická příchuť kognitivního původu vyznačující se 

 
198 Termín „podmíněný" („conditioned“) prostor často používá Robert Irwin (viz Weschler 2008).  

199 Potenciál stínů vyvolat iluzi hmoty je rámcově přiblížen již v kapitole 2.1.1.  

200 BUTTERFIELD 1996, 24; („People would go in there, see nothing, leave, and go into the next gallery, … 

and say: ‚I never noticed how bad the light is in here – there are lights and shadows all over the culptures.‘… But 

I went away feeling that a point had been made and the point had to do with simply paying attention.“ 
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širokou škálou pocitů, které zabarvují prožívanou zkušenost stejně lehce jako mlha sama.201 

Vzhledem k tomu, že William James chápe tyto okrajové oblasti vědomí jako „periferie“ 

zkušenosti202 a protože zkušenost se nachází v oblasti vědomí, mohla by „periferie“ být 

chápána jako prostor, kde se nesenzorické pocity stávají percepčně-zkušenostní přítomností, 

což Bruce Mangan nazval „souhrou mezi vědomými a nevědomými procesy,“203 které ústí v 

„radikální kondenzaci nevědomých informací ve vědomí“.204  

Zkušenost s mlhou zasahující naše okrajové vědomí je založená na procesu, který 

Mangan nazval „tušení znepokojivé cizoty“ („uncanny“) a označil jím stav vztahující se k 

existenci skryté, avšak tušené znepokojivé informace.205 Co přesně je obsah, se kterým se 

vědomě setkáváme v takové zkušenosti založené na krajní fenomenologické neurčitosti? 

Podle Mangana jde o „něco“ bez senzorických vlastností (podobně jako mlha), co vstoupilo 

do vědomí, ale pokus o prověření tohoto „nic“ pozornostními procesy zcela selhal. Nastalo 

přesně to, co zažíváme při zkušenosti s mlhou. Je tedy možné dát této situaci, v níž vjemové 

procesy stojí v kontroverzi vůči zkušenostním procesům hlubší smysl? Podle Mangana ano, 

pakliže ve zkušenosti dominuje stav, který nazval „správnost“ („rightness“), čímž měl na 

mysli „smysl pro integrovaný řád“ („a sense of integrated order“). Jeho přítomnost totiž 

způsobí, že i ostatní smyslové a okrajové složky budou „integrované a smysluplné“ 

(„integrated and meaningful“) a čím intenzivnější zkušenost správnosti bude, tím jednotnější a 

smysluplnější bude i obsah vědomí.206  

Podívejme se, ale jak takový proces založený na smyslu pro integrovaný řád funguje 

na konkrétních uměleckých dílech. Jak uvedl William James: „Vnímání na okraji [myšleno 

v okrajových částech vědomí] je dynamicky významné a smysluplné,“207 neboť vlastnosti, 

které dříve unikly zájmu, zde nabyly na význačnosti, z nepatrného se stalo zřejmé, pouhé 

 
201 JAMES 1983, 224–290. 

202 Ibid., 446–447; („periphery of experience“).  

203 MANGAN 2001, nepag; (“interplay of conscious and non-conscious processes“).  

204 VELMANS, 1996, 68; („radical condensation of unconcious information in consciousness“).  

205 MANGAN 2015, 193. Stav označovaný termínem „uncanny“ zkoumal kromě Mangana také W. James a S. 

Freud (viz FREUD 1953). Freudova teze „uncanny“ (v německém originále „unheimlich“) předkládá, že tento 

druh znepokojivosti cizího vychází z něčeho, co odedávna dobře známe. Vztahuje se k odhalení toho, co je 

skryté nejen před ostatními, ale také před sebou samotným. Výraz „uncanny“ se v angloamerickém diskurzu 

používá namísto Freudova termínu „unheimlich“. Julia Kristeva pojem „unheimlich“ interpretovala takto: „Na 

základě sémantického zkoumání německého adjektiva ‚heimlich‘ a jeho antonyma ‚unheimlich‘ se ve 

skutečnosti Freud snaží nejprve ukázat, že negativní smysl, spjatý s oním antonymem se váže již k pozitivnímu 

smyslu ‚heimlich‘, tedy ‚důvěrně známý‘, který by rovněž znamenal ‚tajný‘, ‚skrytý‘, ‚temný‘, ‚schovaný‘. 

Důvěrnost a známost se v samotném slově ‚heimlich‘ takto převrací ve svůj opak a spojují se s protikladným 

smyslem ‚znepokojivé cizoty‘, který obsahuje slovo ‚unheimlich‘.“ Viz Kristeva 2008, 86.  

206 Ibid., 193–199. 

207 JAMES, 265; („Perception at the fringe is thus dynamically meaningful…“). 
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„nic“ se transformovalo v „něco.“ To je také může být důvod, proč Olafur Eliasson tvrdí, že 

„počasí bude vždy součástí výstavy,“208 což doslovně dokládá jeho smogový prostor The 

Mediated motion – Bridge instalovaný v roce 2001 v prostoru Kunsthaus v rakouském 

Bregenzu [13].  Zde Eliasson vytvořil sérii ekologicky orientovaných stanovišť, které zahrnul 

pod název výstavy The mediated motion. Každá situace, kterou zde návštěvník procházel, 

byla o něco méně stabilní než ta předchozí. V první místnosti to byla dřevěná lávka nad 

brčálovým rybníkem usazenin a solí, ve druhé svažující se pole kontaminované zeminy, v 

poslední místnosti divák vstoupil do prostoru naplněného smogem, tedy jakousi zlověstnou 

formou mlhy, skrze kterou procházel po kymácejícím se lanovém mostě. Tyto Eliassonovy 

situace smogu, mlhy a páry, které jsou v tomto případě zdůrazněny divákovým pohybem v 

prostředí velmi nestabilních stanovišť, útočí na divákovy smysly jednak faktory 

způsobujícími zapojení výše popsaných okrajových oblastí vědomí (mlha a mlhové prostředí) 

a jednak přímým tělesným prožitkem destabilizace (vratké lávky). Rozvádějí tak principy 

vnímání výrazně podmíněného a nejednoznačného prostředí, podobně jako to činí Irwinovy 

práce s textilií a Turrellovy „ganzfeld“ situace, které právě svojí neuchopitelností a nejasností 

otevírají cesty k procesům divákovy pozornosti a zkušenosti.  

 Silný stav nejednoznačnosti, které umění mlhy indukuje, vede k stírání hranic mezi 

tvarem, prostředím, tělem, a dokonce i myslí. Holandská teoretička Mieke Bal, zastánkyně 

konceptu tzv. body-mind entity, kterému se podrobněji věnuji v kapitole 2.2.2, na příkladech 

děl Anny Veroniky Janssensové [14] zdůrazňuje že: „pojmy – předměty a subjekty – a 

odlišnosti, které přinášejí, ztratily své vlastní hranice, své oddělené identity. Staly se tak 

nejasné a rozmazané jako mlha sama.“209 Při interpretaci mlhového umění tedy musíme 

zohlednit, že tvar a terén (okolí) jsou zde vjemově neoddělitelné, jejich hranice se rozpouštějí 

v jednu neostrou entitu, která skrze pozornostní kanály naplňuje oblasti divákova vědomí. 

Ačkoli divák může do jisté míry vidět (není zde tma jako v jeskyni), není schopen zaostřit a 

docílit potřebného rozlišení. Tím pádem je zkušenost mlhy dvakrát tak matoucí než prostředí 

tmy. Stíny, které v mlze divák spatřuje v místě postav (jiných diváků) či objektů, ale i v úplně 

prázdném prostoru, kde se mlha pouze vizuálně zkoncentrovala, nejenže poskytují velmi 

chabou vizuální pomoc při vymezení prostoru, ale dokonce posilují matoucí účinky, neboť 

frustrovaný pozornostní mechanismus spatřuje v každém stínu ukazatele hmoty. Jak píše 

 
208 GRYNSZTEJN 2003, 134; („The weather will always be part of the show“.). 

209 BAL 1999, 89–90; („...those notions – subject, object – and the distinction they proclaim, lost their own 

boundaries, their separate identities. They became as vague and blurred as mist.“).  
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kognitivní vědec Roberto Casati, „a přiměje nás i sebemenší záminkou k tomu, abychom 

viděli objekty i tam, kde není nic jiného než pouhé stíny.“210  

 Když se zamyslím nad základními vlastnostmi umění pracujícího s mlhou, zjišťuji, že 

zkušenost uvnitř mlhy nelze oddělit od zkušenosti mimo ni, což jsem již naznačila v kapitole 

1.1.2. v souvislosti se zkušeností anechoické komory. Je přirozené, že když divák opustí 

situaci mlhy, tedy toto velmi nezřetelné a nerozlišitelné prostředí, jeho vnímací schopnosti se 

i nadále pohybují blíže k okrajovým částem vědomí. Tyčinkové vidění se zde stává normou, 

takže svět uvnitř je viděn pouze v černé a bílé barvě a obrysy získávají charakter spíše 

sugesce než definice. Když tento tlumený svět nízké diference divák opustí, zafunguje zde 

koherence zkušenosti v takové míře, že se barvy, linie, ale i zvuky ulice stanou nepříjemnými 

vetřelci.  Ovšem druhá strana mince faktoru koherence lidského vnímání a zkušenosti 

způsobí, že mlhové prostředí zároveň rozšíří percepční práh natolik, že i samotná 

proměnlivost se zde stává kontinuitou a nervové systémy udržují koherenci po celou dobu 

pobytu v mlze stabilizačními mechanismy, které jsou součástí neurologického regulačního 

systému. To znamená, že čím delší čas stráví divák v mlze, tím více rezistentní se stane vůči 

její nepředvídatelnosti a tím více splyne s jejími vlastnostmi.211  

 Vrátím-li se krátce k instalaci The Mediated motion – Bridge, uvědomím si, že 

destabilizační účinek mlhy zde byl umocněn divákovým pohybem po vratké lávce. Úzkostné 

stavy jako je dušnost, zjitření sluchu, dokonce i již zmíněné očekávání vlhkosti, které na 

diváka dopadají pokaždé, stojí-li tváří v tvář vizuálním důkazům mlhy v prostředí, které lze 

označit jako statické, zde nabyly na mnohonásobné intenzitě v důsledku fyzické nestability, 

jíž návštěvník cítí přímo pod svýma nohama a kterou vnímá celým svým tělem. V takových 

chvílích přichází jako sebezáchovná reakce jasný signál formulovaný vědomou zkušeností, 

který diváka upozorní, že v tomto případě jde přece o umění a že každá umělecká tvorba má 

své hranice a je bezpečná. Výsledkem je prožitek nejisté a nestabilní situace, ovšem výrazně 

kognitivně zmírněné samotnou podstatou uměleckého díla a jeho vazeb na prostředí muzea či 

galerie, což divákovi umožňuje snadněji ustát nestabilní situaci a věnovat pozornost i svým 

 
210  CASATI 2003, 6; („…kicks in on the slightest pretext and makes us see objects even where there is nothing 

but shadows.“). Ve své charakterizaci stínů Casati zmiňuje Platóna, který varoval, že stíny jsou zavádějící, neboť 

ve skutečnosti vytvářejí iluzi, že nehmotný stín je objekt, zatímco svět, ve kterém existuje, hmotu naopak nemá. 

(Alegorii Platónovy jeskyně a stínů jsem se věnovala v předchozí kapitole.).  

211 V chápání koherence zkušenosti s takto senzoricky náročným a nejasným prostředím se z filozofického 

hlediska lze navracet až k odkazu Aristotelovu, který upozornil na to, že navzájem rozdílné a svou povahou 

nesourodé vjemy různých smyslových orgánů se člověku přesto spojují do jediné koherentní smyslové 

zkušenosti předmětu, která vzniká jakýmsi společným vnímáním tedy synestézií, která nám dává schopnost a 

vůli stabilizovat svoje tělo i mysl (viz MARVAN 2014, 76–83).  
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zkušenostem. Zkrátka právě informace, co návštěvník o galeriích a muzeích ví, zakódovaná v 

jeho vědomí, v tuto chvíli poslouží jako opěrná hůl, díky níž je schopen situaci lépe 

porozumět, pokračovat v cestě po houpající se lávce a nezůstávat zcela „zmražen“ na jednom 

místě.  

  Termín „zmražen“, který používám v doslovném významu „nepohybu“ má vazby na 

teze neurologů Davida Rudraufa a Antonia Damasia, které tvrdí, že orientační reakce 

vyvolaná silnou zmateční situací, což prostředí mlhy bezpochyby je, „se často projevuje v 

explicitním zmrazení chování v rámci procesu rozhodování.“212 Z evolučního hlediska, tedy 

ze zkušenosti mlhy jak ji divák zná z přírody a kterou si po generace nese v paměti, totiž ví, 

že pohyb vpřed nebo pokus odejít může být mnohem nebezpečnější, než zůstat stát a pokusit 

se sžít s okolím. Jelikož tvary jsou zde velmi nejasné a zvuk značně tlumený, neurologické 

procesy lidského těla zareagují na toto extrémní prostředí přirozenou adaptační odezvou, která 

se projevuje zpomalením pohybu a výrazným snížením bdělosti.  Tato skutečnost, že mlha 

diváka zpomalí, případně úplně zastaví, jak z hlediska pozornostně-zkušenostního, tak z 

hlediska pohybového, nabízí podnětný materiál k prozkoumání divákových vědomých 

schopností na úrovni orientační reakce,213 a zároveň slouží k doplnění tématu „pohybu a 

zastavení“ (viz kapitola 1. 2. 2.). Dynamika pohybu214 na straně jedné a maximalizovaná 

transcendence mlhy na straně druhé jsou totiž dva klíčové faktory vyplývající z esenciálních 

vlastností mnou sledovaných situačních děl,215 které svými dopady na divákův vjemový a 

zkušenostní aparát utvářejí cestu k zintenzivnění neuropsychologických spojnic mezi uměním 

a životem.   

 

  

 

 

 
212 RUDRAUF/DAMASIO 2005, 246; („...is often expressed in an explicit behavioral freezing, in the 

framework of a process of decision making.“).  

213 Orientační reakce je typické pozornostní chování, které zahrnuje zřejmé napětí mezi zvýšeným vzrušením, 

vyjádřeným v elektroencefalografických změnách a v modulaci muskuloskeletálního a viscerálního tónu, a 

inhibičními mechanismy, které se snaží kontrolovat iniciaci explicitního motorického chování. („The orientation 

reaction is a typical attentional behaviour which involves an obvious tension between 

enhanced arousal, expressed in electroencephalographic changes and in the modulation of musculo-skeletal and 

visceral tone, and inhibitory mechanisms attempting to control initiation of explicit motor behaviours.“) Viz  

RUDRAUF/DAMASIO 2005, 246.  

214 Přestože dynamika pohybu je vázaná zejména na světelně-prostorové situace Pavla Korbičky, zatímco 

maximalizovaná transcendence mlhy na práce Turrella, Irwina, Eliassona a Janssensové, oba faktory figurují v 

dílech všech uvedených umělců, rozdíl je akorát v intenzitě a šíři obsažnosti prvního či druhého faktoru.  
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2. 2. Tělo jako nástroj myšlení a zkušenosti v tvorbě Pavla Korbičky 

 2. 2. 1. Tělo a (dez)orinetace 

 

 Tělesnost je jedním z klíčových pojmů Korbičkovy tvorby. Prostupuje jeho světelně-

prostorovými situacemi, kde vymezuje nejen fyzickou koncepci prostoru odvíjenou od 

měřítka lidského těla, ale odráží se i v umělcově přístupu k tělu jako nástroji vnímání a 

zkušenosti.  V tomto ohledu se Korbičkova tvorba slučuje s tvrzením neurofenomenologie, 

pro kterou „zkušenost být tělem, a ne pouze mít tělo, ... je součástí primárních existenčních 

podmínek našeho bytí ve světě.“216 U Pavla Korbičky prostorovost lidského těla vyplývá z 

vazby na Merleau-Pontyho pojetí tělesnosti, jehož teze umělec přímo uvádí jako filozofický 

rámec své tvorby. Prakticky to znamená, že tělo je pro Korbičku nástrojem, jehož 

prostřednictvím mohu já jako účastník pozorovat a dotýkat se prostoru, procházet jím a 

vnímat jej a zároveň si však své tělo uvědomovat, s jeho dimenzionalitou i vjemovým 

potenciálem. Z toho důvodu Korbička respektuje určitý dualismus v problematice pojetí těla, 

který je ve fenomenologii tělesnosti přítomen formou neustálého a plynulého přecházení mezi 

situací „být svým tělem“ a „mít své tělo“.217 Podobně jako Merleau-Ponty v určitém kontextu 

předkládá pojetí těla ve smyslu „nejsem před svým tělem, jsem ve svém těle, či spíše jsem 

svým tělem,“218 zatímco jindy upřednostní přístup k tělu v posesivním významu, tedy ve 

významu že „mám své tělo a skrze ně jednám ve světě,“219 je i pro Korbičkovo myšlení 

příznačné, že vztah k tělu nechá přirozeně proplouvat mezi přístupem „být jím“ a „vlastnit 

jej“, což implicitně zahrnuje do svých uměleckých úvah.   

Dvojí chápání těla sahá až k počátkům fenomenologie tělesnosti a zahrnuje pohled na 

tělo jako těleso (mechanismus) na bázi objektovosti a na tělo prožívané zevnitř, které je 

subjektově žito.220 Tento typ „dualismu“ v chápání těla významně otevřel již Edmund 

Husserl, když objasnil, jak se „tělo konstituuje původně dvojím způsobem: na jedné straně je 

fyzickou věcí, matérií, má svou extenzi (...) na druhé straně na něm nacházím a pociťuji ‚na‘ 

 
215 Tedy v „ganzfeld“ prostředích Jamese Turrella, v Irwinových tkaninových instalacích i ve světelně-

prostorových situacích Pavla Korbičky.  

216 FLORES-GONZÁLEZ 2008, 188; („...the experience of being a body, and not just having a body, ... forms 

part of the primary existential conditions of our becoming in the world.“). 

217 Problematice těla ve smyslu „mít tělo a být tělem“ v Merleau-Pontyho filozofii se věnuje Jakub Čapek (viz 

ČAPEK 2011).  

218 MERLEAU-PONTY 2013, 195.   

219 Ibid., 184. 

220 Této problematice se zajímavě věnuje Martin Ritter v článku Tělo jako mez fenomenologie (viz RITTER 

2013).  
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něm a ‚v‘ něm.“221 Jestliže tělo je zároveň tím, co vidíme a můžeme to zkoumat jako objekt 

v prostoru a zároveň také tím, čím vnímáme a prožíváme, ba dokonce podle Martina Rittera 

„v jistém smyslu je [tělo] tímto prožíváním samým,“222 nabývá tato původně Husserlova 

myšlenka na významu nejen při koncipování Korbičkových děl, ale i při jejich pozdější 

interpretaci.  

Jakým způsobem se ale toto dvojí pojetí těla propojuje s myšlením Pavla Korbičky a 

jak konkrétně se odráží v jeho díle? Je nesporné, že umělec od počátku pracuje s oběma 

hledisky lidského těla a je si jich vědom.223 Přístup k tělu ve smyslu objektu hraje klíčovou 

roli zejména v jeho tanečních kaligrafiích a světelných záznamech tanců, v nichž Korbička 

prioritně zkoumá kvality motorických mechanismů ve vazbě na prostorovost lidského těla. 

