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Anotace: 

Bakalářská práce Performance- excitované stavy jako inspirace ve volné tvorbě a výtvarné 

výchově se zabývá emocemi ve výtvarném umění formou performance. V teoretické části 

popisuje vznik a vývoj performance, v dějinách umění mapuje záznam emocí od 17. do 21. století 

a současně představuje práci několika vybraných autorit umění. Výtvarná část zachycuje autorčiny 

akce a v didaktické části se zabývá návrhem výtvarných úloh pro volnočasové aktivity.  

 

Annonatation: 

 Bachelor thesis Performance- excited states as inspiration in free form and in art 

education deals with the emotions in fine arts in the form of performance. The theoretical part 

describes the origin and evolution of performance art, in history of art charts the record emotions 

from the 17th to 21st century and represents the work of a several selected authorities of art. The 
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artwork captures the artist’s actions and the didactic part deals with art lessons for leisure 

activities.  
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Úvod 

Práci předkládám jako dílčí teoretická zkoumání a jejich následnou aplikaci ve vlastní 

tvorbě. Zabývám se performance jako samostatným druhem umění, zkoumám jeho vývoj, nárůst 

a využití vybrané souvislosti i aplikaci do výukového procesu. Taktéž se snažím vyložit hrubou 

definici performance dle teorií a ve vlastním pojetí.  

Samotný výběr tématu z okruhu postmoderního výtvarného umění je pro mne spíše 

pokusem proniknout do neznámých vod a prohloubit své vlastní vědění. Svou práci chápu jako 

pokus porozumět současnému umění. V průběhu studia nejrůznějších podkladů jsem však došla k 

řadě nových poznání, která mne přinutila opustit původní představy a dala práci nové impulzy a 

směr. 

 V minulém století sleduji hnutí a několik vybraných osobností, které se vztahují k umění 

akce. Popisuji jejich tvůrčí přístup a vlastní práce. Naneštěstí zmiňovaná oblast často překračuje 

své vlastní hranice a prostupuje několika dalšími uměleckými směry jako je happening, body art a 

konceptuální umění. Počet autorů, kteří v daném směru působili je nesčetný, a proto si vybírám 

jen některé, k jejichž osobám a pracím mám delší vztah.   

 Individuální prožitek a jeho bezprostřední záznam jako součást umělecké výpovědi 

představují cestu k opravdovému vnímání skutečnosti, v jejímž rámci se stávají „obnažené“ emoce 

komunikačním nástrojem. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Jak rozumět performance 

1.1.1  Okolnosti vzniku  

Okolnosti vzniku samotné performance jsou složitou problematikou, kterou se zabývá 

nespočet odborných knih a vzniklo mnoho i mnoho studentských výzkumných prací. Smyslem této 

práce není předložit pouhá fakta a osobnosti, k tomu slouží jiné publikace. Uvádím pouze jeden 

z možných náhledů na vznik performance, přičemž připouštím jiné pohledy.   

 

Umění akce, které zahrnuje krom performance také happening a event, se začalo 

formovat po polovině 20. století. Celý svět byl po vytrpěné válce plný hluboké deziluze a vnitřního 

zklamání (odhlédneme-li od okamžité euforie po jejím skončení). V lidech doznívaly hrůzy války, 

mnoho věcí ztratilo smysl, lidé chtěli opustit staré hodnoty, oprostit se od nich a vstoupit do světa 

nově, tak aby se na děs posledních válek mohli zapomenout. Umělci se snažili sebe samapřekročit 

a dostat umění do nového rozměru. Mezi jejich touhy taktéž patřilo zpřístupnit umění lidem - 

umění pro všechny a to jakoukoliv formou. Měli už také dost výstavních prostor a chtěli se dostat 

do ulic a mezi lidi. Do vzpoury proti tradici můžeme řadit i antropometrii pláten. Opuštění tohoto 

jednoho omezujícího prostoru a vydání se dál. Mezi první umělce, kteří využili antropometrických 

rozměrů obrazu, patří Yves Klein a Jackson Pollock v 50. letech 20. století.  

