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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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Východiska a dosažené cíle 

 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 dynamický proces, který probíhá na obou stranách 

dialogu za působení celé řady subjektivních faktorů: konkrétního času, trvání uměleckého 

účinku, temporality vnímání, ale také individuální senzibility diváka a jeho zkušenostního 

potenciálu. Tato křehká vztahová situace mě podnítila k otázkám, jakým způsobem je možno 

percepčně náročná díla zkoumat a nakolik lze relevantně vyložit souvislosti mezi 

psychofyzickými responsemi diváka a procesy působení světelně-prostorového díla. V 

disertační práci jsem proto hledala adekvátní přístupy, kterými bych prostřednictvím metod 

kognitivní vědy, psychologie a neurověd rozšířila nástroje umělecké kritiky a uplatnila je pro 

objasnění vztahu světelně-prostorových děl a divákova vnímání.  

 Na základě vlastní zkušenosti jsem si utvořila vstupní tezi, že účinek světelně-

prostorových děl vyvolává dočasné psychofyzické změny ve smyslu divákova znejistění a 

dezorientace, a zároveň produktivně stimuluje procesy jeho mysli. Fascinoval mě poznatek, 

že krajní redukcí výtvarných prostředků a senzorických podnětů lze docílit výrazné aktivace 

zkušenostně-paměťových procesů v divákově mysli. Abych dospěla k základům této 

nematematické „operace“, obrátila jsem nejdříve pozornost ke Kalifornii jako kolébce 

radikálně minimalistických projevů „light and space“. Těsný vztah prudkého technologického 

vývoje a divoké přírody tam od šedesátých let 20. století utvořil ideální klima pro vzájemné 

sblížení umělecké praxe s neurovědním a psychologickým výzkumem.  K významným 

příkladům patří dobové psychofyzikální experimenty na poli smyslové deprivace, jejichž 

nástroje – anechoická komora a „ganzfeld“ prostředí – se staly spojnicí mezi vědou a 

uměním.1 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 Corporation2 s experimentálním 

psychologem Edwardem Wortzem3 a dvěma kalifornskými umělci – Robertem Irwinem a 

 
1 IRWIN 2008, 127.  
2 Společnost Garrett Corporation byla hlavním dodavatelem pro Národní agenturu pro letectví a kosmonautiku 

(National Aeronautics and Space Administration) označovanou zkratkou NASA.  
3 Experimentální psycholog Edward C. Wortz (1930–2004) byl specialista zejména na idiosynkrazie v 

astronautice.  
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Jamesem Turrellem. Oběma umělcům se tehdy otevřela mimořádná příležitost zakoušet 

senzorickou deprivaci na vlastní kůži a autentickou zkušenost „deficitního prostředí“ 

uplatňovat v umělecké praxi.  

 V té době byly přístupy a poznatky klasické fyziky podnětně konfrontovány se stále 

více se prosazujícími teoriemi relativity a doposud vlivná metoda radikálního behaviorismu 

byla pozvolna přehodnocována ve prospěch zájmu o procesy lidského vědomí. V 

interdisciplinárním oboru „neurofilozofie“ vznikla současná neurofenomenologie, jejíž 

přístup k experimentálnímu výzkumu z perspektivy první osoby a posun zájmu z pólu, „co“ 

prožíváme na „jak“ prožíváme, pro mě znamenaly výchozí body ve výkladu světelně-

prostorových děl a divákovy zkušenosti.  Kromě toho mě zajímala samotná návaznost 

neurofenomenologických tezí na linii kontinentální tradice fenomenologie a zejména důraz 

neurofenomenologie na ztělesněný stav lidské mysli. V této souvislosti jsem významné 

podněty nacházela především v myšlenkách Francisca Varely, který ve studiích zaměřených 

na ztělesněnou mysl a ztělesněnou kognici podmiňoval vznik každé zkušenosti existencí těla s 

jeho senzoricko-motorickými schopnostmi.4   

 Výše zmíněné experimenty na poli senzorické deprivace jsem chápala jako důkazy, 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 především 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.5  Důležitá pro mě byla i další 

Merleau-Pontyho myšlenka týkající se schopnosti přecházet mezi stavem „být tělem“ a 

„disponovat tělem“, což jinými slovy znamená, že člověk (resp. divák) zároveň je „svým 

tělem“ a zároveň „má určité tělo, skrze které jedná ve světě“.6 Tento fenomén dvojího 

počitku, který hrál roli i v učení zakladatele moderní fenomenologie Edmunda Husserla, 

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

souvislosti s problematikou divákovy fyzické přítomnosti ve světelně-prostorovém díle. 