Ovšem objektovost těla je taktéž nezanedbatelným faktorem i ve světelně-prostorových 

situacích, v nichž jsou parametry lidského těla, tedy tělesné měřítko klíčem k určení rozměru 

a prostorové koncepce instalací, to znamená výšky polykarbonátových plátů, ale také šíře 

koridoru, který je koncipován na rozpažení, šíři ramen, nebo naopak tak, aby se divák nebyl 

schopen při rozpažení dotýkat protilehlých prostorů či ploch.  Metodický přístup k tělu jako 

objektu se v Korbičkově tvorbě úzce propojuje s přístupem k tělu jako nástroji vnímání a 

zkušenosti, jak vypovídají také mnou popisované pasáže týkající se zkušenosti v Korbičkově 

světelně-prostorové situaci.224 Je zajímavé, že Korbička svým dílem pracuje s husserlovským 

pojetím dvojího konstituování těla ve světě výrazně synteticky a s větší konsekvencí, než 

tomu můžeme sledovat v dílech ostatních sledovaných umělců. Dokladem je i to, že 

Korbičkova tvůrčí cesta se od počátku ubírá dvěma paralelními oblastmi. Na jedné straně je 

utvářena záznamy tanců a na druhé straně současně vznikajícími světelně-prostorovými 

situacemi.225 Zatímco v prvně jmenovaném okruhu umělec zkoumá prostorové možnosti 

pohybujícího se těla tanečnice, takže divák nahlíží na finální záznam z vnější pozice 

pozorovatele, tedy ve smyslu pohledu na tělo jako „sledovaný objekt“, druhá oblast zahrnuje 

díla, jichž se divák fyzicky účastní a zažívá je z vnitřní pozice participienta, tedy z hlediska 

těla jako „prožívajícího subjektu“.  Umělec na své tvůrčí cestě tedy respektuje a využívá obou 

pojetí těla jako rovnoprávných faktorů ve formování i vnímání uměleckého díla. Významně 

 
221 HUSSERL 2006, 145. 

222 RITTER 2013, 5.  

223 „Lidské tělo je pro mě důležitým nástrojem jak při koncipování díla, tak při jeho následném vnímání, 

přičemž obě jeho funkce jsou pro konečný výsledek stejně významné.“ Audio nahrávka pořízena 16. 7. 2013.   

224 Viz kapitola 1.2.2. 

225 Záznamům tanců se Korbička věnuje od roku 1996 a světelně-prostorové situace, jejichž součástí se stává 

divák sám, vytváří od roku 2003. 



74 

 

tím utváří spojnice v dualistické koncepci pojetí těla, jak ji otevřel Husserl a rozpracoval 

Merleau-Ponty a zároveň odhaluje vlastnosti smyslového prožitku vázaného na zrak a sluch a 

vlastnosti senzorického vnímání na bázi taktilního čití, resp. hmatu, přičemž obě tato hlediska 

propojuje v jeden celek vjemové zkušenosti. Už z toho důvodu Korbička ve svých situacích 

respektuje lidské měřítko jako faktor určující rozměr světelně-prostorových instalací. 

Polykarbonátové pláty dosahují vždy stejné výšky 210 cm jen o málo přesahující výšku lidské 

postavy. „Stavby“ z nich tvořené jsou vůči dimenzím lidského těla v příznivém poměru, 

jakoby uchopitelné, náležící do prostředí člověka. Korbičkovy instalace jsou jinými slovy 

prostorově koncepční i ideovou základnou pro průzkum lidské zkušenosti a dimenze těla jako 

nástroje našeho vnímání.226   

 Vraťme se krátce k oblasti Korbičkových záznamů tanců, které jsem výše zmínila.  

Korbička vnímá tanec jako sled pohybových dějů uskutečněných v daném prostoru a jejich 

záznamům se soustředěně věnuje od roku 1996. Na počátku stojí zákresy tanečního procesu 

na papír tzv. Taneční kaligrafie – typ A (1996), v nichž tanečnice měla na chodidlech nanesen 

pigment. Tyto kresby se staly myšlenkovým předstupněm prostorového kresebného záznamu, 

kdy se autor již nespokojil se stopami chodidel, ale hledal možnosti komplexního záznamu 

tance s respektem k jeho prostorovým kvalitám. Nejprve vytvářel fotografické Taneční 

kaligrafie – typ B (1996). Zde dokumentoval pohyb tanečnice, která měla k hraničním částem 

těla (čelo, dlaně, nárty) připevněny světelné zdroje [15]. Fotografováním s dlouhou expozicí 

vznikla světelná kresba jako dokument procesuálního děje. Podle světelných tahů a 

gestičnosti shluků může divák zpětně „rekonstruovat“ prostorovou strukturu, expanzivitu a 

rytmiku tance. V této souvislosti se v Korbičkově uvažování prosazovala otázka, jak docílit 

záznamu trojrozměrného děje autentickým přístupem, nikoli reproduktivním (fotografií). Od 

roku 2010 proto začal na hraniční části těla tanečnice umisťovat reflexní body a 

zaznamenávat je infračervenou kamerou. Digitální data v roce 2015 pomocí 3D tisku 

zhmotnil do trojrozměrných modelů, které slouží jako předlohy pro „světelné plastiky“ z 

ohýbaných neonových trubic označovaných jako Taneční kaligrafie – typ E a F. V nich 

Korbička tematizoval jemné nepřesnosti totožných tanečních sekvencí, kterých se tanečnice 

při opakování tanečních gest nevědomě dopouští.227 Od vizuálního záznamu tanečního 

 
226 Zde se nabízí srovnání s přístupem Jamese Turrella, který naopak hledá možné spojnice mezi lidským 

rozměrem a sférou nekonečna, což lze sledovat jak v jeho „ganzfeld“ situacích, ale i jeho „skyspace“ projektech, 

kde diváci pozorují otvorem ve stropě proměňující se oblohu.    

227 Trojici „světelných plastik“ Korbička poprvé představil v roce 2017 na autorské výstavě Taneční kaligrafie 

konané v Moravské galerii v Brně. Zde se ve třech identických po sobě následujících tanečních sekvencích 

zaměřil na vizualizaci nepatrných změn, které při opakování totožného tanečního aktu nastávají.  
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procesu tedy dospěl k zájmu o vizualizaci samotné proměny identického tanečního aktu 

prostřednictvím jeho opakování [16a, 16b]. 

 Tematizací prostorové odchylky jako důsledku opakování určitého tělesného procesu 

Korbička zdůraznil význam relativizačních a subjektivizačních faktorů působících jak 

v procesu fyzického pohybu tak lidského vnímání, čímž potvrdil nezbytnost perspektivy první 

osoby v procesu průzkumu a interpretace uměleckého díla, kterým jsem se věnovala v 

kapitole 1.1.1. Krátce řečeno Korbičkovy vizualizace tanců stejně jako světelně-prostorové 

situace vyzdvihují značnou míru individualizované zkušenosti a vyžadují přístup, který 

přesahuje pouhé nazírání a uplatňuje otázky, které bychom slovy psychologa Karla Balcara 

mohli nazvat otázkami „subjektovosti,“228 a zdůraznit tím fakt, že v každém subjektu je 

přítomná vlastnost označovaná jako „něco individuálního.“229  

 Podobně jako se prvek individualismu objevuje v záznamech tanců, kde jej umělec 

zkoumá a vizualizuje formou odchylky, významně působí i ve světelně-prostorových 

situacích, a to nejen ve vazbě na individualitu vnímání, ale také v souvislosti s procesy 

účastníkovy (dez)orientace. Divák se po vstupu do světelně-prostorové situace dostává do 

zvláštního stavu ambivalence vůči okolnímu prostoru a vlastní tělesnosti podobně jako to 

zažívá v situaci světlem napuštěné mlhy Anny Veroniky Janssensové či Olafura Eliassona. Na 

jednu stranu v tomto percepčně zatěžkávajícím prostředí mizí kontury jeho těla, které jakoby 

prorůstá s prostorem, na druhou stranu obvyklá závislost orientace na alocentrické 

reprezentaci se podobně jako v mlze upíná k materiálnosti divákova těla ve smyslu 

zintenzivněných pocitů tělesnosti. Proto můžeme konstatovat, že extrémní prostředí mlhy či 

světla a prázdného prostoru rozšiřuje roli tělesnosti z nástroje vnímání směrem k účinnému 

prostředku pro divákovu orientaci v prostoru. V tom smyslu Korbička uplatňuje a rozvíjí teze 

již několikrát zmiňovaného Merleau-Pontyho, pro kterého je vztah ke světu určen tělesností a 

jednota světa je jak záležitostí tělesného vnímání, tak záležitostí orientace v něm. Zajímavým 

a výstižným příkladem je známá zkušenost, kdy se člověk vyzná v temné místnosti a se 

zarážející jistotou nalezne kliku nebo vypínač, aniž by se mohl řídit zrakem.230 K objasnění 

tohoto jevu podnětně přispívá Merleau-Pontyho teze, že ruka takzvaně „ví“, 231 v jaké výšce 

 
228 BALCAR 1983, 153 

229 Ibid., 153; V kontextu Balcarovy studie je třeba si uvědomit, že prožívání diváka, ale i umělce či tanečnice 

se neustále mění podle toho, co se právě děje v jeho těle i okolí. Tuto proměnlivost nazývá Balcar „dynamikou 

osobnosti“ a jako její popisné prvky uvádí duševní stavy a duševní děje. 

230 PELCOVÁ/SEMERÁDOVÁ 2014, 59.  

231 MERLEAU-PONTY 1976, 31; Merleau-Pontyho kniha Proza świata, z níž jsem čerpala, je polským 

překladem knihy La prose du monde.  
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může být uchopena klika, kde můžeme předpokládat vypínač. V tomto aspektu spatřuji 

zajímavou vazbu mezi tělesností vnímání s procesy vědomí a „vědění,“ které hrají důležitou 

roli v lidské orientaci.232  

 V souvislosti se vztahem tělesnosti a orientace se v tomto bodě vrátím k výše 

naznačenému principu alocentrické reprezentace. Současný výzkum na poli psychologických 

procesů dezorientace tvrdí že: „lidská navigace musí záviset na obou referenčních systémech 

reprezentace prostředí, tedy na egocentrickém a na alocentrickém modelu.“233 Jedná se o dva 

druhy referenčních rámců prostorové paměti, přičemž egocentrický model vymezuje polohu v 

prostoru v závislosti na vlastní poloze objektu a alocentrický systém je vztažen k okolním 

orientačním bodům.  Jinými slovy, úspěšný a účelný dialog s prostorem závisí nejen na 

sebeuvědomění si sebe sama, ale stejně tak na uvědomění si objektů ve světě. Tento vztah je 

však vážně ohrožen v mlhových či právě světelně-prostorových situacích. Zatímco vnímání je 

nejvíce efektivní při reakci na podnět, orientace je založena na ustanovení pevného vztahu 

mezi objekty. To je patrné zejména ve vědách založených na optičnosti, které pracují 

s poznatkem, že neurony reagují na určité klíčové podněty, například na rovné čáry, textury, 

tvary poskytující rychlé interpretace sítnicových informací. Co se týče navigace a orientace, 

naše egocentrické pozice je závislá na „pozici na zemi.“ Ovšem bez jasné alocentrické 

obraznosti, tedy bez pozornostních „záchytných prvků“ jakými jsou textury, linie a tvary 

nemůžeme uspět v našem orientačním dialogu s prostorem. V těchto případech, kdy nemáme 

k dispozici žádné jiné objekty nebo orientační body, může fungovat jako náš alocentrický 

průvodce pevný tvar daného prostoru, tedy Korbičkova instalace ve formě eliptické spirály či 

labyrintického koridoru. Právě tímto faktorem se Korbičkova tvorba v převažující míře liší od 

čistě mlhových prostředí Janssensové a Eliassona či „ganzfeld“ situací Turrella a Irwina, kde, 

jak píše Pascal Rousseau „naše vnímání dospívá k fluidizaci“ a sice „prostřednictvím světla 

jako faktoru zavedení a prokluzu.“234  

Korbičkovy světelně-prostorové situace na principu polykarbonátových „staveb“, do 

nichž divák vstupuje, pracují maximálně intenzivně se smyslově vjemovými mechanismy 

diváka. Dokážou dobře rozvíjet pozornostně-zkušenostní proces od počátečního 

emocionálního vstupu k vědomé racionální úvaze nad uskutečněným dějem až po snahu o 

myšlenkovou rekonstrukci prožitého aktu. Tento postup probíhá současně s orientačně-

 
232 Aspekty vázané na tělesnost vnímání a faktory tzv. „věděného", které souvisí s pamětí, blíže rozebírám 

v kapitole 3. 

233 MOU/McNAMARA/RUMP/XIAO 2006, 1274–1290.  

234 ROUSSEAU 2004, 29; („…fluidifying our perception … using light as a factor of insertion and slippage.“). 
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adaptačním procesem, v němž se procesy definované fenomenologickými tezemi tělesnosti 

vnímání přibližují aktivitám vázaným na zkušenostní procesy odehrávající se v naší paměti.235 

V tomto smyslu lidská paměť zafunguje jako rezervoár výše uvedených prostorových vzorců, 

např. eliptické spirály či labyrintického koridoru Pavla Korbičky a jejich komparací s realitou 

účinně podpoří orientačně-adaptační mechanismy diváka.   

 

 

2. 2. 2. „Body-mind“ zkušenost  

 

 Z Korbičkových světelně-prostorových instalací na principu „stavby“ do níž 

vstupujeme, zde uvedu dva projekty, z nichž každý reprezentuje mírně odlišný princip 

nakládání s prostorem i přístup k divákovi. Instalace In v Galerii die Aktualität des Schönen 

v Liberci (2010) vycházela z prostorové dispozice galerie umístěné v patře rozlehlého 

obchodního komplexu [17a, 17b]. Korbička hledal v půdoryse architektury logické 

konstrukční a prostorové vazby pro situování světelné „stavby“. Z propojení horizontály 

(spojnice nosníku a stěny) a na ní kolmé vertikály vymezil ohnisko (střed), k němuž směřoval 

spirálově centralizovaný koridor. Šíři koridoru odvodil jednak od prostorové dispozice galerie 

a jednak od dimenzí lidského těla. Stěny „stavby“ vysoké 210 cm opět mírně převýšily 

běžnou postavu a šíře koridoru o něco přesáhla vzdálenost roztažených paží. Pouze v místě, 

kde prostor protínala pomyslná horizontála, koridor udával míru rozpažení běžné postavy, 

tedy šíři 160 cm. V tomto místě divák získal možnost „ukotvit“ se v prostoru a ověřit jej 

dosahem, zatímco v jiných částech postupoval osou koridoru, aniž by hraničními částmi 

svého těla mohl propojit protilehlé roviny vymezující jeho pohyb [17c].  

 Instalace In, stejně jako další Korbičkova díla, jasně dokládá, že umělec své 

prostorové úvahy zasadil do rámce již několikrát zmiňované tělesnosti vnímání, která se stává 

mostem k mentálním procesům odehrávající se v našem mozku, resp. uvnitř „black box“ 

prostoru.  Vazbu divákovy tělesnosti na procesy mysli Korbička přímo uvedl v jednom z 

rozhovorů takto: „Tělo a mysl vnímám jako dvě neoddělitelné součásti, s nimiž ve svých 

instalacích pracuji,“236 což Miroslav Petříček shrnul výstižnou formulací: „O prostoru 

najednou víme celým tělem...“237   

 
235 Vazbám mezi vjemovými a pozornostními mechanismy a procesy paměti se budu podrobněji věnovat v 

kapitole 3. 

236 Audio nahrávka pořízena 17. 5. 2010. 

237 PETŘÍČEK 2013, nepag.  
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 Pojetí těla a mysli jako jednotné substance využívá při interpretaci světelných situací 

také již zmíněná Mieke Bal. V souvislosti se světelně mlhovými prostředími Anny Veroniky 

Janssensové velmi zajímavě zdůraznila, že umělkyně do zkušenosti zahrnuje entitu, kterou je 

její vlastní „tělo a mysl“ („body-mind“) a která je sdílena s jinými „těly a myslemi“ („body-

minds“) vstupujícími do prostoru.238 Balové „body-mind“ entita vyrůstající z filozofie 

Benedikta de Spinozy, v níž mysl a tělo vytvářejí jednotu, je tedy opozicí karteziánskému 

dualismu a posilou v mé studii sledovaným subjektivizačním a relativizačním posunům nejen 

ve vědních oborech, ale také v umění.239 Na tuto Janssensové potřebu propojení dvou 

lidských stavů, těla a mysli, kterou ve významné míře shledávám i u Korbičky, reaguje Bal 

postojem namířeným proti stále převládající optičnosti, jejímž nástrojem popisu umění je 

vševidoucí beztělé oko vypreparované z kontextu, tedy ze života.240 V tomto kontextu je 

zajímavé připomenout také hledisko současného fenomenologa Renauda Barbarase. Ten ve 

svém konceptu „vtělení“ („incarnation“) propojujícím fenomenologické pojetí tělesnosti 

vnímání s kognitivní vědou a neurovědami přinesl pojetí „ztělesněného“ vědomí, které je 

včleněno do okolního světa.241  

Hovoříme-li o vztahu těla a mysli, nabízí se také připomenout zajímavý vztah mysli a 

mozku, jemuž se v uplynulých třech desetiletích věnovala řada studií. Názory, že 

neurologické funkce náleží mozku, ale mysl si udržuje svoji autonomii, by nemohly být 

aplikovatelné na vysvětlení kontinuity vnímání, myšlení a jednání v lidské zkušenosti. Už z 

toho důvodu předkládám tezi, že podobně jako došlo k přehodnocení karteziánského 

dualismu, nabízí se také přehodnocení teoretického rozdělení mentálního a fyzického mozku. 

Svými studiemi přispěl k této debatě neurověděc Antonio Damasio,242 který významně 

rozpracoval Jamesovo pojetí pocitů jako „čtených tělesných stavů“243 a navázal na něj svým 

modelem tzv. „as-if-body“ smyčky, někdy také označované jako „kvazi-smyčka“, jejímž 

prostřednictvím je mozek schopen pomocí somatosenzorických oblastí mozkové kůry 

 
238 BAL 1999, 89–90. 

239 Karteziánský dualismus Renné Descarta (1596– 1650) rozlišoval hmotu a ducha, objekt a subjekt jako zcela 

rozdílné na sobě nezávislé substance. Definoval je jako substanci rozprostraněnou (res extensa) a substanci 

myslící (res cogitans). Ve vztahu k člověku tato ontologická koncepce znamenala, že tělo stejně jako veškerá 

hmota podléhá mechanickým zákonům, zatímco duch nikoliv, neboť je stvořen bohem. Na otázku, jak mohou 

dvě protikladné substance působit v jedné bytosti, karteziánský dualismus odpovědět nedokázal.    

240 Balové kritika optičnosti může být zajímavou výzvou pro připomenutí tezí Rosalindy Kraussové, která 

konstatovala, že modernistický model nahrazuje vědomí viděním, tedy doslova že „vidění je forma 

poznání/kognice.“ (viz KRAUSS 1994, 15; „vision as a form of cognition“). Na tomto srovnání je dobře patrné, 

že rovnice vidět = vědět, která velmi dobře funguje v rámci modernistické teorie, má v případě interpretace 

percepčně náročných prostředí (situace mlhy a difuze světla v prázdném prostoru) výrazné limity.   

241 BARBARAS 2002, 24.  

242 DAMASIO 2000.  
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simulovat určité tělesné stavy, jako kdyby se skutečně staly.244 To znamená, že ačkoliv k 

tělesné aktivitě ve skutečnosti nedochází, senzorický podnět zavdá patřičný signál, na jehož 

základě „as-if-body“ smyčka nasimuluje totožnou emoci, jakou zažíváme při skutečném 

tělesném pohybu.245 Jde tedy o proces, kdy je reálná zkušenost suplována simulovanou 

zkušeností, na jejímž základě se spouštějí nikoliv reálné tělesné a mentální response, nýbrž 

jejich fiktivní paralely, které americký filozof Kendall L. Walton označuje jako „kvazi-

emoce“.246 Pro můj vlastní výzkum projevů „light and space“ tento poznatek znamená, že 

ocitáme-li se ve víru senzorické dynamiky světelně-prostorové situace a jsme-li jejími účinky 

zasaženi natolik, že zůstaneme stát na místě (viz kapitola 1.2.2.), senzorické dopady tohoto 

prostředí produkují v naší mysli pocit fyzického pohybu, ale třeba i bolesti či závratě.247  

 Vraťme se v tedy v kontextu „as-if-body“ smyčky ke konkrétní Korbičkově situaci a 

naznačme, jak tyto principy fungují ve vazbě na zkušenost světelně-prostorového koridoru 

Event of Space v Hale umenia v Košicích (2014) [18a, 18b]. Východiskem této instalace byl 

obdélný prostor, v jehož podélné ose jsou v pravidelných vzdálenostech situovány tři 

pravoúhlé pilíře. Ty se staly určující pro umístění a prostorové řešení světelné „stavby,“ která 

měla formu výrazně zprohýbaného koridoru s jediným vstupem. Pravou stěnu tvořily dva 

segmenty o půdorysu mírně zploštělého kruhu, které se v ohybu dotkly stěny, zatímco jejich 

koncové části se spojily v jednu linii a přilehly k boku prostředního pilíře. Levou stranu 

„stavby“ utvářely tři segmenty, které se v místě protilehlém vůči setkání protějších segmentů 

se stěnou vpravo dotkly hrany dvou vnějších pilířů. Všechny tři pilíře zde měly funkci 

výchozího stavebného prvku instalace, který dal labyrintickému koridoru základní 

prostorovou koncepci [18c]. Během návštěvníkova pohybu labyrintickým koridorem 

docházelo k rozostřování a zamlžování prostoru a k rozehrávání ireálných světelných jevů, 

které se staly zdrojem fyzického prožitku lability, nejistoty a dezorientace ve smyslu účinků 

Waltonovy „kvazi-emoce“.  

