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Umělé světlo v umění 
Světelně - prostorová situace v tvorbě Pavla Korbičky jako komplex vazeb na tělesnost diváka. 
 
   Disertační práce PhDr. Ilony Víchové je věnována světelně-prostorové tvorbě Pavla Korbičky, ale 
významně přesahuje obvyklý rozměr monografie individuálního autora. 
Je tomu tak hlavně proto, že Víchová své zážitky z vnímání Korbičkových děl dovedla zobecnit v 
závěrečnou tézi, že Korbičkova světelně-prostorová díla „svou krajní minimalizací výtvarných prostředků a 
smyslových podnětů zcela paradoxně dosahují maximalizace procesů probíhajících v mysli recipienta", a 
že tímto procesem „vyprazdňování mysli" lze dospívat „k těm nejpodstatnějším dějům lidského vědomí“ (s. 
17). To je opravdu silná téze, o které je třeba diskutovat. 
   Předně je třeba se domluvit o tom, co je zde minimalizace a maximalizace. Víchová spojuje termín 
minimalizace také s tzv. minimálním uměním a hledá historické kořeny Korbičkova díla u amerických 
minimalistů z šedesátých let minulého století Roberta Irwina a Jamese Turrella. Jako minimalisty ovšem 
obvykle uvádíme Judda, Morrise nebo Smithsona, kteří vycházeli spíš z geometrální problematiky objektu, 
než z radikální deprivace v anechoické komoře nebo v „ganzfeld“ prostředí. Najdou se ale styčné body, 
kupříkladu v Enantiomorfických komorách Roberta Smithsona (1965), které také tématizují vizuální 
smyslové „prázdno“. Lze však také zaujmout názor, že právě toto „prázdno“ anebo „ganzfeld“ prostředí je 
ve skutečnosti maximálně nejplnější, protože pozornost neulpívá na jednotlivostech a je přímo 
konfrontována s totálním celkem. 
   Tím chci naznačit, že je velmi obtížné rozhodnout, co jsou vlastně ty „nejpodstatnější děje lidského 
vědomí“. Myslím, že Víchová správně směřuje k tomu, že to jsou procesy a že i zmiňovaná světelně 
prostorová díla chápe jako exprerimentální nástroje k rozvíjení a eventuálnímu studiu takových procesů, 
které jsou pro člověka bytostně důležité. Jestliže jim dáme jako cíl sebeuvědomění, respektive „aktivitu 
označovanou jako uvědomění sebe sama v aktivitě sebeuvědomění“ (s. 14), pak jim poskytujeme morální 
legitimaci, ale pro umělce je podstatná permanentní kreativita, zajišťující samotný zdroj jeho výkonu a ta 
sama na sebeuvědomování asi velký ohled nebere. 
   Víchová se sama soustřeďuje hlavně na problematiku recipienta. Proto hledala poučení u současné 
kognitivní vědy, psychologie a neurovědy. Zde má rozsáhlou znalost relevantní literatury, kterou dovede 
obratně používat a komentovat. Diskuse je ovšem náročná už z toho důvodu, že i pro samotnou kognitivní 
vědu je velmi obtížné překonávat hiát mezi senzorickým podnětem a ideovou responzí.  
  Vydatným zdrojem Víchové bylo fenomenologické učení Merleau-Pontyho o významu tělesnosti a na 
něho navazující názory. Odtud nepochybně prýští hlavní elán celé práce najít spojnice mezi tělovou 
smyslovostí a psychikou jako pouto mezi umělcem a divákem. 
  Velmi zajímavá je také kapitola o problematice paměti, respektive zmínky o „prostorových vzorcích 
v paměti“ a „tělových schématech", které otevírají problematiku struktury procesů. Trochu pochybuji o 
tom, že by divadlo paměti Giulia Camilla objasňovalo elipticko-spirálová díla Pavla Korbičky, protože ho 
považuji spíš za instruktáž pro francouzského krále, jak ze sebe udělat vzdělance osvojením 
mytologických figur italského renesančního hermetismu. Více by mne zajímalo, kde se u Korbičky vzala 
samotná představa spirály. 
  V oblasti výtvarné teorie se Víchová často vrací ke známé stati M. Frieda Art and Objecthood a k jeho 
pojmu „prezence“. Fried sice kriticky považuje minimalismus za „neumění“, ale Víchová dobře cítí, že jeho 
protiklad modernistického auratického umění a „liberalistického“ neumění není neprostupný. Konečně ho 
lze také číst jako tradiční polaritu Wolfflinovy dvojice renesance a baroko. Radikální minimalismus, kterým 
se zabývá Víchová, svou orientací na manipulaci s divákem, včetně přístupu k němu přes mučednický 
komplex „senzorické deprivace“, silně připomíná barokní obrazový aparát. 
   To co sleduje Víchová a k čemu dochází, ostatně přivolává řadu dalších umělecko-historických 
analogií, včetně problematiky radikálního impresionismu (M. Rosso). 
   Disertační práce Ilony Víchové je vynikající v tom, jak teoreticky zpracovává umělecký materiál a 
vytváří fundované předpoklady pro kognitivní základ svého „situačního“ přístupu. Plně vyhovuje 
požadavkům kladeným na disertační práci a lze ji klasifikovat výborně. 
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