Konkrétně mě motivovala myšlenka: „dotýkám-li se vlastní ruky, je dotýkaná ruka též 

 
4 VARELA/THOMPSON/ROSCH 1991. 
5 MERLEAU-PONTY 1976; MERLEAU-PONTY 2013. 
6 Problematice těla ve smyslu „mít tělo a být tělem“ v Merleau-Pontyho filozofii se věnuje Jakub Čapek (viz 

ČAPEK 2011). 
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smyslovým orgánem, který dotyk cítí, a tedy se sama může stát dotýkající.“7 To, že tělo je 

zároveň vnímající a zároveň vnímané, jsem v disertaci chápala jako analogii vzájemně 

podmíněného vztahu, který probíhá mezi divákem a dílem, mezi vnímatelem a vnímatelným.   

V souvislosti s psychofyzickými responsemi diváka mě zajímaly zejména faktory, 

jimiž je účastník světelné situace stimulován k pohybu (Korbičkovy labyrinticko-koridorické 

situace) nebo kterými je 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“,8  čímž vytvořil zajímavou tezi ztělesněného vědomí 

včleněného do okolního světa. Barbarasův koncept propojující tělesnost vnímání s kognitivní 

vědou a neurovědami v mé práci představoval zajímavou filozofickou paralelu k současnému 

výzkumu „ztělesněné kognice“ na poli kognitivních věd.9 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 

specifická prostředí, která disponují odlišnými vlastnostmi a odlišným potenciálem stimulovat 

divákovo vnímání i tělesné reakce. Za důležitou inspiraci jsem považovala teze současné 

historičky umění Mieke Balové, která do divákovy zkušenosti zapojuje jedinečný fenomén, 

tzv. „body-mind“ entitu.10 Balové myšlenka mě podporovala v uchopení světelně-prostorové 

situace jako prostředí, v němž senzorický vjem prostoupí tělesnou „konstrukcí“, aktivuje 

procesy mysli, a ty zpětně ovlivňují aktivity na úrovni tělesných nebo emočních responsí 

(divák zastaví, zrychlí nebo divák zažívá pocit bolesti, závratě, únavy). Významnou roli jsem 

přikládala také teoretickému modelu „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.11 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, která ji popsala jako „vidím, že stojím, ale cítím, jak se 

 
7 Ibid., 105. 
8 BARBARAS 2002, 24. V anglické literatuře je používán termín „incarnation“.  
9 V anglické literatuře je používán termín „embodied cognition“ (viz např. VARELA/THOMPSON/ROSCH 

1991).  
10 BAL 1999, 89–90. 
11 DAMASIO 2010; DAMASIO 2000. 
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pohybuji“.12 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 souvislý proces, který lze označit jako „akčně-reakční kruh“.    

Problematika vztahu těla a mysli mě nejdříve 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 právě představitelé 

fenomenologie. Velmi stručně lze tedy říci, že filozofický rámec mého výzkumu utvářelo 

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).  

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 jednoznačně 

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 snažila odhalit místa, v nichž by modernistické přístupy mohly být pro jejich výklad 

využity. V tomto ohledu jsem se zaměřila zejména na faktor přítomnosti,13 jehož význam 

zdůrazňovali již představitelé „light and space“ a spojovali jej s temporalitou, procesuálností, 

autenticitou divákovy zkušenosti a tělesností vnímání.14  Oproti nim Michael Fried chápal 

přítomnost především ve vazbě na auratické umělecké dílo, které diváka kontemplativně 

 
12 KRAYNAK 2003, 28. 
13 Fried ve své terminologii používal pro označení přítomnosti pojem „presentness“, který je v českých 

překladech uváděn jako prezence (viz POSPYSZYL 1998).  
14 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. 

http://jamesturrell.com/about/introduction.html
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pohltí do své prezence a nechá jej zcela zapomenout na svoji tělesnost i procesuálnost 

vlastních myšlenek. Vedle těchto odlišných postojů jsem v greenbergovsko-friedovské teorii 

(byť vystavěné na receptivní estetice a kriticky namířené proti minimalismu) nacházela 

pasáže, v nichž je na faktor přítomnosti nahlíženo způsobem, kterým lze objasnit i některé 

principy světelných děl. Konkrétně se jedná o slova Michaela Frieda přisuzující přítomnosti 

„naléhavost“, „agresivitu“ a „zvláštní spoluvinu, kterou dílo vymáhá na pozorovateli,“15 tedy 

vlastnosti, jejichž prostřednictvím divák přijímá roli přímého účastníka uměleckého díla. 