 
243 V originále „read-out of body states“. 

244 DAMASIO 2010, 112; Damasio navíc experimentálně prokázal dodnes respektovanou teorii, že insulární 

kortex je kritickou platformou pro pocity a odhalil kortikální a subkortikální indukční místa pro lidské emoce, 

např. v prefrontální oblasti kortexu a amygdaly.  

245 Koncepce tzv. kvazi smyčky souvisí s působením zrcadlových neuronů, které byly objevovány v průběhu 

devadesátých let 20. století (viz GALLESE 2001). Jejich průzkum je považován za jeden z nejzávažnějších 

konceptů současné neurovědy a odrazil se i v dalších vědách. V teorii umění byly na základě objevů v oblasti 

fungování zrcadlových neuronů postavené první studie propojující dějiny umění a neurovědy. K těm 

nejzávažnějším patří studie Davida Freedberga ve spolupráci s Vittoriem Gallesem zaměřená na témata pohybu, 

emocí a empatie v estetické zkušenosti (viz FREEDBERG/GALLESE 2007).  

246 WALTON 1990, 196; („quasi-emotions“).  
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 Půdorys této Korbičkovy  situace se vyznačoval velmi ostrými zlomy a hlubokými  

konvexními a konkávními prohyby. Přirozená zvědavost podněcovala diváka k pohybu 

kupředu, ovšem ostré zvraty koridoru zde působily jako silné podněty k jeho zastavení a 

paralyzaci. Většina diváků se v těchto místech také zastavila nebo přinejmenším výrazně 

zpomalila. Nicméně celková dynamika světelného prostředí způsobovala psycho-fyzický jev 

založený na zvláštní pozornostně-zkušenostní ambivalenci, který by se dal popsat jako 

„vidím, že stojím, ale cítím, jak se pohybuji“ využijeme-li postřeh americké historičky umění 

Janet Kraynak. Zajímavé je, že Kraynak svoji myšlenku formulovala v souvislosti s koridory 

Bruce Naumana, ale podle mého názoru tím velmi dobře vystihla i pocit produkovaný 

Korbičkovými koridorickými situacemi: „Cítím, že se blížím, ale vidím, jak ustupuji stále dál. 

Obě formy senzorických informací nejsou v souladu, ale spíše si navzájem odporují.“248  

Protichůdnost těchto dvou senzorických dat, tedy vidění a tělesného vnímání, kdy divák stojí 

na místě, ale má pocit jako by se pohyboval, je komplexním mechanismem, v jehož rámci 

jsou emoce (resp. kvazi-emoce) spouštěčem somatických změn (nebo simulací těchto změn), 

které zpětně ovlivňují naši mysl, jak předkládá již zmíněný Antonio Damasio.249 Jde tedy o 

propojený akčně-reakční kruh, v němž jsou „emoce komplexem, široce automatizovaných 

programů akcí vzniklých evolučním vývojem,“250 které jsou neoddělitelně provázány s našimi 

tělesnými aspekty. Tyto akce jsou podle Damasia „doplněny kognitivním programem, který 

zahrnuje určité myšlenky a způsoby poznání, zatímco svět emocí je do značné míry jednou z 

akcí probíhající v našich tělech od výrazu obličeje a držení těla až po změny v útrobách a 

vnitřním prostředí.“251 

  Vrátíme-li se k umělecko-historickému diskursu v oblasti vzájemnosti mysli, těla a 

emocí, připomenu zde tezi Rosalindy Kraussové odhalující přímou souvislost mezi pohybem 

na straně jedné a emocemi na straně druhé, kterou nacházela: „v zesílené produkci kinetické 

sochy, [kde] byla vnitřní mechanizace použita k tomu, aby se předváděný objekt mohl usadit 

 
247 Kendall L. Walton nacházel společné aspekty skutečných a simulovaných emocí, např. u kvazi-strachu o 

sebe sama a u skutečného strachu o sebe sma, jejichž společné průvodní příznaky shledával ve fyziologických 

procesech, jako jsou napjaté svaly, zrychlený pulz, zatnuté pěsti nebo vyplavování adrenalinu. 

248 KRAYNAK 2003, 28; („I feel myself getting closer, yet I see myself receding further away. The two forms 

of sensorial information do not coordinate but rather contradict each other.“).  

249 DAMASIO 2010, 108–129. 

250 Ibid., 109; („Emotions are complex, largely automated programs of actions concocted by evolution.“). 

251 Ibid, 109; („The actions are complemented by a cognitive program that includes certain ideas and modes of 

cognition, but the world of emotions is largely one of actions carried out in our bodies, from facial expressions 

and postures to changes in viscera and internal milieu.“). 
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na různých místech spektra emocí.“252 Krauss se tak vyjádřila ke komplexnosti situace 

zahrnující procesualitu, světlo, divadelnost a emoce, čímž navázala na jednu pro mě 

nečekanou a o to více povzbudivou myšlenku Michala Frieda, v níž zdůraznil význam 

komplexnosti situace a to včetně divákova těla: „Stojí myslím za poznámku, že ‚celá situace‘ 

znamená ‚všechno‘ včetně, jak se zdá, těla pozorovatele.“253 Přestože v jiných pasážích Fried 

nahlíží na tělo kriticky, např. když sochy Anthonyho Cara klasifikuje jako literalistické a 

„posedlé znalostí lidského těla,“254 v souvislosti s rolí diváka v procesu působení uměleckého 

díla přisuzuje tělu důležitost. Jak již bylo zmíněno v úvodu práce, Fried tímto navazuje na 

Diderotovy teze vázané na malbu 18. století, které jsou v mnoha ohledech platné i pro 

světelně-prostorovou instalaci, neboť zdůrazňují, že: „divák musí být svobodný a aktivní, ne 

jen pasivní konzument, a obraz sám o sobě by měl zůstat netečný objekt v realitě (přírodě), a 

nevyzývat k tomu, aby byl pozorován.“255 Diderotův osvícenecký odkaz dále rozpracovaný 

Friedem vnímám ve své disertaci jako směrodatný zdroj pro chápání aktivní role diváka ve 

vztahu k uměleckému dílu,256 který rozvíjím ve své vlastní hledisko již několikrát zmiňované 

oboustranně „konstitutivní“ vazby.  

 Kromě toho na Diderotovu estetickou kritiku nahlížím jako na počátek cesty 

k integrovanému situačnímu přístupu. Tím mám na mysli přístup ve smyslu místně a časově 

podmíněné situace („site conditioned“), kterou zdůrazňovali již Irwin a Turrell. Ti skrze 

dialog na poli zkušenosti vedený mezi modernistickými ideály a behavioristickými 

omezeními vstoupili do oblasti temporálně-prostorových úvah o vztahu mezi přetrvávajícím 

stavem bytí a okamžitou přítomností neboli v Irwinově jazyce „okolností, resp. 

souvislostí.“257 Co však znamená termín přítomnost ve smyslu Irwinovy okolnosti, resp. 

souvislosti v jazyce umělecké kritiky? Michael Fried hovoří o „úplné prezenci“,258 jako o 

něčem rovnajícím se „věčnému vytváření sebe sama, což pozorovatel zakouší jako jakousi 

okamžitost, jako kdyby třeba jen jediný okamžik byl nekonečně intenzivní, jediný nekonečně 

 
252 KRAUSS 1977, 220; („In the intensified production of kinetic sculpture ... internal mechanization was used 

to allow the performing object to locate itself at various points on the spectrum of emotion.“). 

253 FRIED 1998b, 54.  

254 Ibid., 61.  

255 GREEN 2001, 140; („The spectator of a painting must be free and active, not just a passive consumer, and 

conversely that the painting itself should seem to be an impassive object in nature and not appear to be asking to 

be looked at.“).  

256 Michal Fried shrnul Diderotovy teze takto: „Divák má aktivní roli v uměleckém díle, a umělecké dílo může 

být místem, ve kterém se umělec nebo divák ‚mohou procházet‘, mentálně se pohybovat uvnitř prostoru obrazu.“ 

(„The beholder has an active role in the work of art, and the work of art can be a place in which the artist or the 

viewer could ‚go for a walk‘, mentally moving around within the picture space.“) Viz Ibid., 140. 

257 IRWIN 1985; („cirkumstance“).  
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krátký okamžik by byl dostatečně dlouhý, abychom viděli všechno...“259  Fried tedy chápal 

prezenci především ve vazbě na auratické umělecké dílo, v jehož přítomnosti se mohl divák 

ponořit do jeho prezence a zapomenout na svoji tělesnost i procesuálnost vlastních myšlenek. 

Friedovo pojetí přítomnosti jako faktoru umožňujícího kontemplativní vnímání uměleckého 

díla koneckonců potvrzují i jeho známá slova: „Prezence je milost“.260  V této souvislosti je 

na místě zmínit, že Tomáš Pospyzsyl zajímavě upozornil na opačný úhel pohledu na termín 

přítomnost a to naopak ve spojení s literalismem minimalistické sochy: „‚Literalist Art‘ 

bychom mohli ne zcela přesně přeložit jako ‚doslovné umění‘ nebo ‚umění působící svou 

přítomností‘.“261 V jeho případě je však přítomnost vnímána odlišně, než tomu bylo ve 

Friedově pojetí,262 a sice jako snaha po zdůraznění prezence působením na emoce a počitky 

lidského jedince, který se do kontaktu s minimalistickým dílem dostane. Jde tedy o pojetí, kdy 

přítomnost svojí vazbou k temporalitě odkazuje k procesuálnosti a tělesnosti, tedy k faktorům, 

se kterými pracuji při výkladu světelně-prostorových děl.  

 Friedova kritika minimalismu a jeho neustálé volání po přítomnosti je dodnes vášnivě 

debatovaným fenoménem uměleckohistorické disciplíny.263 V rámci tohoto tématu přinesly 

zajímavé podněty zejména studie Jamese Meyera, který vztah přítomnosti a minimalismu 

reprezentovaný ve Friedově modernistické teorii definuje jako „idealistický cíl“, v jehož 

pochybování však produktivně spatřuje „nový základ estetické zkušenosti.“264 K tomuto 

stanovisku Meyer dospíval prostřednictvím vlastní teze, že „minimalismus“ není soudržným 

hnutím, ale polem příbuzných a někdy naopak protichůdných praktik. Estetická zkušenost 

minimalismu se podle něj mnohem intenzivněji odráží v trojrozměrných dílech založených na 

působení sériových, modulárních nebo opakujících se forem v prostoru, které diváka uvádějí 

do specifické prostorové situace (např. sochy Carla Andreho z prefabrikovaných cihel nebo 

objekty Donalda Judda z identických boxů) než tomu umožňuje minimalistický obraz 

 
258 V originále „entire presentness“ (viz FRIED 1998a, 167). Překlad "úplná prezence" převtat z knihy Před 

obrazem (viz POSPYSZIL 1998, 67).  

259 FRIED 1988b, 67. 

260 FRIED 1998b, 68.  

261 POSPYSZIL 1998, 68. 

262 Fried spojoval temporalitu s literalistickými díly z oblasti ne-umění, což dokládá i v následné větě: „Zájem 

literalistického umění o čas – přesněji řečeno o trvání zkušenosti – je, domnívám se, paradigmaticky divadelní.“ 

Viz FRIED 1998b, 66–67.  

263 Friedův značně idealistický modernistický postoj, byť v mnoha ohledech otevřený a lehce rozporuplný 

velmi výstižně zhodnotila Pamela Lee: „... žádný text nekomentuje konkrétní techniky recepce minimalismu tak 

brilantně, jako to udělal on, i přes svůj antagonismus v dané práci. („...no text articulates the particular 

mechanics of minimalism’s reception as brilliantly as it does, in spite of its antagonism toward the work in 

question.“) Viz LEE 2006, 38.   

264 MEYER 2000, 33; („…an idealist’s aim…had become the new ground for aesthetic experience.“).    
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založený na iluzi.265 V rámci mého výzkumu považuji za inspirativní to, že Meyer chápe 

vztah objektu, diváka a prostředí za jednu z nosných vlastností minimalismu, a dokládá je na 

dílech sochařů, kterými jsou např. Carl Andre, Donald Judd, Sol LeWitt nebo Robert Morris. 

V odlišnosti přístupů těchto umělců navíc hledá spojnice k historickému a kulturnímu 

kontextu, kdy například uvádí, že McCrackenovo dílo „odkazuje ke starým architektonickým 

formám, jako jsou překlady, pyramidy a sloupy odvozené od staroegyptské architektury.“266 

Tento Meyerův důraz na místní a časovou kontextualizaci minimalistického díla jak ve 

smyslu návaznosti na historickou „předlohu“, tak ve smyslu odrazu historické paměti a 

zkušenosti v současné tvorbě a myšlení,267 stejně jako chápání uměleckého díla jako prostředí, 

jehož nedílnou součástí je samotný divák, představuje přístup, který se v mnoha ohledech 

prolíná s mým přístupem k světelně-prostorovým situacím.268  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
265 MEYER 2001. 

266 MEYER 2000, 29; („…alluded to ancient architectural forms such as lintels, pyramids and columns derived 

from ancient Egyptian architecture.“). 

267 Meyer se soustředí i na otázky paměti a zkoumá odraz myšlení éry šedesátých let v současném umění (viz 

MEYER 2019).  

268 Společné body nacházím i přímo v Meyerově přístupu k projevům „light and space“, z nichž se zaměřuje 

zejména na myšlení Dana Flavina, v jehož instalacích nachází potenciál utopit diváka ve febrilní fluorescenci 

(viz MEYER 1995, 86.).  



84 

 

3.  ZKUŠENOST, PAMĚŤ A SEBEUVĚDOMĚNÍ 

 

Pamatujeme si to, co je pro nás významné, a zapomínáme to, co pro nás význam ztratilo, 

přičemž významné je vždy to, co je spojeno s emocemi. Milan Nakonečný, Emoce269 

 

 3. 1. Zkušenostní a paměťové rámce našeho vědomí 

   

 Lidská zkušenost je formována vjemovými, myšlenkovými a vzpomínkovými 

mechanismy.  Určujícím kritériem vzniku zkušenosti je podle Williama Jamese zájem, díky 

kterému si naše zkušenosti vědomě držíme v mysli jako koherentní entity. „Jen ty předměty, 

kterých si všimnu, utvářejí moji mysl – bez selektivního zájmu je zkušenost pouhý chaos. 

Zájem dává důraz, světlo a stín, pozadí a popředí – srozumitelnou perspektivu...“270 Co však 

znamená Jamesův termín „vědomě držet v mysli“? Současné neurovědy uvádějí, že lidská 

paměť se uskutečňuje v mozku a jeho neuronech, ale mechanismy zodpovědné za procesy 

paměti nejsou dosud plně objasněny a jejich studium je i dnes dlouhodobou výzvou 

neurovědnímu výzkumu.271 Struktura naší paměti složená z několika druhů „zásobáren“ 

informací má vliv na formování vztahu paměťových mechanismů a procesů vnímání, tedy na 

utváření aktu vybavování uložených informací, obrazů, ale i situačních míst a forem, a jejich 

projekce do právě prožívané zkušenosti.272   

 Na základě odlišné aktivity paměťového procesu rozlišujeme paměť jednak na 

ultrakrátkou (tzv. senzorickou) a krátkodobou (tzv. operativní paměť) odehrávající v našem 

vědomí a jednak na dlouhodobou činnou v nevědomých procesech. Zatímco data uložená v 

krátkodobé paměti jsou v aktivním stavu a mohou rychle mizet, informace v dlouhodobé 

paměti jsou inaktivní a mnohem méně zranitelné.273 V kontextu mé práce mě proto zajímá 

zejména interaktivita paměti senzorické s dlouhodobou. Dlouhodobá paměť funguje jako 

velkokapacitní rezervoár schémat těchto vjemů ukládaných mimo oblasti vědomí. Odtud se 

 
269 NAKONEČNÝ 2012, 118.  

270 JAMES 1983, 381; („Only those items which I notice shape my mind – without selective interest, 

experience is an utter chaos. Interest alone gives accent and emphasis, light and shade, background and 

foreground – intelligible perspective...“).   

271 Důležitým materiálem v oblasti výzkumu paměti jsou studie rakousko-amerického neurobiologa a nositele 

Nobelovy ceny Erica R. Kandela, např. publikace KANDEL 2007 nebo článek KANDEL 2009, 12748–12756.  
272 Podobně jako má koherenci zkušenost (viz kapitola 1.1.2.), lze spatřit faktor koherence i v procesech paměti. 

To připouští i Merleau-Ponty, který píše: „Paměť se v drobných krocích zakládá na kontinuálním přechodu 

jednoho okamžiku do druhého a na zahrnutí každého okamžiku i s celým jeho horizontem do tloušťky okamžiku 

následujícího.“ Viz MERLEAU-PONTY 2013, 327–328. 

273 LEWIS 1979, 1054–1083. 
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data samovolně vynořují nebo si je odtud vybíráme a následně promítáme do aktuální 

zkušenosti. Oproti tomu senzorická paměť funguje jako dočasný zásobník dat získaných 

našimi smysly (zrakem, sluchem, hmatem, chutí) a následně uloženými ve vědomí. Jelikož v 

senzorické paměti přetrvávají záznamy jen velmi krátce, lze říci, že tento typ paměti pracuje 

na bázi setrvačnosti „zrakového vjemu“. Jinými slovy, to co jsme právě viděli, nám jakoby na 

okamžik „zůstane před očima“. Příkladem je pohyb bodovým zdrojem světa ve tmě, který 

vzhledem k zmíněné setrvačnosti vyvolává efekt, že nevidíme světelný bod, ale celistvou část 

jeho dráhy, po které se pohyboval, tedy světelnou čáru. Právě tento efekt je směrodatný při 

uskutečňování zkušenosti světelně-prostorové instalace ve smyslu uskutečňování procesu 

vnímání.   

 Jakým způsobem ale senzorická a dlouhodobá paměť spolu komunikují? Informace ze 

senzorické paměti postoupí do krátkodobé paměti, která nese označení paměť operativní, 

neboť se v ní odehrává většina psychických procesů. Ty jsou čerpány jak z informací 

dodaných senzorickou pamětí (tedy z vnějšího světa), tak z informací vyvolaných zpětně z 

paměti dlouhodobé (tedy z vnitřního světa našich nevědomých procesů).274 Operativní paměť 

pomocí kódování přeměňuje data v mentální reprezentace, řekněme paměťová obrazová 

schémata, která může dále zpracovávat a prostřednictvím tzv. konsolidačních procesů posílat 

k uchování do dlouhodobé paměti.275 K tomuto procesu dochází během REM fáze spánku, 

kdy je veškerý vnější senzorický svět utlumen,276 což chápu jako určitou analogii k prostředí 

tmy či anechoické komory. Proces uložení informace probíhá buď bezděčně na základě 

prožití intenzivní zkušenosti (např. zkušenost prostředí světelného labyrintického koridoru či 

spirály) nebo záměrně např. mechanickým opakováním, kam patří mnemotechnické přístupy 

řečníků využívajících metod starověkého „umění paměti“.277   

 Podobně jako jsem se v případě koherence zkušenosti vracela až k Platónovi a 

Aristotelovi, obracím se v souvislosti s paměťovými mechanismy k již zmíněnému 

starověkému „umění paměti“, které metodologicky propojuje sféru slova a obrazu, z toho 

 
274 BADDELEY, 1997; Tyto paměťové procesy zaměřené na způsoby ukládání informací a zpracování dat 

v lidské paměti zkoumal od počátků devadesátých let 20. století zejména britský kognitivní psycholog Alan 

Baddeley. V současné době jsou studovány kognitivními vědami jako tzv. Top-down a Bottom-up faktory a 

jejich fungování je úzce spojováno s hierarchickým uspořádáním kognitivních systémů. Zpracovávání informací 

postupem „shora dolů“ se vztahuje na zpracování dat nižší úrovně, tedy např. na klasifikaci předmětů na základě 

zrakové informace. Naopak teorie zpracování „zdola nahoru“ probíhá tak, že informace jsou v mozku 

zpracovávány na postupných hierarchických úrovních. To znamená, že jednoduchá informace vytváří složitější 

obraz světa (viz CIARAMELLI/GRADY/LEVINE/WEEN/MOSCOVITCH 2010, 4943–4956).   