Lidé se vyrovnávali se všemi následky války, jejichž rozsah nemohl nikdo předvídat, stejně 

jako nikdo nepředvídal 2. světovou válku. Cesta, jakou se svět dostal k umění performance, je 

složitá. Zasažení umělci hledali nová vyjádření a nové cesty v umění. To, co nabízela předešlá 

generace, jim již nestačilo k zachycení jejich prožitků a myšlenkových pochodů. Na evropské 

scéně, především ve Francii, se objevila syrovost ve směru původně nazývaném Un Art Autre, 

dnes známém pod pojmem In formel, vycházející, mimo jiné, z principů expresionismu. Informel 

se vyznačuje odklonem od tradičního umění a iracionalitou. Inspiraci hledá převážně v umělcově 

mysli. K vybudování napětí využívali silné nánosy barev či prach. Jean Dubuffet, otec Art Brut, 

například vycházel z psychotiků a dětských čmáranic. 

Ve Spojených státech amerických se pracovalo odlišným způsobem. Během dvou 

světových válek emigrovala velká část evropských odborníků a umělců do USA, kam s sebou 

přinesli množství podnětů. Avšak i tady umělcům stále chyběly vyhovující vyjadřovací prostředky. 
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Se štětcem, tužkou či sochou si už nevystačili, potřebovali najít nějaký nový prostředek, který by 

jim pomohl v řádném sebevyjádření.   

Tak objevili po dlouhé době tělo (antropometrie Yvese Kleina 1) a strhla se lavina zvaná 

body art. Umělci zkoumali tělo a jeho prostřednictvím začali komunikovat ve všech formách. 

Navrátili se k přírodě a především sami k sobě. Obrátili svou orientaci k východním náboženstvím 

a snažili se najít harmonii. Taktéž se domnívám, že díky rozvoji technologií a rychlejší komunikaci 

mezi lidmi, bylo na čase reagovat na problematiku sledování televize. Body art se po chvíli propojil 

se vznikajícími novými proudy umění poválečné doby- land artem, uměním instalace atd. a 

dohromady dali vzniknout novému směru- akčnímu umění. 

Akční umění je vlastně výchozím bodem pro pozdější formu happeningu a obecně 

označuje zmiňované překračování statického působení obrazu.  

Happening, který se objevil dříve než performance, vznikl jako potřeba reagovat na 

tehdejší politickou situaci. Představuje něco na způsob satiry, reaguje na postoje a rozhodnutí 

vlády a interpretuje je specifickou vyjadřovací formou, která přímo komunikuje s publikem jiným 

jazykem. Tehdejší doba si hranici v komunikaci mezi divákem a umělcem dala za úkol strhnout a 

přišla se směrem nazvaným happening. 

 

1.1.2  Happening vs. performance 

Happening, jako součást akčního umění, představuje směr zabývající se představením, 

které spolupracuje s publikem a zapojuje jej do děje. Objevil se už koncem 50. let 20. století 

v USA, tudíž dříve než performance. Jak happening, tak i performance, jsou revoltou proti 

jakékoliv systematizaci, schematizaci, omezení lidského myšlení a politickým postojům. V USA 

stojí proti válkám ve Vietnamu, v Evropě reaguje na ozvěny dvou světových válek a na následné 

obsazení východních států totalitními režimy.  

Děj u happeningu, jak jsem se již zmínila, předpokládá spolupráci umělce s diváky, kteří 

jsou vtaženi do akce. Divák tak přímo ovlivňuje průběh akce a na rozdíl od performance „prožívá“ 

namísto pasivního pozorování.  Happening může být proveden v jakémkoliv prostředí a libovolnou 

formou, ale podstatou je čas, prostor a bezprostřední zážitek. Důležitým aspektem bylo navázání 

komunikace s diváky, která umožnila jejich následné zapojení. Současně na celém uměleckém poli 

stále pokračovala snaha dostat umění z galerií do veřejného prostoru mezi lidi. Když totiž nemůže 

člověk za uměním, půjde umění za ním. Sám Allan Kaprow, který se o rozvoj této oblasti umění 

                                                           
1
 Živé štětce- Anthropometry: Princess Helena, 1960 
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přičinil, definoval happening jako „soubor událostí předváděných nebo vnímaných po určitou dobu 

a na více místech“. 2  

 U happeningu se předpokládá delší časový úsek děje s částečně daným scénářem, 

spoléhajícím na improvizaci a na rozdíl od performance očekává zpětnou reakci diváka. Svým 

pojetím a užíváním netradičních předmětů překonává dosavadní estetické hodnoty, které však už 

v polovině 20. století byly dost snížené prohlášením o ready-made Marcelem Duchampem.  

