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Kateřina Sedláková, Autodestruktivní tendence v akčním umění 70. let
Bakalářská práce

Posudek školitelky

Bakalářská práce Kateřiny Sedlákové je věnována fenoménu extrémních forem akčního 
umění, ve kterých performeři v Evropě, ve Spojených Státech i přímo v tehdejší ČSSR 
v průběhu sedmdesátých let pracovali s vlastním tělem. V úvodní kapitole zařazuje akční 
umění do historických souvislostí, aby se potom nadále zabývala zejména jeho vyhraněnou 
podobou – body artem. Body art zkoumá jako specifický fenomén, vymezující se vůči širšímu 
pojmu performance, a hledá jeho dávnou archetypální, rituální genezi a rovněž jeho počátky, 
především v tvorbě osobností poválečných experimentátorů jako byl Yves Klein, Piero 
Manzoni nebo Carolee Schneemann. Správně však upozorňuje i na skutečnost, že počátky 
drastického přístupu k vlastnímu tělu lze spojit už s některými akcemi realizovanými v první 
polovině šedesátých let (zejm. vídeňští akcionisté). V druhé polovině šedesátých let potom 
dochází k dalšímu rozšíření tohoto typu autodestruktivní umělecké aktivity. 

Vlastním předmětem bakalářské práce jsou ovšem autodestruktivní akční projevy 
v sedmdesátých letech uplynulého století. Sedláková se pokouší zkoumat tento fenomén 
z několika zorných úhlů, a to především z hlediska klinické medicíny, psychologie, filozofie 
(fenomenologie) a z hlediska sociálního (politického a gendrového).  Poznatky, ke kterým na 
základě pečlivého čtení především zahraniční literatury dochází, potom využívá 
v podkapitolách, které jsou případovými studiemi několika modelových představitelů 
extrémního body artu.  Těžiště práce ale vidím v oddílech, ve kterých autorka bilancuje 
aspekty patologičnosti, metafory, psychoanalýzy a smluvního práva. Domnívám se, že 
připomenutí existence „smlouvy“ mezi aktérem a divákem, a zároveň důraz na tehdejší 
západní politickou scénu a její kritiku ze strany alternativní kultury je přínosné. 

Sedláková pracovala s kvalitními odbornými texty, její práce je dobře napsaná, byť by bylo 
možné s některými pasážemi i polemizovat. Přestože je text dobře formulovaný, bylo by 
ještě možné ji stylisticky dotáhnout, a práce by si zasloužila rovněž poněkud pečlivější 
jazykovou úpravu. Pokud jde o citáty, volila bych obrácený postup – v textu český překlad, 
v poznámce originální znění. Přes uvedené dílčí výhrady však konstatuji, že jde o kvalitní 
bakalářskou práci, ve které se její autorka se ctí vyrovnává s velmi komplikovaným tématem. 

Bakalářskou práci Kateřiny Sedlákové doporučuji k obhajobě.

Doc. PhDr. Marie Klimešová Ph.D.                                                                 V Praze, 2. února 2012



 