275 HYBLER 2015.  

276 BADDELEY 2004. 

277 YATESOVÁ 2015.  
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důvodu vyžaduje představivost a velmi vysokou vizuální preciznost. Tato starověká metoda 

určená pro řečníky je založená na seznámení se s určitými architektonickými místy, jako je 

vila nebo chrám, sloupořadí či výklenek, pro které si dotyčný vytvořil v mysli odpovídající 

„paměťové místo“ („locus“), do něhož umisťoval „paměťové obrazy“(„formae“), tedy jakési 

formy, značky či podoby. Při proslovu pak procházel paměťovými místy v ustáleném 

pořadí278 nebo i libovolně279 a tyto obrazy si vybavoval, vybíral a „četl“, obdobně jako by 

byly zapsány na voskové tabulce či papyru. Tato antická mnemotechnická metoda 

označovaná také jako „loci“ je podrobně popsána ve třech řečnických traktátech starověku,280 

z nichž každý má svoje specifika a mírně odlišnou metodu budování „paměťových míst“ a 

„paměťových obrazů“. Britská historička Frances Yates z těchto tří metod vyzdvihuje 

zejména přístup anonymního autora traktátu Rhetorica ad Herennium, který podle ní nejvíce 

ovlivnil západní tradici umění paměti.281 Již v antice totiž upozornil na odlišnost paměťových 

strategií, tedy na dělení typů paměti, s nimiž pracujeme dodnes. Zajímavým způsobem 

přiblížil souvislost „vnějšího oka“ tedy princip nabytí a uložení vjemu v senzorické paměti, a 

„vnitřního oka myšlení“ tedy činnosti dlouhodobé paměti. Kromě toho že obě tyto funkce 

blíže specifikoval z hlediska jejich vlastností, předložil pozoruhodnou tezi, že „obrazy, které 

jsme umístili, blednou a vymazávají se, pokud je nepoužíváme, zatímco ‚loci‘, zůstávají 

v paměti a lze je znovu použít, pakliže na ně umístíme jiný soubor obrazů.“282 V této 

myšlence nacházím možnou spojnici ke zkušenosti světelně-prostorového umění, jehož jasně 

definovatelné situační formy (např. Korbičkovy elipsoidní spirály nebo labyrintické koridory) 

odkazují právě k těmto paměťovým místům („loci“),283 na které umisťujeme „obrazy“ těžce 

specifikovatelných optických jevů (tedy mihotání, zamlžování, proudění). Tyto senzoricky 

neuchopitelné jevy se totiž chovají jako rastrové obrazy, které blednou a z naší zkušenosti 

 
278 Jde o metodu uvedenou v Quintilianově Institutio oratoria (viz QUINTILIANUS 1985). 

279 Jde o metodu uvedenou v anonymní  Rhetorice ad Herennium někdy připisované Ciceronovi (viz 

ANONYM / CICERO 1989).    

280 V anonymní  Rhetorice ad Herennium (1.stol. př. n. l.), dále v Ciceronově De oratore (1. stol. př. n. l.) a 

Quintilianově  Institutio oratoria (1. stol.). 

281 YATESOVÁ 2015, 40.  

282 Tuto myšlenku navíc dále rozvinul o zajímavé detaily, např. že „místa nesmí být příliš velká, neboť obrazy 

na ně umístěné budou mlhavé, kdežto na příliš malém místě bude uspořádání obrazů příliš přehuštěné, na příliš 

osvětlených místech, se obrazy budou lesknout a oslepovat.“ Viz YATESOVÁ 2015, 20.    

283 Na základě starověkého umění paměti vznikly filozoficky zaměřené metody, které principy umění paměti 

dále rozvinuly. Např. anglický filozof Francis Bacon staré postupy otevřel novému přístupu zapamatování si věcí 

pro účely následného výzkumu, jeho slovy: „v určitém pořadí tak, aby zůstaly v mysli pro další zkoumání.“ (viz 

YATESOVÁ 2015, 416). Dokonce i René Descartes přispěl k přesahům metody umění paměti svojí redukcí 

obrazů věcí na jejich příčiny a formováním závislosti obrazů jednoho na druhém (viz Ibid., 418) a předložil 

možný způsob, jak nacházet spojnice mezi metodou umění paměti, filozofií a přístupem k umění.   
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mnohem snadněji vyprchávají, což zkoumá např. americký psycholog Daniel Lawrence 

Schacter.284  

Vztah paměti a v ní uložených obrazových, resp. situačních forem, se v některých 

ohledech odvíjí ve vazbě na procesy tělesného vnímání, kterým jsem se věnovala v 

předchozích kapitolách. Asi nejvýznamnější souvislost nabízí činnost tzv. tělesných schémat, 

jimiž jsou v neurologii označovány paměťové vzorce uložené ve strukturách mozku. Jejich 

základem je soubor faktorů tvořený jednak geneticky naprogramovanou strukturou a jejími 

funkcemi a jednak souhrnem informací získávaných z činnosti lidských smyslů. Tento vzorec 

je dynamický a umožňuje nevědomé i vědomé odezvy na podněty odehrávající se v čase a 

prostoru. Jelikož tělesné schéma je abstraktním obrazem, tedy jakousi představou o našem 

vlastním těle a jeho součástech (funkci, dimenzionalitě, poloze, tvaru i pohybu),285 lze 

konstatovat, že právě tělesná schémata uložená v naší paměti ovlivňují nejen průběh vnímání 

a konkrétní ztělesněnou zkušenost, ale ovlivňují i náš přístup k nové zkušenosti. Prožitek 

světelně-prostorové instalace, situace mlhy, labyrintického koridoru, elipsovité spirály je totiž 

jednak poučen předchozí zkušeností s typově odpovídající situací, jejíž schéma si 

uchováváme v paměti, a zároveň také řízen tělesným „modelem“, skrze který jsme 

informováni o našem vlastním těle. Tento proces založený na projektování obrazových 

derivátů skutečnosti skrze tělesný „model“ do paměti, nabízí možnou cestu, jak nahlížet na 

procesy tělesného vnímání a na paměťové mechanismy jako na vzájemně propojené nádoby, 

v nichž se nepřetržitě přelévá a mísí tělesná zkušenost s obsahem paměti.    

 Připomeneme-li Korbičkovu instalaci Blue Way na Letišti Václava Havla v Praze (viz 

kapitola 1. 2. 2.), ve které divák vnímá vnitřní prostor chůzí kolem „stavby“ neboť do nitra 

situace nemůže vstoupit (na rozdíl od labyrintických a spirálových situací, jimž se budu 

věnovat níže), jeho senzorická paměť zaznamenává zkušenost kruhově centralizovaného 

prostoru. Divák jej však nemůže opticky ověřit, neboť výška polykarbonátových plátů 

přesahuje úroveň očí. Zprostředkovatelem vjemu se tedy stává samotná chůze kolem kruhové 

formy. Na téma kruhového pohybu uskutečnili vědci z Institutu Maxe Plancka pro 

biologickou kybernetiku v německém Tübingenu experimentální výzkum, na jehož základě 

doložili, že pohyb v kruhu je zakódovaný v oblasti nevědomých procesů (tedy tam, kde 

funguje i dlouhodobá paměť) jako jeden z hlavních pohybově-orientačních vzorců. Z toho 

 
284 GRAF/SCHACTER 1985, 501–518; Daniel Lawrence Schacter zkoumá psychologické a biologické aspekty 

lidské paměti a amnézie, se zvláštním důrazem na rozlišení mezi vědomými a nevědomými formami paměti. V 

poslední době se zaměřuje na problematiku vztahu paměti a simulace budoucnosti.  

285 TICHÝ 2003, 331–334. 
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důvodu člověk pohybující se na poušti či v lese bez jakýchkoliv vnějších navigačních 

pomůcek (jako je slunce, měsíc nebo GPS) neudrží přímý směr, ale vždy postupuje kupředu 

ve velkých kruzích, přestože nemá v cestě žádnou překážku.286 Vědecké studie zatím důvod 

tohoto fenoménu nepředložily a vysvětlení zůstává pouze ve stádiu hypotéz. Lze ovšem 

předpokládat, že lidská paměť si uchovává pohybový vzorec kruhu na základě evolučně-

historické zkušenosti, která dodnes funguje jako podvědomá řídící jednotka našeho pohybu.287  

 Jedním z hypotetických vysvětlení může být zkušenost pravěkých lidí vyplývající z 

potřeby nepřekračovat dalece teritoria a pohybovat se kruhovými pohyby ve vymezeném 

území. Zajímavým přispěním do diskuze je každopádně hledisko spjaté s tělesností vnímání, 

které se opírá o tezi, že za nevědomou tendenci utvářet jeden (konkrétně kruhový) směr jsou 

zodpovědné naše přirozené anatomické asymetrie.288 Ty jsou opakem zrcadlové neboli 

bilaterální symetrie rozdělující lidské tělo vertikálně na levou a pravou polovinu tak, že každé 

polovině přísluší jeden z dvojice smyslových orgánů (oko, ucho). Podle vědeckých výzkumů 

bilaterální symetrie podporuje dopředný pohyb a jeho zefektivnění, zatímco asymetrické 

strukturování některých částí těla či orgánů mohou způsobovat, že lidský jedinec se v prostoru 

zbaveném referenčních bodů pohybuje v kruhově zakřivené dráze.289 Příčinou může být, jak 

odlišné strukturování levé a pravé části mozku,290 tak vyosení srdce směrem k levé straně těla 

nebo dokonce známý fakt, že pravá ruka u většiny lidí funguje lépe než levá.291   

 Vedle vztahu tělesnosti a orientace v prostoru patří k zajímavým otázkám i vztah 

tělesnosti a paměťových mechanismů.  Přestože studium paměti se v posledních desetiletích 

stalo středem zájmu řady disciplín, nabízí tato problematika doposud neprobádaná místa, 

jejichž objasnění vyžaduje jak posuny v samotném přístupu, tak překročení metod 

kognitivního i neurovědního výzkumu.  Zatímco kognitivní věda a neuropsychologie se snaží 

vysvětlit, jakým způsobem lidská paměť funguje, v kontextu mé disertace považuji za 

podstatnější, aby neurovědní výzkum dokázal plně objasnit spojnice mezi pamětí a vědomím  

 
286 SOUMAN a kol. 2009, 1538–1542. 

287 Vědecký experiment provedený v německém Tübingenu odhalil v souvislosti s problematikou kruhového 

pohybu také skutečnost, že lidé mnohem častěji vykonávají kruhový pohyb proti směru hodinových ručiček. Zda 

tendence směrovat dráhu pohybu doleva, tedy dostředně vůči lidskému srdci souvisí právě s umístěním srdce 

nebo s jinou anatomickou nesouměrností, tento experiment neprokázal. V každém případě však přinesl poznatek, 

že asymetrie lidského těla ovlivňuje procesy lidské orientace resp. pohybu v prostoru, z nichž lze odvozovat, že 

mezi tělesností a orientací v prostoru existuje vazba. Zajímavé je, že i Korbička ve své největší světelné situaci 

Labyrinth v Domě umění města Brna zvolil levotočivý pohyb diváka.        

288 Ibid., 1538–1542. 

289 FINNERTY 2003, 523–529.  

290 S asymetrickým strukturováním mozku může souviset i rozdílná činnost pravé hemisféry (spojené 

především se syntetickými procesy zpracování zrakových a sluchových podnětů) a levé hemisféry (obsahující 

centra pro motoriku). Viz FIALA/VALENTA/EBERLOVÁ 2015, 156.  

https://cs.qwertyu.wiki/wiki/Right_hand
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tělesnosti, na což upozorňoval David Freedberg: „Nedávný výzkum paměti komplikuje 

oddělení historie a zkušenosti od tělesných a psychologických důsledků vizuálního obrazu a 

zejména uměleckého díla. Předmět ztělesněných reakcí – v posledních letech diskutovaných 

humanisty – nyní stojí na křižovatce několika oblastí uvnitř kognitivních neurověd.“292 

Zajímavým doplněním kognitivních a neurovědních přístupů k průzkumu paměti je pojetí 

paměti z hlediska nástrojů historické disciplíny, které však neusilují o rekonstruování 

minulých událostí, ale zabývají se tím, jak je vytvářena a konstruována jejich „paměť“. V mé 

studii se oba disciplinární přístupy, tedy kognitivně-neurovědní a historický, do značné míry 

prolínají s ohledem na rostoucí význam interdisciplinarity jak v humanitních, tak 

přírodovědných oborech, jak zdůraznil David Freedberg.293
 

Zkušenost uměleckého díla je totiž formována vzájemně konstitutivním vztahem mezi 

aktuálním vjemem a paměťovým vybavením, ale také kontextuálními souvislostmi, v nichž se 

divák ocitá, včetně historické paměti. Tento soubor vztahových situací je v mé disertaci 

klíčový pro všechny sledované situační formy, ať už prostředí mlhy (Turrell, Eliasson, 

Janssens) či tmy (Korbička), s nimiž lidská paměť pracuje na základě zkušenosti s přírodním 

jevem existujícím zde od pradávna, nebo na základě zkušenosti s architektonickou formou, z 

nichž historie labyrintu sahá až do starověku. Zkušenost obou typologických okruhů, tedy 

přírodního (mlha, tma) i architektonického (koridor, labyrint, spirála, elipsa, kruh) je vždy 

provázena infiltrací zvláštní přítomnosti,294 v níž se spojuje individuální zkušenost místa s 

historickou pamětí „homo sapiens“.  

 

 

 

 

 
291 BETTS/DESAIX 2013, 787–846.  

292 FREEDBERG 2011, 337–358; („Recent research on memory confounds the separation of history and 

experience from the corporeal and psychological entailments of beholding a visual image, and a work of art in 

particular. The subject of embodied responses – much discussed in recent years by humanist scholars – now 

stands at the intersection of several fields within the cognitive neurosciences.“). 

293 Ibid, 337–358; „Tradiční propast mezi vědou a humanitní disciplínami se dlouho projevovala v napětí mezi 

naturalistickými a materialistickými názory na jedné straně a citlivostí na kontextuální a sociální rámce na straně 

druhé. Ale tato konvenční dichotomie se hroutí v důsledku důkazů neurálních základů empatického zapojení do 

uměleckých děl.“ („The traditional divide between the sciences and the humanities has long been seen in terms 

of the tension between naturalist and materialist views, on the one hand, and sensitivity to contextual and social 

constraints, on the other. But this conventional dichotomy collapses in the face of the evidence for the neural 

bases of empathetic engagement with works of art.“). 

294 V anglické literatuře zaměřené na vnímání času se používá termín „specious present“. Studium časového 

vnímání studuje smysl pro čas, který se liší od jiných smyslů tím, že čas nemůže být přímo vnímán, ale musí být 

rekonstruován mozkem (viz ANDERSEN/GRUSH 2009, 277–307).   
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 3.2. Paměťové vzorce Korbičkových světelně-prostorových situací   

 3. 2. 1. Elipticko-spirálové situace 

 

 V elipticko-spirálových situacích (stejně jako v labyrintických koridorech – viz 

následná podkapitola) Pavla Korbičky dochází k natolik důslednému prolnutí světla a dané 

prostorové formy, že právě souhra těchto dvou faktorů funguje jako určující prostředek pro 

utváření divákovy zkušenosti. Na podobný aspekt upozornila Rosalind Krauss v souvislosti 

s díly Roberta Irwina,295 když jeho jméno zdůraznila ve výčtu sochařů „podílejících se na 

tvorbě axiomatických struktur,“ ve kterých je „prostorově-psaná zkušenost mapována ve 

vazbě na konkrétní místo.“296 Krauss tím vyzdvihla nejen důležitost spojnice mezi místem 

(prostorem) a lidskou zkušeností, ale dokonce tím zkušenosti přisoudila vlastnost 

prostorovosti, neboť ji přiblížila podstatě spirálovité formy založené na „abstraktních 

podmínkách otevřenosti a uzavření.“297  

Za schopnost zpracovávat zkušenost, tedy uchovávat, vybavovat a projektovat ji do 

aktuálně zažívané zkušenosti je zodpovědná lidská paměť, jejíž důležité aspekty jsem 

přiblížila výše. V této podkapitole se zaměřím na aktivitu zkušenostně-paměťových procesů 

ve vazbě na Korbičkovy eliptické spirály z hlediska stabilizačních faktorů, díky kterým se 

divák může v těchto matoucích prostředích orientovat.  

Ať už do Korbičkovy elipticko-spirálové instalace přímo vstupujeme (In) nebo ji 

ověřujeme zvenčí (Blue Way, Nakoso), vždy do prožívané zkušenosti zapojujeme paměťové 

vzorce dané situační formy (spirály, elipsy) v úzké vazbě na účinky optické i fyzické 

dostředivosti daných podmínek. Spirálový pohyb, který ubíhá po cykloidní prostorové křivce, 

patří z hlediska formy k nejvíce minimalistickým tvarům pohybu a v přírodních vědách se 

označuje jako implozivní princip. Vzniká v přírodě jako univerzální forma tvořivé síly, která 

soustřeďuje hmotu kolem příslušného ohniska. Slovy rakouského přírodovědce a filozofa 

Viktora Schaubergera je tento pohyb podstatou konstrukce, tedy „tvoří, rozvíjí, a buduje.“ Na 

jeho základě vznikají „spirálové mlhoviny ve vesmíru, probíhá pohyb planetárního systému, 

vody v přírodě, krve a šťáv v organizmech.“298 V tomto smyslu vnímám situační formy 

 
295 Labyrintické situace rozvíjeli zejména Richard Serra či Bruce Nauman.  

296 KRAUSS 1979, 41; („…involved in producing axiomatic structures, ... spatially-inscribed experience is 

mapped onto a specific site.“).   

297 Ibid., 41; („…the abstract conditions of openness and closure.“).  

298 SCHAUBERGER 2000; („...creates, develops, and builds ... spiral nebulae in the universe, moving the 

planetary system, water in nature, blood and juices in organisms.“)  Naopak rozkladné pohybové formy jsou 

odstředivé. Vypuzují materiál z ohniska směrem k okraji, takže hmota se rozvolňuje a rozpadá. Tento pohyb se 

v přírodě uplatňuje k odbourávání opotřebovaných soustav, aby se z jejich čásic soustředným pohybem opět 
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Korbičkových elipticko-spirálových instalací jako pozitivně produktivní a výrazně tvořivá 

prostředí, jejichž dezorientační a destabilizační faktory nikterak nesnižují (možná naopak 

dokonce zvyšují) potenciál aktivovat zkušenostně-paměťové mechanismy a další oblasti 

divákova vědomí.  Příkladem může být již několikrát uváděná Korbičkova instalace In 

v Galerii die Aktualität des Schönen v Liberci (2010), ve které je prostřednictvím 

dostředivého spirálového pohybu tematizován dialog mezi „vnější“ existencí a „vnitřní“ ideou 

[17a, 17b, 17c]. Jinými slovy zde nabývá na významu vztah divákovy pozornosti a principu 

cirkulace, což současné kognitivní teorie popisují, jako akt, kdy se pozornost spirálovým 

pohybem dostává do oblasti vědomí (awareness) a následně sebeuvědomění (self-awareness).  