V tomto ohledu jsem dospěla k závěru, že přestože by Fried každou světelně-prostorovou 

situaci podle svých kritérií označil za „non-art“, v některých pasážích naopak uznal a 

zdůraznil faktory, na nichž je světelné dílo vystavěno.16 Kromě již zmíněného aspektu 

přítomnosti se jedná zejména o autenticitu zkušenosti17 a komplexnost situace, do níž Fried 

překvapivě zahrnul i tělo pozorovatele.18  

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, který předložil tezi, 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.19 O’Dohertyho kritika mi byla vodítkem k myšlence, že modernistické kategorie 

včetně principů „white cube“ se vzdalují novějším formám umění, jako jsou happeningy, 

akce, ale i světelně-prostorová díla.20 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 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 

 
15 FRIED 1998b, 54–55.  
16 Friedův termín „non-art“ překládám jako „ne-umění“.  
17 FRIED 1998b, 58; („…to musíte prostě zažít – jak se to děje, jak to prostě je. To, co je důležité, je samotná 

zkušenost.“). 
18 FRIED 1998b, 54;  („Stojí myslím za poznámku, že ‚celá situace‘ znamená ‚všechno‘ včetně, jak se zdá, těla 

pozorovatele.“). 
19 O’DOHERTY 1986. 
20 Této problematice se podrobně věnuje Dawna L. Schuld (viz SCHULD 2006).  
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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.21 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 

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 

 
21 BERTHOZ 2000. 
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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.22 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 

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 

 
22 SCHULD 2018. 
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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.23 

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. 

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.    

 
23 EDELMAN 1978, 51–98. 
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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 od šedesátých let 20. 

století vznikala ve vazbě na zkoumání smyslových deprivací. Tím reagovala na dobové 

psychologické a neurologické vědecké experimenty rozvíjené v té době jak v Evropě tak 

Americe, s výraznou progresivitou hlavně v Kalifornii.  Z okruhu všech zajímavých osobností 

„minimal art“ pracujících s umělým světlem se proto věnuji pouze kalifornským umělcům 

Jamesovi Turrellovi a Robertu Irwinovi, jejichž zájem o propojení umění s vědou přinesl 

zcela průkopnické výsledky, 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.“24

  

Každá ze světelně-situačních forem, jimiž se ve své studii zabývám, představuje 

samostatný typ subjektivní zkušenosti, neboť každé setkání se světelně-prostorovou situací 

představuje individualizovanou a individuální „událost prostoru“.25 Její výzkum, pochopení 

 
24 PETŘÍČEK 2013, nepag.  
25 Výraz „událost prostoru“ převzat od Miroslava Petříčka (viz PETŘÍČEK 2013, nepag.). 
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nebo jen samotný prožitek přirozeně vyžaduje přímou zkušenost založenou na silném faktoru 

individuálnosti a subjektivity. Vyrovnat se s touto vlastností lidské zkušenosti mi napomohly 

teze Michaela Baxandalla, který upozornil, že individuálnost zkušenosti je dána historickými 

a geografickými souvislostmi a objasnil ji jako hlavní příčinu toho, proč každý z nás 

procesuje data z oka s odlišným vybavením a tím pádem odlišně.26 Ve své disertaci jsem tedy 

pracovala s faktem, že prožitek jednoho diváka se může lišit od prožitku jiné osoby a proto 

jsem zmíněné faktory individuálnosti, subjektivity a relativity respektovala jako rovnocenné 

součásti celkové dynamiky zkušenosti.  

  Jelikož důraz na fyzickou přítomnost diváka v procesu vnímání uměleckého díla 

vyžaduje pracovat s aspekty introspekce a subjektivity,27 musela jsem se ve své disertaci 

vyrovnat také s problematikou perspektivy prožívajícího „já“. Hledání způsobu, jak nakládat 

se zkušenostním pohledem první osoby, kterým byl vyloučen behaviorální přístup pokládající 

pocity za epifenomenální (průvodní produkt nemající kauzální vliv na tělesné procesy) a tedy 

za bezvýznamné, patřilo k primárním problémům, které můj výzkum provázely. Jako důležité 

vodítko mi posloužilo hledisko současné neurofenomenologie, která nejzávažněji začlenila 

perspektivu první osoby do experimentálního výzkumu prožitku. V tomto ohledu jsem se v 

průzkumu zkušenosti světelně-prostorových situací řídila tím, co neurofenomenologie tvrdí, 

tedy premisou, že k autentické zkušenosti je možno dospět prostřednictvím autentického 

experimentu. 

