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 Přes značnou šíři záběru práce Ilony Víchové je třeba zdůraznit, že její předností 

je hloubka, do které její rozbory zasahují. Má proto více rovin, neboť kontext, do něhož 

práce Pavla Korbičky postupně zasazuje, je nejen horizontální, nýbrž i vertikální – je jím 

dokonce sama geneze a větvení minimalismu, s nímž světelné instalace Pavla Korbičky 

spojuje, a tedy i specifické navázání na evropskou uměleckou tvorbu 50. a 60. let (Olafur 

Eliasson a další).  Druhou, spíše horizontální rovinou je pak hledání souvislostí s tím, jak 

díla, která pracují se světlem a prostorem, působí na vnímatele, jak aktivují jeho 

kognitivní aparát a akcentují jeho tělesnou existenci, resp. roli tělesnosti v zakoušení 

světa. Protože však tělo je rovněž třeba chápat jako most k mentálním procesům, je 

dalším nezbytným kontextem tradice fenomenologie, která přes knihy Maurice Merleau-

Pontyho přechází přes neurofenomenologii (Natalie Depraz, Francisco Varela) až ke zcela 

současnému zkoumání vztahu mezi myslí a tělem (body-mind), paměti a neurofyziologii. 

To vše podle autorky patří na stranu „metodologických východisek Korbičkovy tvorby“ 

(1.1), protože osvětluje nejen autorův záměr, nýbrž i samu strukturu jeho jednotlivých 

instalací. Práce Ilony Víchové je tak nejen monografickou studií o díle jediného autora: v 

linii, kterou sleduje, jsou jak přesvědčivé analýzy věnované průkopníkům „light and 

space art“, jimiž jsou Robert Irwin a James Turrell, a tedy poskytuje i pohled na 60. léta 

z mnohem méně obvyklé perspektivy, pokud má téma prostorové dez-orientace či vztah 

mezi deprivací a exaltací smyslové zkušenosti četné přesahy (John Cage stejně jako 

třeba Timothy Leary anebo David Bohm). 

 

 Co je však asi nejdůležitější a nejpřínosnější, je výklad díla a tvorby Pavla 

Korbičky jako výzkumu zkušenosti prostoru, to jest procesuálně dějové události (1.2), 

což mimo jiné implikuje rovněž nezbytnou transformaci galerijního prostoru (white cube 

kontra galerie „obývaná“ zkušeností účastníka) samého. Nebo řečeno jinak: Ilona 

Víchová přesvědčivě dokládá, jak komplementaritě žité tělo-prožívání prostoru odpovídají 

v Korbičkově tvorbě různé způsoby komplementarity divák-dílo-prostor, a to od 

experimenty s dezorientací až po Taneční kaligrafii. 

 

 Originalita (a naprosto nesporná odborná hodnota profesionálně perfektně 

provedené) práce však nespočívá jen v analýzách jednotlivých děl a v identifikaci jejich 

teoretických východisek či přesahů, nýbrž v nemalé míře i ve volbě autorů, kteří mají k 

této tvorbě podle Ilony Víchové co podstatného říci. Za jiné zde musím vyzdvihnout nové 

objevení Johna Deweye a jeho knihy Art as Experience – je patrné, že autorce jde o 

pochopení a neohlíží se na akademické módy. Podobně by bylo možné zmínit i opakované 

odkazy k theatrum memoriae – v jednom i druhém případě se totiž autorce podařilo 

integrovat tyto koncepty do naprosto aktuálního kontextu. Je vůbec nápadné, jak 

Korbičkova tvorba Iloně Víchové umožňuje překvapující, ale pozoruhodné přesahy (aniž 

se zpronevěřuje vlastnímu tématu své disertace): Korbičku čte jako šifru toho, co 

můžeme vědět o sobě – o fungování lidského vědomí či paměti a vnímání. Vlastně se 

dostává až k paradoxnímu závěru: Korbičkova díla bychom mohli chápat jako jiný jazyk, 

jímž by kognitivní věda mohla adekvátním způsobem formulovat svá zjištění, a nikoli 

jako ilustrace jejích poznatků, jako by Korbička byl leckdy o krok napřed před různými 

teoriemi lidského vnímání a myšlení. Toto prostoupení perspektiv vědy a tvorby 

pokládám nikoli za nějakou nadhodnotu práce Ilony Víchové, nýbrž za její vlastní obsah, 

je to to, co ukazuje její skutečný smysl. Jejím centrem je sice event of space (v 

nejrůznějších významech a kontextech), ale tento střed k sobě přitahuje různé 

perspektivy a sjednocuje je. Nezřídka se stane, že lze odtud podnikat různé exkurzy, 

které nejdou za rámec práce, ač ji přesahují, například pojetí minimalismu jako výzvy 



umělecké teorii své doby (proti greenbergovské linii a s ní spojených modernistických 

kategorií), anebo koncept embodied cognition, který je novým (a zjevně důležitým) 

aspektem třeba recepční estetiky. Vůbec je celá práce příkladem toho, jak si lze 

představit průzkum lidské zkušenosti uměním a jak složitá je sama struktura umělecké 

zkušenosti,  a vůbec koherence prožívání světa (jak na straně umělce, tak na straně 

„diváka“, pokud má toto slovo ještě své oprávnění). 

 

 To, že Korbičkovy instalace jsou vždy site specific, jistě komplikuje jejich analýzu, 

ale i to vlastně potvrzuje práce, když odkazuje k orientovanosti našeho prožívání, které 

je jak alocentrické, tak egocentrické.  Například labyrint tvořený polykarbonátovými 

panely v galerii Via Art v určité chvíli a pozici (polo)zrcadlil přes vstup do galerie i dění na 

ulici, což by v jiném prostoru nebylo asi možné. Ale byl by to další příklad toho, jaký 

význam má v Korbičkové práci právě dynamika: dynamika pohybu, dynamika vztahů, 

dynamika prostoru a vlastně i dynamika světla. V jistém ohledu právě polykarbonát dává 

světlu cosi jako embodiment, protože je schopen světlo „vést“ jako určitý tok ve svém 

řečišti. Dává mu zvláštní „plastičnost“, abych použil termínu Catherine Malabou, která 

rovněž ve svých knihách přechází od filosofie 60. let k neurovědám. 

 

Závěr oponentského posudku je velmi snadný. Práce Ilony Víchové je vysoce 

nadstandardní, a to jak svým bohatým obsahem, tak teoretickými základem, na kterém 

argumentuje (stačí se podívat na bibliografii, aby bylo zřejmé, v jaké hloubce jsou 

ukotveny její základy). I přes svou složitost je velmi přehledná a velmi dobře se čte. 

 

Navrhuji hodnotit ji jako výbornou a doporučuji k obhájení. 
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