Tato operace je nezbytná nejen pro uvědomění sebe sama, ale také pro fenomenologickou 

koherenci prožité události, která jí umožňuje chápat jako jedinečnou, subjektivně drženou 

zkušenost: ve smyslu já mám zkušenost.  V této souvislosti si dovolím říci, že prožitek 

elipticko-spirálové situace je tedy „událostí vědomí“ („awareness event“), použiji-li termín 

neuropsychologa Davida LaBerga, jehož přístup je pro moji disertaci důležitý nejen svým 

dynamicko-procesuálním pojetím, ale také konstutitivním hlediskem vztahu mezi situací a 

„mnou“ („self“).299 Podle LaBergovy teze každá taková „událost vědomí vyžaduje, aby 

pozornost byla zaměřena na oblasti, ve kterých je vyjádřeno mé ‚já‘ současně s pozorností 

zaměřenou na oblasti kortexu, v nichž je vyjádřen objekt (přičemž mé ‚já‘ a objekt mohou být 

v některých případech to samé).“300   

 Každý, kdo prošel Korbičkovou instalací In, musí uznat, že zde zažil zkušenost 

přinejmenším nekomfortní nejistoty, která u velmi citlivých lidí může hraničit až s 

ochromujícím strachem. Bez doprovodného kognitivního vědomí, že jde o umění, 

prezentované na půdě galerijní instituce, by divák mohl mít obavy do takovéto dezorientující 

situace vůbec vstoupit.  Avšak silnou motivací je zde přirozená zvědavost, která v divákovi 

vyvolává potřebu odhalovat cestu a jít ji dál. Polopropustné stěny světlovodivého 

polykarbonátu napovídají trasu a naznačují cíl uvnitř dostředivého spirály. Ovšem její střed je 

před divákem skryt vysokými stěnami, které značně zamezují výhled, přestože jsou 

transparentní a nehmotné (viz analogie k propustné, avšak neprůhledné mlze, kapitola 2.1.1.). 

 
sestavily nové formy a celky. V přírodě probíhá neustálé střídavé působení obou pohybových forem, ovšem 

implozivní pohyb musí převládat, aby mohl probíhat vývoj.    

299 Neuropsycholog David LaBerge se specializuje na procesy pozornosti a úlohu apikálních dendritů v 

poznávání a vědomí.  

300 LABERGE 1997, 173; („...event of awareness requires that attention be directed to the regions where the 

self is expressed at the same time that attention is directed to the cortical regions where the object is expressed 

(noting that, on occasion, self and object may be the same). “  
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Divák zažívá pocit jejich naklápění a uhýbání, jako by měl utonout v nehmotném světelném 

prostoru, který se nad ním zavře. Jedinou možností, jak se zdá, je posunout se vpřed.  Pouze 

akt chůze může trasu „vykreslit“, objasnit situaci a proměnit hádanku do osobního vyprávění. 

Vědomé navigační schopnosti divákovi velí situaci projít a ověřit vlastním tělem, avšak právě 

v tento okamžik vstupuje do konfliktu vědomé rozhodování a nevědomá reakce. Tyto reflexní 

strategie navíc bývají mimořádně prudké, neboť vyvěrají z evoluční tendence živého 

organismu rychle reagovat na stav ohrožení a uniknout nebezpečí. Zmírňujícím faktorem v 

této konkrétní situaci je již existující vědomé poznání, že tato konkrétní „hrozba“ je umění a 

že přítomnost uvnitř něj je založena na informovaném rozhodnutí sem vstoupit. Už z toho 

důvodu převažuje ve zkušenosti Korbičkových situací přístup vědomě řízených stabilizačních 

mechanismů, jimiž se divák nechává navigovat a vést. Celý proces vrcholí příchodem do 

jádra instalace, bodu ukončení spirály, kde zpravidla nastává moment zjištění a porozumění 

situaci. Tento okamžik lze nazvat okamžikem „ztělesněné kognice“,301 použiji-li termín, který 

teprve nedávno zavedly do výzkumu kognitivně zaměřené studie v návaznosti na teze 

ztělesněné mysli Francisca Varely.302  

 Principy ztělesněné kognice vycházející z Varelova poznatku, že kognitivní procesy 

jsou hluboce zakořeněny v interakci těla se světem, odkazují k Merleau-Pontyho hledisku 

tělesných schémat jako perceptorů smyslových i motorických procesů. Zastánci ztělesněné 

kognice rozpracovali Merleau-Pontyho vztah těla a mysli tím, že tělu udělili primární roli při 

utváření mysli. To znamená, že za své teoretické východisko stanovili tělo, které přímo 

vyžaduje, aby mysl fungovala a pracovala na svých abstraktních problémech. V tomto pojetí 

jsou „biologické mozky především kontrolní systémy pro biologická těla,“ jak píše filozof a 

kognitivní vědec Andy Clark, který svou tezí dále rozvíjí vztah těla a okolního prostředí 

myšlenkou, že „tato biologická těla se [také] pohybují a působí v prostředí reálného světa, 

který je obklopuje.“303 V tomto ohledu se koncept ztělesněné kognice svým důrazem na vztah 

těla a okolních souvislostí304 dotýká obou významných faktorů, na nichž je zkušenost 

světelně-prostorové situace postavena, tedy faktoru těla a prostředí světelného díla, které jej 

 
301 VARELA/THOMPSON/ROSCH 1991; („embodied cognition“).  

302 Například studie Margaret Wilson Six views of embodied cognition (viz WILSON 2002, 625–636).  

303 CLARK 1998, 506; („Biological brains are first and foremost the control systems for biological bodies. 

Biological bodies move and act in rich real-world surroundings.“).  

304 Zde jsem použila termín okolní souvislost („cirkumstance“), na který Robert Irwin často upozorňuje jako na 

důležitý faktor v procesu působení a vnímání světelného díla.  
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obklopuje.305 Myšlenka Ivana Havla „že každá zkušenost je umožněna existencí těla s jeho 

senzoricko-motorickými schopnostmi, ... [které] jsou vloženy do širšího biologického, 

etologického a ekologického kontextu,“306 tedy v obecném pohledu vystihuje význam 

okolních souvislostí pro vnímání světelně-prostorového díla, na které upozorňovali už Irwin a 

Turrell. Důležitá je zde zejména skutečnost, že ztělesněná kognice v žádném případě 

„nespočívá v pasivní reprezentaci předem fixovaného světa, nýbrž v jeho průběžném ... 

tvarování [a to] včetně naší mysli...“307 V tomto Havlově procesu tzv. „tvarování“ spatřuji 

analogii k již zmíněným postupům transformace, které souběžně probíhají v prostředí 

uměleckého díla a v oblastech lidské zkušenosti a paměti jako neoddělitelné, časově i místně 

paralelní a vzájemně ineraktivní operace.  

 Proces ztělesněné kognice, který jsem se výše snažila objasanit, vnímám ve vazbě na 

elipticko-spirálová díla Pavla Korbičky jako jeden z možných aspektů stabilizačního procesu, 

díky kterému se divák v prostoru zvýšené dezorientace může orientovat. Dalším aspektem 

tohoto stabilizačního aparátu je aktivace divákových paměťových mechanismů, které 

zkoumám z hlediska metod známých z historických modelů „umění paměti“. V případě 

elipticko-spirálových situací nacházím možnou souvislost zejména v principech divadla 

paměti představitele renesančního hermetismu Giulia Camilla (kolem 1480–1544).308 Na 

rozdíl od starověkých paměťových míst, která mohla být jak převzata ze skutečnosti tak úplně 

fiktivní, např. v mysli vykonstruovaný dům, se tentoktát jednalo o zmenšený dřevěný model, 

nákresy a návrhy reálného divadla,309 které má tvar vitruviánského půlkruhového 

amfiteátru.310 Do jeho prostoru Camillo umístil obrazy všeho, o čem vypráví Cicero, a 

uspořádal je podle přesně vymezeného řádu a stupňů.311 Podstatou bylo dostat tento model do 

mysli a dokázat ho využít právě jako mnemotechnickou pomůcku při organizovýní a 

 
305 Vzájemnými prostorovými vztahy ve vazbě na procesy ztělesnéné kognice se zabývá studie současných 

kognitivních psycholožek Barbary Tversky a Bridgette Martin Hard, které ve svém výzkumu zdůrazňují význam 

egocentrické perspektivy diváka (viz TVERSKY/HARD 2009).  

306 HAVEL 1999, 363.  

307 Ibid.  

308 Myšlení a život Giulia Camilla přibližuje např kniha Kate Robinson (viz ROBINSON 2006).  

309 Tajemství fungování Camillova divadla bylo za života filozofa odhaleno jediné osobě na světě, a sice 

francouzskému králi, který na záhadné divadlo poskytl finance (viz YATESOVÁ 2015, 153–154). 

310 Svůj paměťový model divadla popsal Giulio Camillo v knize L’idea del Theatro, která však byla vydána až 

po filozofově smrti (viz Camillo 1550).  

311 Na prvním stupni Camillova divadla je sedm planet symbolizujících sedm nebeských sfér, druhý stupeň nese 

obrazy hostiny jako odkaz k prvnímu dni stvoření, třetí stupeň jeskyni vyjadřující mísení živlů, čtvrtý stupeň 

zobrazuje tři sestry Gorgony se společným okem jako symboly stvoření vnitřního člověka – jeho mysli a duše, 

na pátém stupni se duše člověka spojuje s tělem, šestý stupen symbolizuje úkony, které může člověk vykonávat 

přirozeně a nejvyšší sedmý stupeň nese obrazy Prométhea s pochodní symbolizujícího akt, kterak naučil člověka 

znalostem bohů, uměním a vědám.  
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zužitkovávání vědomostí. Camillo své divadlo proto nazýval strojem mysli a duše, nebo také 

oknem mysli a duše. Ve svých detailních popisech založených na vizuálních a mytických 

termínech velmi dobře charakterizoval nejen princip vztahu paměti a paměťových obrazů, ale 

také svět, planety a historii.312 V jeho pojetí byl svět „rozsáhlou sítí vizuálních vztahů 

utvářejících kosmos a jeho bytí.“313 Makrokosmos, tehdy známých sedm planet, 

představovalo sedm sloupů vymezujících prostor proscénia. Za sloupem každé planety se ve 

stupních hlediště rozbíhaly příslušné vědomosti z oblasti mikrokosmu. V této vazbě 

makrokosmických entit s mikrokosmickými jednotlivostmi Camillo shledával možnost 

pojmout celý svět do jednoho přesně strukturovaného vědomostního systému.314    

 Vraťme se ale do jádra Korbičkovy instalace, kde divák v momentu příchodu do 

centra spirály poznává, co právě proběhlo, a v tom okamžiku také dosáhne vědomého zjištění, 

kde se ocitá a kudy prošel. Zatímco Camillův divák stojí nehybně v centralizovaném místě 

jeviště, odkud přehlíží celkovou skladbu divadla a skrze osvojení svých vědomostí dospívá k 

poznání systému světa, návštěvník Koričkovy situace dosahuje poznání v jádru instalace, kam 

jej spirálový koridor přivedl.  Nehledě na to, že Korbičkova spirálová situace pracuje s 

pohybem účastníka, zatímco systém Camillova divadla paměti vyžadoval divákovo setrvání 

na místě, shledávám společná východiska obou principů v tom, že každý z účastníků zažívá 

moment poznání v konkrétním místě, do něhož je doveden (střed elipticko-labyrintické 

situace) nebo na které je postaven (centrum jeviště Camillova divadla paměti). V obou 

případech je proces poznání spojován s účinky manipulativního faktoru,315 jehož 

prostřednictvím je Camillův divák přinucen k nehybnosti 316 a Korbičkův návštěvník nejdříve 

stimulován k pohybu a poté zamražen na místě.317  

 
312 Prostorově je Camillovo divadlo založeno na plánu klasického vitruviovského divadla přizpůsobeného 

mnemonickým účelům. Koncipováno je pro osamělého diváka, který z prostoru jeviště pozoruje hlediště. Před 

očima má obrazy, symboly a texty umístěné na branách, zatímco sedm stupňů a sedm uliček odkazuje k různým 

úrovním světa a propojuje tak pozemský svět s nebeským prostřednictvím symboliky čerpající z egyptské 

tradice, antické mytologie, kabalistického učení a křesťanské ikonografie. Interpretací paměťových obrazů mohl 

divák ve své mysli obsáhnout veškerou podstatu světa a poznávat vesmír od prvních příčin přes jednotlivé fáze 

stvoření (viz YATESOVÁ 2015, 161–168).  

313 ROBINSON 2006, předsádka; („…tangible network of relationship that holds the cosmos in being.“).  

314 „...abychom mohli porozumět věcem nižšího světa, je nezbytné, abychom vystoupali k vyšším věcem, 

odkud teprve je pohledem dolů z výšky možno nabýt jistějších znalostí o věcech nižších.“ Viz YATESOVÁ 

2015, 169). 

315 Manipulativním procesům se blíže věnuji v následné kapitole zaměřené na koridorické labyrinty.  

316 Pro revizionistické kritiky, např. pro Donalda Preziosiho, Camillův divák dosahuje poznání, když se ocitá v 

zamražené, nepřirozeně zastavené formě. To znamená, že zde je přítomen předpoklad jakési objektivní pravdy, 

poznatelné a ležící mimo nehybné tělo toho, kdo si má poznání osvojit.   

317 V interpretacích Korbičkových instalací, např. Miroslava Petříčka nebo Ladislava Kesnera, je pohyb diváka 

shledáván jako prostředek k poznání situace a to ve vazbě na tělesnost vnímání, to znamená, že poznání lze 

docílit díky tomu, že je internalizované, umístěné dovnitř těla diváka. 
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Během utváření zkušenosti obou prostředí, tedy modelu Camillova paměťového 

divadla a Korbičkovy situace, je divák podněcován k maximální koncentraci, skrze kterou je 

schopen nacházet klíč k poznání.318 Nehybný divák Camillova divadla „prochází“ očima 

paměťové obrazy všech sedmi sekcí,319 což znamená, že pracuje s celkovou strukturou 

paměťových obrazů. Stejně tak účastník Korbičkovy eliptické instalace zahrnuje do své 

zkušenosti celou trasu elipsy až po její jádro, a pracuje tedy se všemi úseky i účinky dané 

situace. Tak jako Camillův divák dospívá k pochopení systému a smyslu světa během svého 

setrvávání v centru jeviště, aniž by se z něj fyzicky pohnul, dosahuje i Korbičkův účastník 

poznání o celkové situaci v momentě, kdy cestu již absolvuje a završí ji zastavením se v jádru 

instalace. Těmito paralelami mám v úmyslu zdůraznit, že každá etapa Korbičkovy eliptické 

situace podobně jako každá část Camillova divadla představuje součást vyššího celku, který je 

vystavěn na fungování všech jeho částí, podobně jako je v hermetickém učení vystavěn 

koncept vzájemných vazeb makrokosmu s mikrokosmem.  Podobně i Korbičkův divák podle 

mého úsudku přistupuje k prožívané zkušenosti jako k celku složenému z komplexu 

vztahových situací, kde vizuální obraz funguje jako spouštěč procesů v jeho mysli 

propojujících viděné (obraz vnímané skutečnosti) s věděným (obraz uložený v paměti).320 V 

tomto ohledu nahlížím na paměťové obrazy Camillova divadla jako na reprezentace poznatků 

a vědomostí o našem světě, a na pocity Korbičkova diváka jako na reprezentace emočních 

stavů (např. lability, dezorientace, úzkosti).321 Bez ohledu na to, že současný výzkum procesů 

mentální reprezentace322 probíhající v rámci kognitivní psychologie se zatím ne zcela úspěšně 

snaží „uspořádat její jednotlivé formy od nejhlubších vrstev k povrchovým a vytvořit jakousi 

architekturu mysli,“323 aktuální poznatky již rozpracovaly vztah externí reprezentace 

 
318 Podle Roberta Sternberga je soustředěnost klíčovým nástrojem pozornostně-paměťových procesů. Jejím 

prostřednictvím aktivně zpracováváme jak informace dopadající na naše smyslové systémy, tak data pocházející 

z dalších kognitivních procesů (viz STERNBERG 2002, 90). Následný vstup psychických obsahů do vědomí je 

„konečnou etapou procesu pozornosti“ a počátkem další vědomé aktivity, která ve výsledku vede k procesu 

sebeuvědomění se v kontextu dané situace (viz PLHÁKOVÁ 2003, 78).    

319 To znamená, že ze svého bodu viděl přehledně všechny paměťové obrazy „umístěné na sedmkrát sedmi 

branách sedmi vzestupných stupňů.“ Viz YATESOVÁ 2015, 161.  

320 Zde navazuji na tezi Vladimíra Spousty nahlížející na vidění jako na vědění (viz SPOUSTA 2003, 22–27). 

321 Pocity jsou vědomé procesy a znamenají způsob, jakým si vykládáme prožívanou emoci. Pocity lze na 

rozdíl od emocí vědomě ovládat. Emoce a emoční stavy jsou psychicky a sociálně konstruované procesy 

provázené fyziologickými změnami, motorickými projevy a změnami pozornosti. Mají vliv na paměťové 

procesy, to znamená, že pokud je nějaký údaj spojen s určitou emocí, jedinec si ho snáze zapamatuje. Emoce 

hrají roli v sebeuvědomovacích procesech a podílejí se na vytvoření schopnosti seberegulace (viz 

NAKONEČNÝ 2000, 23–34).  

322 Termín mentální reprezentace označuje v neurovědách zpřítomnění vnější reality světa v lidské mysli a 

zároveň i samotný proces, jímž jsou informace v mysli zpracovávány. Mentální reprezentaci se jako jeden 

z prvních vědců podrobně věnoval britský neurovědec a psycholog David C. Marr (viz MARR 1982).   

323 SEDLÁKOVÁ 2004, 61.  
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(senzorické podněty) a mentální reprezentace (interní paměťové procesy) natolik důsledně, že 

si dovoluji s nimi ve své studii pracovat. Za nejzávažnější považuji zejména tezi, která tvrdí, 

že vědomá komparace viděného obrazu (ať již skutečně fyzicky viděného, nebo čteného v 

paměti) s věděnou informací jasně ústí k procesům divákova sebeuvědomění.324   

Jakým způsobem však tento sebeuvědomovací proces probíhá v obou sledovaných 

případech, tedy v hermeticky koncipovaném modelu Camillova paměťového divadla a ve 

zkušenosti elipticko-spirálové situace?  Můžeme říci, že v divadle paměti se „božský 

mikrokosmos“ zrcadlí v „božský makrokosmos“, v němž lidská mysl nakonec dosahuje 

sebepoznání, tedy řečeno Camillovými slovy dosahuje poznání své „božské podstaty“,325 

kterou hermetismus člověku přisuzoval. Sebepoznávací proces zde tedy probíhá 

prostřednictvím spojnice mezi viděnými obrazy (případně a texty a symboly) na jednotlivých 

paměťových místech a paměťovými obrazy v divákově mysli, které utvářejí mentální materiál 

pro interpretaci v nich zakódovaných informací. Dešifrováním poselství si účastník uvědomí 

svůj božský prazáklad a dospěje k procesu uvědomění své sounáležitosti se světem 

rozpínajícím se od prvních příčin až po stvoření (jinými slovy dospěje k sebeuvědomění sebe 

samého ve světě). Analogickým způsobem podle mého názoru fungují procesy 

sebeuvědomění v případě Korbičkova diváka, kde pozornostní aktivity (jejichž aspektem je 

smysl pro existenci v daných souvislostech, tedy konkrétně v prostředí světelné eliptické 

spirály ukončené jádrem) vedou k procesům uvědomování probíhajících na úrovni vědomí ve 

smyslu anglického „awareness“ (viz kapitola 1). Ty podle Antonia Damasia přispívají 

k zapojení „jádrového vědomí“ („core consciousness“) a „rozšířeného vědomí“ („extended 

consciousness“), které jsou zodpovědné za procesy uvědomění si bytí sebe samého ve 

světě,326 resp. v tomto případě za uvědomění sebe sama v kontextu světelně-prostorové 

spirály.327   

 
324 Problematikou sebeuvědomění se zabývá například neurovědec Vilayanur S. Ramachandran, jehož teze jsou 

pro mě cenné a podnětné.   