 Vzhledem k tomu, že světelně-prostorové umění je založeno na nepředvídatelných a 

proměnlivých situacích, označila jsem přístup, kterým lze takto specifické umění zkoumat 

termínem „situační přístup“. Tím jsem měla v úmyslu zdůraznit nejen prvky procesuálnosti, 

subjektivity a introspekce, s nimiž jsem při výkladu světelných děl pracovala, ale také 

poznatek, že zkušenost světelně-prostorové situace je proměnlivý a dynamický proces, který 

nekončí v momentě opuštění díla, ale hraje aktivní roli v divákově pozdějším myšlení i 

následných zkušenostech.  

 

 

 

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

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

experiences, 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 to us all. Yet in some circumstances the otherwise marginal differences between one man 

and another can take on a curious prominence.“). 
27 Otázkami subjektivity v umění „light and space“ se zabývá Dawna L. Schuld (viz např. SCHULD 2018).  
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Závěr  

 Vrátím-li se k hlavním inspiracím a myšlenkám mé práce, mohu nejdůležitější 

poznatky, ke kterým jsem dospěla, shrnout následovně. 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 „vyprazdňování mysli“ dospívat k těm 

nejpodstatnějším dějům lidského vědomí.28 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 

 
28 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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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“.   

  

Věřím, že tato disertační práce svými informacemi přínosně obohatí aktuální poznatky 

ve výzkumu světelně-prostorových děl a problematiky jejich vnímání. Myšlenky a dílčí 

závěry, k nimž jsem dospěla, mohou sloužit nejen jako výchozí materiál k dalšímu 

zpracování, ať už v návaznosti na mnou využívané metody a přístupy nebo na základě 

odlišných kritérií, ale také jako podnět k zamyšlení se nad významem Korbičkova díla v 

zahraničních souvislostech.  

 

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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Prostor Zlín XXVI, no. 2, 2019   

 

Pedagogická činnost a příležitostné přednášky 

2016–2017 Management umění. Dvousemestrální cyklus přednášek pro studenty na Fakultě  

 multimediálních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.  

2013–2020 Spolupráce s Právnickou a Filozofickou fakultou MU v Brně, Fakultou  

 výtvarných umění VUT v Brně a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně – přednášky na 

 uvedených fakultách a praktické semináře se studenty v prostorách expozic Muzea 

 města Brna.   

2017 Vznik institucionálních sbírek a chod muzea jako příspěvkové organizace. Přednáška na  

 Právnické fakultě Masarykovy Univerzity v rámci předmětu Trh s uměním a jeho 

 právní aspekty, 2. 5. 2017.  

2019 Světelně-prostorová situace v tvorbě Pavla Korbičky jako komplex vazeb na tělesnost  

 diváka. Přednáška pro veřejnost v Domě umění města Brna, 25. 4. 2019.  

 

Členství v odborných radách:  

- členka redakční rady periodika Prostor Zlín 

- členka Umělecké rady a předsedkyně Nákupní komise Musea Kampa v Praze 

- členka komise pro obhajoby ateliérových prací na Fakultě výtvarných umění VUT 

v Brně  

 

Stálé expozice:  

Autorka expozice Od moderny po současnost. Stálá expozice umění druhé poloviny 20. a 

počátku 21. století v Muzeu města Brna (otevřena od 30. 5. 2013). 

 

Autorské a kolektivní výstavní projekty:  

Od roku 2003 připravila několik desítek výstavních projektů jak ve veřejných institucích 

(zejména v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně, Muzeu města Brna a Museu Kampa v 

Praze), tak v soukromých galeriích (Galerie Brno, Brno Gallery Cz, Topičův Salon v Praze, 

Galerie Václava Chada ve Zlíně) 
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Současné zaměstnání:  

Od roku 2013 činná jako kurátorka při Oddělení dějin umění v Muzeu města Brna se 

zaměřením na výtvarné umění 20. a 21. století.  

 