325 Camillo se ve svém traktátu L’idea del Theatro vyslovuje k božské podstatě člověka několikrát. V této 

souvislosti s oblibou cituje ze souboru traktátů Corpus Hermeticum (1. století), zejména z dvanáctého traktátu 

nazvaného O společné mysli, který rozpracovává myšlenku, že lidský intelekt pochází přímo ze samotné Boží 

podstaty (viz CAMILLO, 2012, 51). 

326 Ve svém dyadickém konceptu „jádrového vědomí“ („core consciousness“) a „rozšířeného vědomí“ 

(„extended consciousness“) Damasio popsal jádrové vědomí jako vědomí, se kterým se pojí základní pocit 

„jáství“ („self“). Toto vědomí je orientováno pouze na přítomnost a poskytuje základ pro rozšířené vědomí, které 

se již vyznačuje vrstevnatostí a pracuje s minulostí a budoucností. S oběma druhy vědomí jsou podle Damasia 

úzce svázány dva typy já. Jádrové já se neustále mění, a autobiografické já je ukotveno v autobiografických 

vzpomínkách. Podobně jako jádrové vědomí poskytuje základ pro rozšířené vědomí, primitivní já je základ, na 

kterém se utváří konceptuální já s autobiografickou pamětí (viz DAMASIO 1999).  

327 Termínem „sebe sama“ mám na mysli vědomou a individuální entitu se svým vjemovým potenciálem, 

zkušenostním rámcem, paměťovými a imaginativními schopnostmi, ve vší své individuálnosti, relativnosti a 
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  3. 2. 2. Labyrintické koridory 

 

 Pavel Korbička doposud vytvořil více než desítku labyrintických koridorů, z nichž 

Event of Space v Hale umenia v Košicích jsem blíže popsala v kapitolách věnovaných 

tělesnému schématu vjemu a zkušenosti. V této kapitole přiblížím další dva výrazné 

Korbičkovy labyrintické koridory. První zůstal ve fázi nerealizovaného projektu (Projekt pro 

Československý pavilon na Bienále v Benátkách) a druhý (Labyrinth v Domě umění města 

Brna) představuje doposud nejrozměrnější Korbičkovu realizaci v oblasti labyrinticko-

koridorických instalací. Obě situace zde volím jako příkladový materiál pro průzkum vazeb 

probíhajících mezi procesy lidské paměti a labyrintickým prostředím.   

 Nejdříve přiblížím Projekt pro Československý pavilon na Bienále v Benátkách (2015) 

[19a, 19b]. Korbička zde navrhl světelný labyrintický koridor, který koncepčně vycházel z 

prostoru pavilonu utvářeného jednoduchým sálem a dvěma protilehlými lehce vyosenými 

vstupy [19c]. Představíme-li si návštěvníka, který by do této situace vstoupil, napětí 

způsobené mírnou asymetrickou výchylkou by jej pravděpodobně uvedlo k zakoušení pocitu, 

jako by se nacházel neustále „mezi“328 a to jak ve smyslu vazby na prostorovou koncepci 

pavilonu a jí definovanou koridorickou situaci, tak ve smyslu optických dějů odehrávajících 

se na stěnách i v prostoru mezi nimi. Kdykoliv by se návštěvník dal do pohybu, světelně-

prostorová kinetika by se rozproudila do nezastavitelného toku optických jevů a nabádala jej 

k postupu labyrintickým prostorem, který by tu však nebyl daností, ale živou strukturou 

nastávající spolu s ním.329 Velmi brzy by se dostavily pocity fyzické nejistoty prudce 

nabývající na intenzitě v momentech, kdykoliv by se účastník přiblížil ke stěnám. 

V kritických bodech, kde projekt naznačuje nečekané zúžení prostoru, by návštěvník s 

největší pravděpodobností ztrácel zrakový kontakt s podlahou a přicházel tak o možnost 

zachytit balanc pomocí zrakového srovnávání. Aniž by mohl cokoliv dělat, ocital by se tak ve 

 
subjektivitě.  Díky těmto vlastnostem entity „sebe sama“ se stírají hranice mezi okamžitým vnímáním 

senzoricky zatěžující situace a vznikajícím vědomím vlastní přítomnosti, což rozvedl Olafur Eliasson v 

myšlence, že: „Existuje subliminální hranice, kde se náhle vaše reprezentační a vaše skutečná pozice slučují a vy 

vidíte, kde opravdu jste, tedy vaši ‚vlastní pozici‘.“ („I think there’s a subliminal border where suddenly your 

representational and your real position merge, and you see where you really are, your ‚own position‘.“)  Viz 

GRYNSZTEJN 2003, 11. 

328 Termín „mezi“ převzat od Miroslava Petříčka (viz PETŘÍČEK 2013, nepag.).  

329 Myšlenka týkající se prostoru, který je daný a prostoru, který naopak nastává společně s divákem, pochází z 

textu Miroslava Petříčka (viz Ibid., nepag.).  
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strhujícím víru prostoru a světla, v němž by se mísil vjem labyrintické formy se stavy vlastní 

lability a dezorientace.330   

Dříve než se začnu zabývat otázkami, jakým způsobem by se divák mohl s těmito 

destabilizačními vlivy vypořádat, popíši zde i druhý příklad Korbičkova labyrintického 

koridoru. Tím je situace Labyrinth (2019) realizovaná v prostorách brněnského Domu umění 

v rámci autorské výstavy Pavel Korbička: Deflection.  Na rozdíl od jednoduchého pavilonu 

na benátském Bienále zde umělec pracoval s mnohem komplikovanějším půdorysem, 

konkrétně prvním podlažím Domu umění. Labyrintický koridor vedl skrze tři výstavní 

prostory a protnul jím také jedno z dvojice vstupních schodišť [20d]. Prostorovou koncepcí 

koridoru se tak vymezil vůči dispozici budovy založené na dimenzionální logice a symetrii.331 

Přehodnotil tak zažité a po léta respektované prostorové uspořádání a otřásl předpokladem, že 

návštěvník bude veden po schodišti nahoru poté doprava a skrze jednotlivé sály se vrátí zpět 

do výchozího místa.  

 V situaci Labyrinth [20a, 20b, 20c] tedy hraje výraznou roli manipulace, jejíž principy 

jsem již několikrát zmínila. Divák je oproti svému očekávání „vtažen“ do ústí koridoru, aniž 

by měl na vybranou. Před sebou má 114 metrů dlouhou trasu percepčně zatěžujícím 

prostředím, při jejímž absolvování nemá šanci rozpoznat, kudy v rámci Domu umění prochází 

a kde jej labyrint nakonec „vyplivne“. Cesta mezi světlovodivými pláty s integrovanými 

neony navíc ubíhá mírně levotočivým tokem, takže neustále mizí z divákova zorného pole.332 

Účastník „klouzající“ prostorem bez sebemenších zvratů (tím pádem i záchytných bodů) 

chvílemi nerozpoznává hranici mezi jednotlivými pohybovými stavy, tedy zda stojí na místě 

nebo zda postupuje kupředu. Spíše jej zaplavuje pocit jakoby volně „propadal“ či „prorůstal“ 

prostorem.  

 Prokluzující pohyb dodává Labyrinthu paradoxně více znepokojující účinky, než mají 

ostré zákruty starověkých labyrintů nebo konvexní či konkávní zvraty jiných Korbičkových 

labyrintických instalací.  Hladkost prostředí zde nápadně připomíná zkušenost Turrellových 

„ganzfeld“ prostředí, v nichž barevné světlo pohltí divákovo tělo, protéká mezi prsty a 

vstupuje do dýchacích cest, takže účastník brzy nabude dojmu, že svojí „intenzitou a 

rozptylem barvy“ nejen polapí jeho tělo, ale zcela „zachvátí [i jeho] smysly jako barevná 

 
330 Informace čerpány z nepublikovaného popisu projektu, jehož autorem je Pavel Korbička.    

331 V nerealizovaném Projektu pro Československý pavilon na Bienále v Benátkách (2015) Korbička naopak 

pracoval s mírnou asymetrií budovy, to znamená, že vycházel právě z její dispozice, zatímco v brněnském Domě 

umění se naopak vůči prostorovému uspořádání budovy vymezil.  

332 Levotočivý pohyb je pro většinu lidí mnohem přirozenější než pravotočivý. Proto lze říci, že volbou 

levotočivého vtahu koridoru zde Korbička zintenzivnil hladkost divákova pohybu. 
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mlha.“333 Neuchopitelná světelná struktura Korbičkova Labyrinthu zkrátka brání uchytit 

pohled na pevný a jasný podnět (např. právě výrazný ohyb trasy) a uvádí diváka do stavu 

frustrace, kdy pátrá očima, ale jediné co vidí, je kluzká masa zářící prázdnoty. Ani pravidelné 

frázování světlem neonových vertikál a barevná separace na červenou linii neonů po divákově 

levé straně a modrou linii neonů po jeho pravici zde nefunguje produktivně ku prospěchu 

zapojení pozornostních podnětů, a naopak zvyšuje dezorientační účinky. Hned po několika 

metrech se koridor navíc začne nebezpečně zužovat, takže z obou stran téměř sevře divákovo 

tělo jako organická pulzující struktura. Klaustrofobní účinek, který zde nastává, přináší 

zkušenost paralyzujícího strachu a zvýšené úzkosti.334 Přestože zde divák nezažívá hrozbu 

pádu a zamáčknutí, jako tomu je v kovových koridorech amerického sochaře Richarda Serry, 

transparentnost a nehmotnost světlovodivých plátů jej ochromí neméně silnými pocity 

úzkosti. V takových situacích si divák začne intenzivně uvědomovat svoji fyzickou 

přítomnost335 a prostorovost vlastního těla vtlačeného do interaktivního vztahu se značně 

znepokojujícím a destabilizačním okolím. Jmenovatelem této zkušenosti je stále přítomný 

stav krajně vyhrocené nekomfortnosti, který prostřednictvím tělesného vnímání (viz kapitola 

2) vstupuje do procesů divákovy mysli formou, kterou bychom mohli popsat Varelovými 

slovy jako „velmi obvyklé vzorce polapení, úzkosti a frustrace, jež jsou obsahem pozornosti a 

vědomí.“336 

Vrátím-li se na tomto místě k výše položené otázce, tedy jakým způsobem by se divák 

mohl s těmito silně destabilizačními procesy, které „obydlují“ jeho mysl „vzorci polapení a 

úzkosti“ vypořádat, musím navázat na poznatky z podkapitoly věnované eliptickým spirálám. 

Tam jsem jako jednu z možností divákovy stabilizace uváděla sebezáchovnou reakci, kdy 

divák propojuje aktuálně probíhající zkušenost s paměťovými procesy, tedy konkrétněji 

řečeno srovnává aktuálně vnímané prostorové schéma se vzorcem uloženým v paměti. S tímto 

principem budu pracovat i v případě labyrintických koridorů. Ovšem je potřeba brát v potaz, 

že na rozdíl od eliptických situací, kde samotný tvar elipsy představuje jasný orientační 

rámec, jehož základní uspořádání je divákovi všeobecně známo (tudíž zde pociťuje aspoň 

 
333 BUTTERFIELD 1993, 77; („The intense yet diffused color affects the senses like a colored fog.“).  

334 Tomáš Pospyszyl zajímavě popsal klaustrofobní účinky v souvislosti s labyrintickými a elipsoidními 

koridory Richarda Serry, v nichž se podle jeho slov jedná o situaci „vybalancování několika těžkých kovových 

plátů, jež jakoby hrozí pádem.“ Viz  POSPYSZYL 1998, 22–23.  

335 Pospyszyl v tomto kontextu  píše v souvislosti s koridory Richarda Serry: „... toto dílo[nás] donutí vnímat 

naši fyzickou přítomnost v prostoru uměleckého díla nebývalou silou....[a]  je postaveno právě na této fyzické 

konfrontaci…“  Viz Ibid., 23.   

336 VARELA, 23; („One’s very habitual patterns of grasping, anxiety, and frustration are the contents of 

mindfulness and awareness.“).   
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částečný nadhled nad situací), labyrintický koridor účastníka překvapí svoji „převahou“, která 

pramení z prostorové různorodosti a nevypočitatelnosti labyrintu. Tomuto hledisku odpovídá i 

konstatování amerického tvůrce koridorických instalací Bruce Naumana: „Nedůvěřuji účasti 

publika, proto se snažím, aby tyto práce byly co nejvíce omezující a prokazovaly svoji 

nadvládu,“337 v němž vyjádřil, že ve své tvorbě se vědomě snaží účastníka stavět do co možná 

nejvíce submisivní pozice vůči okolnímu prostředí. Přestože Nauman nepracuje s typickým 

labyrintem, ale nechává diváka procházet extrémně těsnými klaustrofobními chodbami, 

dociluje podobně jako Korbička stav, kdy se divák cítí ztracen ve velmi nepřehledném a 

nevyzpytatelném prostoru.  

Naumanovy klaustrofobní chodby stejně jako Korbičkovy labyrintické koridory 

vyvolávají zvýšené vědomí úzkosti a dezorientace. Tím výstižně konkretizují samotnou 

psychologii labyrintu, jejímž jmenovatelem je manipulativní potenciál. Zaměřím-li se na 

tomto místě ještě jednou na srovnání labyrintu s eliptickými spirálami, vyjde najevo, že 

manipulativní efekt probíhá u obou forem odlišně. Zatímco eliptické spirály působí na diváka 

manipulativně tím, že jej vedou do jasného cíle – centra situace –, kde se divák zastaví a v 

tomto „zamraženém“ stavu si plně uvědomí, čím vlastně před chvílí procházel a kde se 

ocitnul (viz kapitola 3.2.1.), labyrintická situace diváka stimuluje k neustálému vyvíjení 

pohybu po celou dobu uskutečňování zkušenosti, aniž by mu dopřála oddech po „provedené“ 

cestě. V tomto smyslu můžeme říci, že v labyrintické situaci je divákovo chování podřizováno 

náročnějšímu manipulativnímu působení, které probíhá kontinuálně a bez jasně definovaného 

cíle.   

V odlišnosti manipulativního faktoru těchto dvou Korbičkových situačních forem 

(eliptické spirály a koridorického labyrintu) spatřuji způsob, jakým divák během vykonávání 

zkušenosti dané situace pracuje s mechanismy paměti. Zatímco eliptická spirála pro mě 

znamená analogii ke zkušenosti Camillova divadla paměti založeného na přehledném 

uspořádání symbolů a architektonických forem (viz kapitola 3.2.1.), labyrintický koridor je 

pro mě naopak prostředím vystavěném na nepřehlednosti a nepředvídatelnosti.  Tím myslím 

nejen to, že labyrintická forma nemá striktně stanovené rozvržení prostoru, ale také fakt, že 

labyrint může být jak velmi složitý a rozvětvený (Event of Space) tak jednoduše koridorický 

(Labyrinth), podobně jako může mít více podob situace mlhy nebo tmy. Divák tedy ve své 

paměti neschraňuje jeden jasně definovaný tvar (jako je tomu u spirály), ale celý rezervoár 

 
337 SHARP 1970, 23; („I mistrust audience participation. That’s why I try to make these works as limiting and 

dominative as possible.“).  
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„paměťových schémat“ labyrintu, které si posléze vybavuje. V tomto procesu nacházím 

možné paralely s principy starověkého umění paměti založeného na ukládání 

architektonických forem do paměti starověkého řečníka (viz kapitola 3.1.).338 Podobně jako si 

řečník v mysli vytvořil odpovídající „paměťové místo“ vázané k určitému architektonickému 

typu, do něhož umisťoval „paměťové obrazy“, 339 tedy jakési formy, značky či podoby, které 

si pak při proslovu vybavoval, 340 návštěvník Korbičkovy labyrintické situace si v paměti 

vybavuje celou škálu labyrintických tvarů, s nimiž se doposud setkal. Z nich si pak vybírá 

nejvíce relevantní „paměťová schémata“, která projektuje do aktuální zkušenosti labyrintické 

situace a tím si napomáhá získat ztracenou orientaci.   

V obou případech, tedy u starověkého řečníka i současného návštěvníka labyrintické 

situace, hraje důležitou roli představivost, resp. imaginace.341 Přestože dnešní člověk své 

schopnosti imaginace nemá tak dobře trénované jako tehdejší řečník a příliš aktivně je 

nevyužívá, kognitivně-psychologický výzkum dokládá, že každý člověk s principy imaginace 

pracuje, a to právě prostřednictvím paměťových mechanismů.  Jak ale takový proces 

imaginace funguje?  Slovy psychologie je to vědomý proces rekombinace mentálních obrazů 

minulé zkušenosti do nových vzorců,342 což v praxi znamená, že člověk ve své mysli může 

pracovat s představami nebo řekněme s „obrazy“, které se nějakým způsobem váží k 

předchozí zkušenosti. Příkladem může být jak zkušenost Naumanova koridoru, v němž 

účinky destabilizace doprovázejí pocity útisku a pádu, tak Korbičkovy labyrintické situace, 

kde divák zažívá pocity zmatení a nejistoty. V obou případech začne divákova mysl 

sebezáchovně produkovat „obrazy a schémata“ dané situační formy, které má uloženy 

v paměti jako vědomý otisk bezpečné a známé skutečnosti. Nastává proces, během kterého se 

 
338 Architektonický typ byl nejpoužívanějším typem mnemonického sytému. Tento starověký mnemotechnický 

prostředek rozvinul v renesanci již zmíněný Giulio Camillo ve svém divadle paměti (viz kapitola 3.2.1.).   

339 Quintilianus zdůrazňoval, že je zapotřebí zapamatovat si budovu co nejprostornější a nejrozmanitější, s 

předsíní, obývacím pokojem, ložnicemi, salónky, přičemž nesmíme zapomenout ani na sochy a další ornamenty, 

jimiž jsou místnosti vyzdobeny. Tím nám bude umožněno utvořit si v paměti co nejvíce míst pro své paměťové 

obrazy (viz YATESOVÁ 2015, 15).  

340 Quintilianus tento proces popisuje ve svém traktátu takto: „Jakmile je pak potřebí oživit v paměti fakta, 

navštívíme zase všechna tato místa a požadujeme od strážců to, co zde bylo uloženo.“ Viz YATESOVÁ 2015, 

15. 

341 Psycholog Vladimír Kebza řadí imaginaci, představivost a obrazotvornost do tzv. imaginativních aktivit. 

V návaznosti na jeho teorii v disertaci uvedené termíny významově nediferencuji a užívám je jako synonyma 

(viz KEBZA 1989).  

342 ENGLISH/ ENGLISH 1958, 129; Tento proces se nazývá „reproduktivní imaginace“ a velmi často přerůstá 

v proces „produktivní imaginace“ což znamená, že reprodukovaný „materiál“ je dále přetvářen do nových 

představ resp. nových „obrazů“. Jde tedy o kreativní potenciál našeho vědomí, který je produktivně využíván ve 

vědní praxi (v humanitních oborech jako první představa vedoucí k vytvoření hypotézy a v přírodovědeckých 

disciplínách jako první krok k naplánování experimentu). V mé disertaci chápu proces „reproduktivní 
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divák vyrovnává se senzorikou skutečnosti a jejím zkušenostním potenciálem, takže do hry 

nastupuje právě výše popisovaná imaginace. Kromě reproduktivních faktorů imaginace se 

aktivují i její produktivní procesy, které „věděnou a vnímanou zkušenost“343 transformují do 

„mentálního modelu“ situace. Tím je podle Miluše Sedlákové jakýsi „teoretický konstrukt 

zastupující ... mentální reprezentaci objektu, události [či] situace,“344 založený na kódování 

informací. V případě „dispoziční reprezentace“ data dřímají v paměti, a v případě „aktuální 

reprezentace“ proudí v toku uvědomovaných informací.345 Převedeme-li Sedlákové tezi na 

zkušenost labyrintického koridoru, můžeme tedy říci, že divák v rámci uskutečňování 

zkušenosti konstruuje „mentální model“ labyrintické situace, tedy že do viděného obrazu 

(proces aktuální reprezentace) projektuje v paměti uložený obraz, resp. informaci (proces 

dispoziční reprezentace).  

Z hlediska neurovědy je zajímavé připomenout také poznatek Geralda Edelmana, 

který již na sklonku sedmdesátých let 20. století uvedl, že naše neurologické systémy 

používají pro získání informací z pozornostních procesů specifické zpětnovazební 

mechanismy, resp. smyčky, které označil jako „reentrantní konektivitu“ („re-entrant 

connectivity“).346 V Edelmanově pojetí jde o jemný instrument, kterým dochází 

k produktivnímu propojení zkušenosti s pamětí. Díky tomu, že zkušenost je podle Edelmana 

kognitivní entitou, která má svoji kontinuitu,347 vstupuje do zkušenostně-paměťového procesu 

také imaginace.348  

Vraťme se v této souvislosti ke konkrétnímu Korbičkovu labyrintickému koridoru v 

Domě umění. Zatímco v jiných zmiňovaných situacích (Event of Space v Hale umenia 

v Košicích, kapitola 2.2.2) bude divák především reagovat na samotné schéma labyrintu, v 

případě instalace v Domě umění bude paralelně reagovat také na zkušenostní vzorec 

konkrétního prostoru galerie. Tím pádem dojde k prolínání dvou zkušenostních forem: 

koridorického labyrintu jako situační formy a koridorického labyrintu jako principu 

 
imaginace“ jako důležitý prostředek pro zajištění oboustranně funkční vazby mezi reproduktivními a 

produktivními mechanismy naší paměti. 

343 Zde navazuji na tezi Vladimíra Spousty nahlížející na vidění jako na vědění (viz SPOUSTA 2003, 22–27). 

344 SEDLÁKOVÁ 2004, 134.  

345 SEDLÁKOVÁ 1995, 38.   

346 EDELMAN 1978, 51–98; K této Edelmanově tezi přispěl svým pojetím „zpětnovazebních smyček“ 

(„feedback loops“) již zmiňovaný neurovědec Antonio Damasio, který se zaměřoval na propojení těla a mozku 

resp. mysli („body loop“) a jehož teze jsem zmiňovala v kapitole 2. 

347 Ibid.; Na Edelmanem rozpoznanou kontinuitu zkušenosti nahlížím jako na paralelu ke koherenci zkušenosti 

filozofa Monroe Beardsleye (viz kapitola 1.1.2.) založenou na zpětnovazebních mechanismech našeho vědomí. 

Teze obou vědců – Edelmanova kontinuita a Beardsleyeova koherence zkušenosti – jasně podporují nereduktivní 

přístup k vědomí, k němuž se ve své disertaci přikláním.  
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přehodnocujícího konkrétní prostor (Dům umění).349 S oběma formami se návštěvník bude 

vyrovnávat prostřednictvím procesu mentální reprezentace, který bude probíhat u obou forem 

paralelně, a sice na základě vztahu mezi realitou a „paměťovou stopou“, použiji-li slova 

amerického psychologa Jeroma S. Brunera.350  

Hovoříme-li o uchování senzorického vjemu jako o stopě tedy otisku, je na místě 

zmínit jako zajímavý materiál Descartesovo učení o idejích, které Miluše Sedláková uvádí 

jako jeden z filozofických zdrojů pro průzkum mentální reprezentace.  Sedláková totiž 

zdůraznila, že Descartes svými idejemi označil ty stavy vědomí, které jsou jakýmisi 

„duchovními odlitky“ skutečnosti tedy obrazy věcí vznikajícími v mysli v okamžiku působení 

vnějších předmětů.351 V tomto kontextu se zde vynořuje pro mě podnětná paralela mezi 

poznatky dnešní kognitivní vědy a metodickou skepsí pochybující o datech smyslového 

poznání, kterou vnímám jako možnou spojnici mezi vědeckým experimentem a intuicí, mezi 

věděným a tušeným.  

O této vazbě nás může přesvědčit i Korbičkův labyrintický koridor v Domě umění, 

který nás velmi zjednodušeně řečeno nutí čelit tomu, co o prostoru víme, resp. jak jej známe z 

našich paměťových vzorců, a co zde právě zažíváme. Tento živý tanec mezi tím, co cítíme a 

co víme se v průběhu dezorientačních a stabilizačních procesů proměňuje, takže každá strana 

této dynamiky je strukturou otevřenou k přeformování a přehodnocení. Právě v oboustranném 

propojení lidské emoce s inteligencí nacházejí současní psychologové John D. Mayer, Peter 

Salovey, David R. Caruso schopnost jedince „porozumět emocionálním signálům a skrze 

emoci zpětně posílit myšlenku.“352 V souvislosti se zkušeností světelně-prostorové situace to 

znamená, že zde zpochybňujeme, co víme a utvrzujeme se v tom, co cítíme a opačně. Tento 

zvláštní pocit „fluidizace“ dvou kategorií a jejich vzájemného míjení a prokluzování probíhá 

v labyrintickém koridoru nejen na úrovni mentálních procesů, ale analogicky i ve významu 

divákovy pozice vůči okolnímu prostoru, takže se nám slovy Miroslava Petříčka: „může zdát, 

že naše ‚zde‘ je pořád ‚jinde‘.“353   

 
348 MODELL 2003; Psychoanalytik Arnold Modell se zabývá vztahem subjektivní lidské zkušenosti a procesy 

mysli, během nichž je „hmota“ přetavována v obrazotvornost, resp. imaginaci.  

349 Divák bude pracovat se znalostí galerijního prostoru ze svých  minulých návštěv, ale i z fotografií či nákresů 

a v případě labyrintu se zkušeností labyrintické situace z reality ale i z reprodukcí.  

350 BRUNER 1967; Jerom S. Bruner ve svém pojetí reprezentace označuje jednu z významných 

reprezentačních forem za ikonickou a objasňuje ji jako reprezentaci fungující na principu „uchování stop po 

percepci předmětů,“ což lze podle mého názoru analogicky rozšířit také na uchování stop po vnímání prostoru a 

prostorové situace. 

351 SEDLÁKOVÁ 2004, 45. 

352 MAYER/SALOVEY/CARUSO/CHERKASSKIY 2011, 528–549.  

353 PETŘÍČEK 2013, nepag.  
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Paměťové mechanismy, kterým je tato kapitola prioritně věnována, přinášejí kromě 

vazeb na procesy lidské reprezentace také zajímavé souvislosti s procesy sebeuvědomění. Na 

některé principy divákova sebeuvědomění jsem upozornila již v předchozí kapitole věnované 

eliptickým spirálám a nyní se pokusím osvětlit, jakým způsobem sebeuvědomovací proces 

probíhá v případě labyrintického koridoru. Zajímavé je, že teorii sebeuvědomění („self- 

consciousness“) publikovali již v roce 1981 psychologové Charles S. Carver a Michael F. 

Scheier, kteří se danou problematikou zabývali z hlediska formy vědomí paradigmaticky 

vyjádřeného slovy „já“ a „můj“.354 Ve své tezi tedy předložili sebeuvědomění jako vědomé 

uvědomování sebe sama. Ovšem, současné studie podnětně upozorňují, že pro přesné 

„objasnění procesu sebeuvědomění je potřeba zodpovědět, zda si člověk může být vědom 

sebe samého jako formy uvědomění, v níž se projevuje jako předmět vědomí on sám.“355 

Jinými slovy to znamená, že současný průzkum sebeuvědomění se zaměřuje také na procesy, 

které bychom mohli nazvat uvědomění sebe sama v procesu sebeuvědomění.356   

Vraťme se tedy v tomto kontextu naposledy ke Korbičkovu dílu Labyrinth 

v brněnském Domě umění a pokusme se rámcově přiblížit, jak by zde k této specifické 

aktivitě na poli lidského sebeuvědomění mohlo docházet. Přestože v instalaci mohou být 

přítomní i jiní diváci, jevící se jako stíny, neboť světelně prostorová situace podobně jako 

mlha „rozpouští“ tvar, má tato koridorická forma velmi silný účinek introspekce. Slouží totiž 

jako výrazné inter-afektivní místo pro aktivování mechanismů týkajících se sebe sama (já).357  

Na jedné straně tu funguje kinetika světla a optického prokluzu, která má potenciál vtáhnout 

diváka do „prázdnoty“, na straně druhé tu hraje roli labyrintická forma, která vymezuje 

divákovu trasu a stimuluje jej k neustálému postupu. Dopady dezorientace (ztracen v difuzi 

 
354 CARVER/SCHEIER 1981. Kromě nich se v osmdesátých letech 20. století procesy sebeuvědomění zabýval 

Endel Tulving (viz TULVING 1985) a sice ve vazbě na průzkum paměti.  

355Stanford Encyclopedia of Philosophy; („…the issue is whether one is, or can be, conscious of oneself as 

oneself, a form of awareness in which it is manifest to one that the object of awareness is oneself.“). 

356 Dnes se procesy vědomého sebeuvědomování zabývají současní psychologové a neurovědci zejména ve 

vazbě na výzkum paměti, např. Marie Vandekerckhove, Luis Carlo Bulnes nebo Jaak Panksepp, kteří 

mechanismy vědomého sebeuvědomování označují za „zkušenost zkušenosti“ („the experience that one is 

experiencing“). Viz VANDEKERCKHOVE/BULNES/PANKSEPP 2014, 3.    

357 Zkušenost senzoricky náročného prostředí, v němž se mísí neidentifikovatelnost pocitu s nepolapitelností 

vizuálních podnětů v konfrontaci s obrazy uloženými v divákově paměti, popsal neurovědec Rodolfo Llinás 

v tezi označované „já z vortexu“ („I of the Vortex“). V ní propojuje vířivé vortexového prostředí s procesy 

mentální reprezentace a s paměťovými mechanismy do dynamického celku, kterým je sebeuvědomění. Tento 

proces vysvětluje následně: „Thalamokortikální systém ... synchronně propojuje smyslové referenční vlastnosti 

vnějšího světa s interně generovanými motivy a vzpomínkami. Tato časově koherentní událost, která váže složky 

vnější a vnitřní skutečnosti do jediného konstruktu, je to, co nazýváme ‚já‘.“ („The thalamocortical system … 

synchronously relates the sensory-referred properties of the external world to internally generated motivations 

and memories. This temporally coherent event that binds, in the time domain, the fractured components of 

external and internal reality into a single construct is what we call the ‚self‘.“) Viz LLINÁS 2001, 126.   
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světla), úzkosti (klaustrofobní koridor) a manipulace (stimulace k pohybu) zde staví diváka do 

krajně nekomfortní situace, v níž je neustále hnán do nejistoty, aniž by tušil, kam se ubírá. 

Tyto silně destabilizační faktory nakonec zafungují tak, že diváka nasměrují na ústřední 

orientační zdroj, který tu má k dispozici, totiž na sebe sama, a to nejen ve smyslu své vlastní 

tělesnosti (viz kapitola 2), ale také ve smyslu vlastního sebeuvědomění.358 Jelikož 

sebeuvědomovací procesy jsou vázané na pozornostně-paměťové aktivity, které v labyrintické 

situaci (jak již víme z předchozího textu) probíhají po celou dobu uskutečňování zkušenosti, 

tudíž mají silný aspekt procesuálnosti (na rozdíl od elipticko-spirálových situací 

zdůrazňujících roli jádra), nabízí se zde připomenout tezi neurovědce Vilayanura S. 

Ramachandrana, který právě procesuálnost a časovost chápe jako stimulující faktory pro 

proces lidského sebeuvědomění. Prostřednictvím zmíněných faktorů mohou být podle 

Ramachandrana aktivovány mechanismy, které ústí až k procesům uvědomění sebe sama v 

aktivitě sebeuvědomění.359 Dodnes však není úplně jasné, jakým způsobem lze takto 

specifickou aktivitu relevantně vyložit. Zatímco při výzkumu sebeuvědomění je kladen důraz 

na průzkum činnosti zrcadlových neuronů jako procesů, které lze popsat jako „dívat se na 

sebe, jako by se na mě někdo díval,“ v případě problematiky uvědomění sebe sama v procesu 

sebeuvědomění je podle Ramachandrana nutno propojit neurovědní průzkum s nejnovějšími 

poznatky v oblasti kognitivní vědy, neurologie, psychologie a psychiatrie.360 Tento 

Ramachandranův důraz na interdisciplinární hledisko výzkumu společně s mým přístupem ke 

světelnému dílu z hlediska uchopení celkové divákovy zkušenosti mě nakonec dovedl k 

chápání světelného labyrintického koridoru jako unikátního prostředí, v němž se senzorické 

dopady světla na pozornosně-paměťové aktivity diváka spojují v účinný prostředek pro 

aktivaci i těch nejcitlivějších procesů na poli lidského sebeuvědomění.361   

 

 

 

 

 
358 Tento aspekt dokládají i historické zprávy referující o myšlení starověkých stavitelů labyrintů, kteří údajně 

založili svou práci právě na předpokladu efektu sebeuvědomění, jenž cesta labyrintem produkuje.  

359 RAMACHANDRAN 2012. 

360 Ibid.  

361 Jelikož problematika uvědomění sebe sama v procesu sebeuvědomění zatím není vědními obory plně 

objasněna, v disertační práci pracuji pouze s rámcovým nastíněním vazeb tohoto procesu na zkušenost 

labyrintické situace. V této souvislosti je možné pracovat s otázkou, zda by vztah pozornostně-paměťových 

procesů diváka a světelného prostředí labyrintu nemohl posloužit jako přínosný materiál pro neurovědní výzkum 

lidského sebeuvědomění.  
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ZÁVĚR  

Existuje cosi – mlžné a beztvaré, a přece hotové a dovršené.  

Lao-c´: Tao te ťing362  

 

 Světelně-prostorové situace tvořené difuzí umělého světla v prázdném prostoru pracují 

s účinky senzorické deprivace. Zkušenost s nimi přináší dočasné psychofyzické změny 

(znejistění a dezorientace) a zároveň produktivně stimuluje procesy divákovy mysli (zejména 

v oblasti paměti). Metodu senzorické deprivace začali do své tvorby výrazně zapojovat v 

polovině šedesátých let 20. století představitelé hnutí „light and space“ James Turrell a Robert 

Irwin. Jejich progresivní přístupy nezůstaly bez odezvy a v Evropě je rozvíjí zejména dvojice 

současných umělců Olafur Eliasson a Ann Veronica Janssens, a v českém prostředí Pavel 

Korbička.   

  Jelikož umění založené na dialogu prázdného prostoru a umělého světla přesahuje 

možnosti analytické interpretace, v disertační práci jsem hledala adekvátní přístup, kterým 

bych prostřednictvím metod kognitivní vědy, psychologie a neurověd rozšířila nástroje 

umělecké kritiky. Východiskem pro mě byly experimentální přístupy na poli psychologie 

prováděné v šedesátých letech 20. století v Kalifornii a jejich odraz v umělecké tvorbě. Tyto 

psychologické a neurovědní vědecké experimenty zaměřené na zkušenost smyslově 

deprivačního prostředí realizovala pomocí anechoických komor společnost NASA a další 

korporace pro výzkum kosmonautiky. Díky kurátorskému projektu musea LACMA se mohli 

do výzkumného programu zapojit také výtvarní umělci a získané poznatky využívat ve své 

práci. Nejdůsledněji se dané příležitosti chopili právě Robert Irwin a James Turrell.    

 V té době byly přístupy a poznatky klasické fyziky podnětně konfrontovány se stále 

více se prosazujícími teoriemi relativity a doposud vlivná metoda radikálního behaviorismu 

založeného na vysoce reduktivní psycho-fyzické teorii vytěsňující z výzkumu veškeré 

mentální kategorie, byla pozvolna přehodnocována ve prospěch zájmu o procesy lidského 

vědomí.  V interdisciplinárním oboru „neurofilozofie“ vznikla současná neurofenomenologie 

reprezentovaná Franciscem Varelou a Bernardem Baarsem.  Neurofenomenologický přístup k 

experimentálnímu výzkumu z perspektivy první osoby a posun zájmu z pólu, „co“ prožíváme 

na „jak“ to prožíváme, pro mě znamenaly opěrné body ve výkladu světelně-prostorových 

situací a divákovy zkušenosti.  Další inspirací mé práce byla návaznost 

neurofenomenologických tezí na linii kontinentální tradice fenomenologie a zejména důraz na 
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ztělesněný stav lidské mysli. Z hlediska metodického jsem z neurofenomenologie čerpala 

následné: jednak motivaci pro průzkum světelně-prostorové situace jako zkušenosti 

ovlivňující procesy lidské mysli a jednak podnět k udržení průzkumu divákovy autentické 

zkušenosti v mezích, které jsou sice introspektivní, ale zároveň vědecky hodnotitelné.    

 Zmíněné experimenty na poli senzorické deprivace ukázaly, že účastník smyslově 

frustrujícího prostředí se přirozeně upíná k vlastní tělesnosti, jako jedinému referenčnímu 

bodu. Tuto vazbu mezi lidským tělem a specifickým prostředím (mlhou, tmou, difuzí světla 

v prázdném prostoru) jsem zkoumala z hlediska fenomenologie tělesného vnímání Maurice 

Merleau-Pontyho. Jeho teze vnitřních obrazů vstupujících do vědomí prostřednictvím těla 

jako membrány pro mě znamenaly důležité vodítko pro uchopení souvislostí mezi 

zatěžkávajícími účinky světelné situace, procesy divákovy mysli a jejich vazbami na 

divákovu tělesnost.   

V souvislosti s psychofyzickými responsemi diváka mě zajímaly zejména faktory, 

jimiž je účastník světelné situace stimulován k pohybu (Korbičkovy labyrinticko-koridorické 

situace) nebo naopak zamražen na místě (situace mlhy Veroniky Janssensové, "ganzfeld" 

prostředí Jamese Turrella), ale i destabilizován natolik, že ztrácí rovnováhu (Korbičkovy 

prostředí tmy nebo světelné instalace). Ve svém výzkumu jsem se inspirovala tezemi 

současného fenomenologa Renauda Barbarase, který rozvinul Merleau-Pontyho pojetí 

tělesného vnímání do teorie „vtělení“ („incarnation“), čímž vytvořil zajímavou tezi 

„ztělesněného“ vědomí včleněného do okolního světa. Barbarasův koncept propojující 

tělesnost vnímání s kognitivní vědou a neurovědami v mé disertaci představoval zajímavou 

filozofickou paralelu k současnému výzkumu „ztělesněné kognice“ („embodied cognition“) 

na poli kognitivních věd. V jeho rámci pro mě bylo určující zejména pojetí kognitivních 

procesů jako entit, které jsou hluboce zakořeněny v interakci těla se světem, resp. okolním 

prostředím. Proto jsem zkoumala jednotlivé typy světelných děl jako specifických prostředí 

s odlišnými vlastnostmi a odlišným potenciálem stimulovat divákovo vnímání i tělesné 

reakce. Za důležité jsem považovala teze současné historičky umění Mieke Bal, která do 

divákovy zkušenosti zapojuje jedinečný fenomén, tzv. „body-mind“ entitu. Balové myšlenka 

mě podporovala v uchopení světelně-prostorové situace právě jako prostředí, v němž 

senzorický vjem prostoupí tělesnou „konstrukcí“, aktivuje procesy mysli, a ty zpětně 

ovlivňují aktivity na úrovni tělesných (divák zastaví, zrychlí) nebo emočních responsí (divák 

zažívá pocit padání, bolesti, závratě, únavy). Důležitou roli jsem přikládala teoretickému 

 
362 LAO-C´ 2003. 
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modelu tzv. „as-if-body“ smyčky neurovědce Antonia Damasia, podle kterého je lidský 

mozek schopen prostřednictvím somatosenzorických oblastí mozkové kůry simulovat určité 

tělesné stavy, „jako kdyby“ se skutečně staly. Konkrétním příkladem může být situace, kdy 

divák ve světelně-prostorovém díle stojí na místě, ale v důsledku senzorických dopadů světla 

(víření, rozostření) zažívá emoci, jako při skutečném tělesném pohybu (chůzi nebo dokonce 

pádu). Touto pozornostně-zkušenostní ambivalencí se zabývala historička umění Janet 

Kraynak a popsala ji jako „vidím, že stojím, ale cítím, jak se pohybuji.“ V návaznosti na 

Kraynakové myšlenku jsem dopěla k poznatku, že světelně-prostorová situace má výrazný 

potenciál stírat hranice mezi tělesnými aktivitami (somatické změny nebo simulace těchto 

změn) a oblastí mentálních procesů (včetně paměti) a propojovat je v „akčně-reakční kruh“.    

Problematika vztahu těla a mysli mě na počátku dovedla až k Renému Descartovi, 

jehož teze metafyzického dualismu separujícím lidskou zkušenost na oblast vnější zkušenosti 

smyslů (hmotný svět založený na rozprostraněnosti, tedy lidské tělo), a na oblast vnitřní 

zkušenosti (nerozprostraněný svět sebevědomí myslícího subjektu, tedy lidská mysl) jsem 

předkládala jako značné omezení v cestě k introspekci. Z tohoto důvodu většina cenných 

podnětů v mé práci vycházela z negativního vymezování se vůči Descartově filozofii. 

Výjimkou byly úvahy, v nichž Descartes identifikoval mysl s vědomím a sebevědomím a 

odlišil ji od fyzického mozku, aby dále připustil, že substance těla a mysli (přestože nemají 

nic společného) jsou svázány do jedné bytosti. Tyto momenty Descartovy filozofie byly pro 

moji práci naopak důležité, neboť na ně významně navázali představitelé fenomenologie, 

v první řadě Edmund Husserl a následně současní fenomenologové zejména Merleau-Ponty a 

Renaud Barbaras. Právě jejich fenomenologické pojetí skutečnosti společně s konceptem 

tělesnosti vnímání a obecnou premisou, že fenomenologie je výrazně anti-fyzikalistickou 

teorií (odmítající redukci světa na čistě fyzické danosti), utvářely filozofický rámec mého 

výzkumu.  

Vedle filozofického pozadí mě v průzkumu světelně-prostorových děl zajímaly možné 

vazby mezi světelnou situací a modernistickou teorií. Konkrétně jsem se snažila odhalit, 

nakolik je možné světelně-prostorová díla vyložit prostřednictvím nástrojů modernistické 

umělecké kritiky reprezentované Clementem Greenbergem a Michaelem Friedem. Vycházela 

jsem ze vstupní teze, že parametry receptivně-estetických přístupů nemohou plně sloužit 

k teoretickému uchopení světelných děl. Soustředila jsem se tedy na konkrétní momenty, 

jimiž tato díla nabourávají kategorie greenbergovsko-friedovské teorie, a zároveň jsem se 
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snažila odhalit místa, v nichž by modernistické přístupy mohly být pro jejich výklad využity. 

V tomto ohledu jsem se zaměřila zejména na faktor přítomnosti,363 jehož význam 

zdůrazňovali již představitelé „light and space“. Ti přítomnost spojovali s temporalitou, 

procesuálností a autenticitou divákovy zkušenosti.364  Oproti tomu Michal Fried chápal 

přítomnost především ve vazbě na auratické umělecké dílo, které diváka kontemplativně 

ponoří do své prezence a nechá jej zcela zapomenout na svoji tělesnost i procesuálnost 

vlastních myšlenek.  

Vedle těchto „rozporů“ jsem nacházela překvapivé shody mezi modernistickým 

chápáním minimalistického díla a principy světelně-prostorových situací zejména ve 

Friedových myšlenkách, v nichž přisoudil přítomnosti „naléhavost“, „agresivitu“ a „zvláštní 

spoluvinu, kterou dílo vymáhá na pozorovateli,“365 tedy vlastnosti, jejichž prostřednictvím 

divák přijímá roli přímého účastníka uměleckého díla. Na základě těchto poznatků jsem 

dospívala k závěru, že modernistické přístupy byť vystavěné na receptivní estetice a kriticky 

namířené proti minimalismu, v některých ohledech zajímavě objasňují aspekty (principy), na 

nichž jsou světelná díla založena.  

 Další rovinou mého zájmu v oblasti greenbergovsko-friedovské teorie byla 

problematika tzv. bílé krychle („white cube“), která v polovině 20. století převládla na poli 

umělecké kritiky jednak jako označení pro neutrální galerijní prostor a jednak jako 

východisko pro teoretické teze ukotvené v principech modernismu. V průzkumech „white 

cube“ jsem se opírala o teorii irského kritika Briana O’Dohertyho ze sedmdesátých let 20. 

století, ve které předložil, že takto krajně idealizovaný prostor odejme umělecké dílo 

z kontextu a uzavře ve sféře, kde se čas přetavuje v bezčasí a kde není místo pro tělesnou 

bytost. O’Dohertyho kritika mi byla vodítkem ke stanovisku, že modernistické kategorie 

včetně principů „white cube“ se vzdalují novějším formám umění, jako jsou happeningy, 

akce, ale i světelně-prostorová díla vyžadující fyzickou přítomnost diváka.366 Za exemplární 

příklad jsem zvolila dílo Virga Jamese Turrella instalované v prostoru Villa Panza v italském 

městě Varese, které sice je čistě bílým prázdným prostorem, tedy bílou krychlí, avšak 

v důsledku neustále se proměňující světelnosti je tato „krychle“ vitalizována a 

 
363 Fried ve své terminologii používal pro označení přítomnosti pojem „Presentness“, který je do češtiny 

překládán jako prezence.  

364 James Turrell napsal: „...pocítíte přítomnost, téměř entitu – ten fyzický pocit a sílu, kterou může prostor 

poskytnout. (…you feel a presence, almost an entity – that physical feeling and power that space can give.“) Viz 

http://jamesturrell.com/about/introduction.html, vyhledáno 11. 7. 2018. 

365 FRIED 1998b, 54–55.  

366 Této problematice se podrobně věnuje Dawna L. Schuld (viz SCHULD 2006). 

http://jamesturrell.com/about/introduction.html
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subjektivizována. Jejím tématem tedy nemůže být idealizovaný prostor bezčasí, ale naopak 

prostorová a časová událost daného prostoru, se vší jeho nepředvídatelností.  Na příkladu 

Turrellovy Virgy a několika dalších děl jsem doložila, že světelně-prostorové situace 

významně podlamují principy idealizované modernistické „white cube“ a tím zároveň 

ukazují, že pro jejich objasnění je nutné využívat přístupy respektující prvky subjektivity, 

relativity a introspekce. 

O’Dohertyho kritiku „white cube“ probíhající na poli umělecké kritiky provázely v 

psychologické disciplíně časově paralelní kritiky tzv. černé skříňky vědomí („black box“), 

jenž byla produktem již zmíněné Skinnerovy radikální behaviorální teorie. Kritika těchto 

dvou principů mě motivovala k příměru, že uzavření mentálních procesů do nepřístupné černé 

skříňky vědomí je stejně limitující jako odosobněný a idealizovaný prostor bílé krychle, ať už 

ve smyslu výstavního prostoru nebo ve smyslu termínu modernistické kritiky. V této 

souvislosti jsem dospěla k dílčímu závěru, že přístup behavioristy vedeného vstupně-

výstupním modelem černé skříňky vědomí, stejně jako přístup formalisty zabývajícího se 

vizualizačními ideály nemohou být adekvátní metodou pro uchopení faktorů, na kterých jsou 

světelně-prostorová díla založena.  

 Limity modernistická teorie stejně jako omezení vyplývající z behaviorálních přístupů 

pro mě znamenaly výzvu k hledání relevantních přístupů pro objasnění senzoricky náročných 

uměleckých děl. V této souvislosti jsem se zaměřila na problematiku lidské zkušenosti. 

Zajímalo mě, nakolik zkušenost hraje roli v procesu divákovy orientace v prostředí založeném 

na matoucím účinku difuzního světla v prázdném prostoru. Opírala jsem se o teze neurovědce 

Alaina Berthoze, který se zabýval schopnostmi lidského vnímání adaptovat se na iluzivní 

nestálost a na jiné destabilizační vlivy (např. na mikrogravitaci ve vesmíru). Důležitý byl pro 

mě Berthozův poznatek, že lidské vnímání a zkušenost má soudržnost, resp. koherenci, která 

je klíčem k fungování adaptačního procesu.367 Tato Berthozova teze mi otevřela cestu k 

uchopení vjemově-zkušenostního prožitku světelně-prostorového díla jako adaptačně-

stabilizačního procesu, který není ukončen opuštěním umělecké instalace, ale odráží se do 

zkušenostního procesu dalšího světelně-prostorového díla.  

 Problematiku koherence lidské zkušenosti a vnímání jsem v poslední kapitole rozšířila 

o průzkum fungování lidské paměti, která s oběma oblastmi úzce souvisí. Zde jsem vycházela 

z teze psychologa Williama Jamese, který přistupoval k lidské zkušenosti jako koherentní 

entitě, která je vědomě držena v mysli, resp. paměti. Zajímaly mě především procesy 
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dlouhodobé paměti, která se chová jako velkokapacitní rezervoár schémat jednotlivých 

obrazů, vjemů a zkušeností, odkud se data samovolně vynořují nebo jsou vybírána a následně 

projektována do aktuální zkušenosti.  V tomto kontextu jsem hledala vazby mezi paměťovými 

schématy a typy světelně-prostorových děl. Opírala jsem se o tezi Dawny L. Schuldové, která 

tvrdí, že v lidské mysli by mělo existovat odpovídající typologické schéma nejen pro pevnou 

architektonickou formu, ale i pro amorfní prostředí, díky kterému jsme schopni se stabilizovat 

a orientovat i v percepčně velmi zatěžkávajících situacích jako je tma nebo mlha.368 V 

návaznosti na tuto myšlenku, jsem rozdělila světelně-prostorová díla na čtyři typy: prostředí 

světelné mlhy (Turrellovy „ganzfeld“ prostředí, Irwinovy situace s bílým denním světlem, 

Janssensové kontejnery světelné mlhy), prostředí tmy (Korbičkovy rané instalace ve tmě), a 

situační formy spirály a labyrintu (Korbičkovy eliptické spirály a labyrintické koridory). S 

ohledem na studie kognitivních vědců Petera Grafa a Daniela L. Schactera, podle kterých 

těžce specifikovatelné jevy (např. mlha nebo tma) z paměti vyprchávají mnohem snadněji než 

jasně definovatelné formy, jsem se v kapitole věnované paměti zaměřila na eliptické spirály a 

labyrintické koridory Pavla Korbičky.  

 Zajímalo mě, jak fungují paměťové mechanismy diváka během uskutečňování 

zkušenosti světelné eliptické spirály nebo labyrintického koridoru, a nakolik je možné tyto 

procesy osvětlit. Možné odpovědi jsem hledala v konfrontaci zkušenostně-paměťového 

procesu těchto dvou Korbičkových situačních forem s principy dvou historických modelů 

paměti, totiž starověkého „umění paměti,“ a renesančního divadla paměti Giulia Camilla. 

Nejdříve jsem se zaměřila na možné paralely mezi konceptem Camillova divadla paměti a 

zkušeností, kterou zažívá divák v Korbičkově elipticko-spirálové situaci (např. In v Galerii 

die Aktualität des Schönen v Liberci). Nejvýznamnější analogii ve fungování těchto dvou 

prostředí jsem nacházela ve společném důrazu na celkovou strukturu divákovy zkušenosti, 

jejímž prostřednictvím jsou aktivovány procesy paměti a odkryto další (vyšší) poznání 

vnímané skutečnosti. Podobně jako Camillovo divadlo předkládá svět jako jeden přesně 

strukturovaný vědomostní systém založený na vazbách makrokosmických entit s 

mikrokosmickými jednotlivostmi, přináší eliptická spirála zkušenost propojující veškeré 

účinky dané situace v jeden senzoricko-paměťový proces. Camillův divák (stojící po celou 

dobu nehybně v centru jeviště) i účastník Korbičkovy spirálové situace (zastavující se v jádru 

spirály) přistupují k prožívané zkušenosti obdobně. Pro oba účastníky je totiž dané prostředí 

 
367 BERTHOZ 2000. 

368 SCHULD 2018. 
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spouštěčem procesů spojujících viděné (obraz vnímané skutečnosti) s věděným (obraz 

uložený v paměti). Podobně jako Camillův divák obsáhne pohledem celý prostor hlediště a 

dosáhne tak poznání struktury světa, divák putující Korbičkovou světelnou eliptickou spirálou 

si po spočinutí v jejím jádru uvědomí, kudy prošel a kde se ocitá. Oba dva tedy dospívají k 

rozuzlení a pochopení dané situace prostřednictvím procesu, v němž je celková vjemová 

zkušenost provázána s pamětí.  

Druhá mnou sledovaná forma – labyrintický koridor – na rozdíl od spirálové situace 

nenechá diváka spočinout na místě, ale svými destabilizačními a matoucími účinky jej 

stimuluje k neustálému postupu kupředu (např. Labyrinth v brněnském Domě umění). Na 

pocity úzkosti a nejistoty, které nepřehledný koridor vyvolává, obvykle zareaguje divákova 

mysl tím, že prostřednictvím topologického vzorce uloženého v paměti začne produkovat 

„obrazy a schémata“ labyrintické formy a srovnávat je s právě prožívanou zkušeností. K této 

úvaze mě inspirovala zejména teorie neurovědce Geralda Edelmana objasňující vztah vjemu a 

„paměťového obrazu“ pomocí tzv. zpětně-vazebních paměťových mechanismů.369 

Edelmanovu tezi jsem využila jako vodítko k hledání paralel mezi účastníkem Korbičkova 

labyrintu a jedincem uplatňujícím metodu starověkého „umění paměti“. Podobně jako si 

řečník v mysli vytvářel odpovídající „paměťové místo“, do něhož umisťoval „paměťové 

obrazy“ a ty si pak při proslovu vybavoval, účastník Korbičkova světelného labyrintu neustále 

srovnává aktuální zkušenost s „obrazy labyrintu“, které má uloženy v paměti. „Čtením“ těchto 

„paměťových obrazů“ získával antický řečník schopnost přednášet dlouhé projevy, tedy 

orientovat se ve své paměti, stejně jako účastník Korbičkovy labyrintické situace získává 

prostřednictvím „paměťových obrazů“ prostředek k obnovení své orientace a stability.  

 Obě výše zkoumané Korbičkovy situační formy mají z hlediska fungování 

paměťových mechanismů společný rys, kterým je vyústění pozornostně-paměťových aktivit 

k procesům divákova sebeuvědomění. Tuto problematiku jsem sledovala ve vazbě na 

zkušenost světelně-prostorového díla a pojala ji jako poslední stupeň výzkumu. Pracovala 

jsem zejména s poznatkem, že u obou Korbičkových situačních forem probíhá proces 

divákova sebeuvědomění odlišně. Zatímco v elipticko-spirálových situacích je akt 

sebeuvědomění vázán na jádro elipsy, v labyrintickém koridoru se odvíjí procesuálně po 

celou dobu uskutečňování zkušenosti. Zaujalo mě, že právě procesuálnost a temporálnost jsou 

faktory, které podle neurovědce Vilayanura S. Ramachandrana rozšiřují proces 

sebeuvědomění k aktivitě označované jako uvědomění sebe sama v aktivitě sebeuvědomění. 



113 

 

V návaznosti na Ramachandranovy teze jsem dospěla k závěru, že světelný labyrintický 

koridor má ze všech mnou sledovaných situačních forem nejsilnější potenciál aktivovat skrze 

divákovu zkušenost i ty nejsložitější oblasti lidského sebeuvědomění a „zpřístupnit“ je jako 

možný materiál pro neurovědní výzkum.    

  Na tomto místě se naposledy vrátím k hlavním inspiracím a myšlenkám mé práce, a 

pokusím se shrnout nejdůležitější poznatky, ke kterým jsem dospěla. Na vybraných světelně-

prostorových situacích čtyř zahraničních umělců – Roberta Irwina, Jamese Turrella, Olafura 

Eliassona, Anny Veroniky Janssensové – a českého umělce Pavla Korbičky jsem se snažila 

objasnit vztah mezi radikálně minimalistickým světelným dílem a jeho vnímatelem. 

Podněcována Friedovým odmítavým postojem k minimalistickému dílu jako artefaktu z 

oblasti ne-umění („non-art“), které není schopno diváka vtáhnout do svého vnitřního děje, mě 

po celou dobu dostihovala otázka vazby mezi jazykem krajního minimalismu a procesy 

divákova vnímání. Abych dospěla k podstatě této spojnice, rozdělila jsem konkrétní situační 

formy do dvou základních typů. Pod první typ jsem zahrnula světelnou mlhu (Turrellovy 

„ganzfeld“ prostředí, Janssensové kontejnery mlhy, Eliassonovy prostory napuštěné mlhou) a 

světlem přehodnocenou tmu (Korbičkova raná díla), to znamená amorfní situační formy 

tvořené difuzí světla v prázdném prostoru bez znatelného prostorového vymezení či 

horizontu. Druhý typ pak představovaly tvarově definované světelně-prostorové formy, které 

jsou reprezentovány Korbičkovými situacemi labyrintu či elipsy tvořenými z 

polykarbonátových světlovodivých stěn. Zatímco při průzkumu amorfních situačních forem 

jsem pracovala zejména s neuchopitelností daného prostředí a sledovala jeho vazby na 

divákovu zkušenost, ve druhém případě mě vedle dezorientujícího účinku zajímal především 

vztah definované prostorové formy s procesy divákovy paměti. Nehledě na tuto rámcovou 

kategorizaci mě fascinovala společná vlastnost, která je charakteristická pro oba typy 

prostředí. Vyplývá ze samotné podstaty senzoricky deficitních děl a lze ji vysvětlit jako 

schopnost, jejímž prostřednictvím lze skrze redukci smyslových podnětů aktivovat a výrazně 

stimulovat procesy divákovy mysli.  Estetika prázdnoty a bezobraznosti, na které jsou mnou 

sledovaná díla vystavěna, totiž dokáže nabudit mechanismy lidské mysli natolik, že z ní 

začnou být vytěsňována veškerá podružná data a do popředí se dostanou informace směřující 

k pochopení podstaty věcí, stavů, ale i uvědomění sebe samého. To znamená, že podobně jako 

lze snižováním referenčních bodů zásadně posílit účinek světelného díla, lze procesem 

 
369 EDELMAN 1978, 51–98. 
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„vyprazdňování mysli“ dospívat k těm nejpodstatnějším dějům lidského vědomí.370 V tomto 

myšlenkovém kontextu jsem dopěla k závěru, že díla, která jsem v disertaci zkoumala, svou 

krajní minimalizací výtvarných prostředků a smyslových podnětů zcela paradoxně dosahují 

maximalizace procesů probíhajících v mysli recipienta, čímž zároveň dokládají, že Friedovo 

odsouzení minimalismu pro jeho „odtržení se“ od diváka by v případě světelných děl 

nemohlo uspět právě v důsledku této paradoxní „rovnice“.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
370 V tomto smyslu jsem v Turrellově otázce „...na co se tedy díváte [když] moje tvorba neobsahuje žádný objekt 

ani žádný obraz...? a jeho následné odpovědi „díváte se na sebe“, nacházela mnohem více, než samotní umělci 

často komentují. Viz http://jamesturrell.com/about/introduction.html, vyhledáno 18. 5. 2019; („My work has no 

object, no image... what are you looking at? You are looking at you looking.“). 

http://jamesturrell.com/about/introduction.html
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Základní biografická data hlavních umělců 

 

▪ kalifornské prostředí 

 - Robert Irwin (*1928 v Long Beach) pracuje převážně v Kalifornii, USA   

 - James Turrell (*1943 v Los Angeles) pracuje převážně v Kalifornii, USA   

▪ západoevropské prostředí  

 - Olafur Eliasson (*1967 v Dánsku) pracuje převážně v Berlíně, Německo  

 - Ann Veronica Janssens (*1956 ve Folkestone ve Velké Británii) pracuje převážně 

 v Bruselu, Belgie 

▪ české prostředí   

 - Pavel Korbička (* 1972 v Brně) pracuje zejména v Brně a v Praze, Česká republika 
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