 V Čechách je za jednoho z předchůdců happeningů považován Vladimír Boudník, který 

chodil po Praze a na oprýskaných omítkách hledal obrazy. Náhodným kolemjdoucím poté 

ukazoval krásy a tajemství starých zdí pomocí pasparty, kterou přikládal na zdi. 

 

 Jako za jednu z nedůležitějších postav pro jakýkoliv vývoj akčního umění považuji 

samozřejmě Johna Cage. Kolem jeho postavy se shromáždilo množství vynikajících autorů a stál u 

vzniku hnutí Fluxus, které jako první umělecký směr po dadaismu spojilo všechny umělecké 

proudy. Fluxus umožnil propojení všech oborů umění a zasloužil se o velký rozvoj akčního umění. 

Současně propojil evropskou, americkou a asijskou scénu a svým unikátním postojem byl laickou 

veřejností přijímán jako společenství vtipálků. Umělci působí ve všech proudech a stylech, které 

zrovna potřebují a výsledné práce volně přechází z jednoho proudu umění do druhého. Je jim 

společná hra a radost z tvorby, kterou chtěli předat světu. 

 

1.1.3 Definice Allana Kaprowa, 1976 

Allan Kaprow říká, že performance jsou postoj a rozděluje je do pěti skupin:3 

 

1. Pracovat ve známém druhu umění a svou práci předvádět ve známém uměleckém 

kontextu, např. malířství v galerii, poesii v básnických sbírkách, hudbu v koncertních 

sálech atd. 

2. Pracovat neznámým, tj. neuměleckým způsobem, ale práci předvádět ve známém 

kontextu umění, např. placky v galerii, telefonní seznam prodávaný jako básnická sbírka. 

                                                           
2
 www.artlist.cz  

3
 Allan Kaprow, Non-theatrical Performance, Artforum, 1976. In Vokno č. 4, leden 1981 

http://www.artlist.cz/
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3. Pracovat známým uměleckým způsobem, ale práci předvádět v neuměleckých 

souvislostech, např. Rembrandt jako žehlicí prkno, fuga v rouře klimatizace, sonet jako 

inzerát. 

4. Pracovat neuměleckým způsobem, ale předvádět práci jako umění v neuměleckých 

souvislostech, např. testy vnímání v psychologické laboratoři, terasy proti erozi půdy, 

opravy psacích strojů, sbírání kuchyňských odpadků atd. (Pod podmínkou, že umělecký 

svět o tom ví.) 

5. Pracovat neuměleckým způsobem a v neuměleckých souvislostech, nenazývat tuto práci 

uměleckou, ale v podvědomí si podržet, že někdy to také umění být může, např. 

systémová analýza, sociální práce v ghettu, stopování, myšlení atd. 

 

Každý umělec si vybírá, pod kterou skupinou chce pracovat. Většina umělců se logicky řadí 

k prvnímu bodu- malíři vystavují malby v galerii, básníci svou poesii publikují ve sbírkách.  

Pod druhou skupinou pracuje ta část umělců, kteří svou prací chtějí oznámit světu nějakou 

zprávu, poukázat na určitou absurditu, upozornit na danou problematiku, či si jen chtějí hrát- 

chodit spát do galerie, v koncertním sále pořádat turnaj ve vodním pólu.  

Třetí část umělců spoléhá na vzdělanost svých diváků. Publikovat báseň do inzertní části novin 

předpokládá určité predispozice čtenářů a předpokládá schopnost chápat spojitosti v širších 

souvislostech a brát věci s nadhledem a například i s mírným sarkasmem.  

Pod čtvrtou skupinou působí velice málo lidí. Podle mne se jedná o případy děl vytvořených 

z úplně jiného hlediska než uměleckého. Z praktického, z nutnosti potřeby. Když například 

rozmístíme ptačí budky na objednávku před každou novostavbu v ulici a po práci si uvědomíme, 

že aniž bychom chtěli, díky rytmicky se opakujícímu prvku jsme v ulici vytvořili vizuální instalaci. 

Působí v prostoru zajímavě, barevné rozmístěné je líbivé… Nezasvěcenému rozmístěné budky 

přijdou jako záměr, ale práce plánovaná vůbec nebyla a vznikla na základě objednávek lidí, 

lačnících po překrmování ptactva ve svém okolí. To samé můžeme prohlásit o dlouhé chodbě 

opatřené množstvím zářivek. Jak šel čas, zářivky se porozbíjely a místní správce je povyměnil za to, 

co zrovna bylo po ruce. Výsledkem několikaletého pravidelného praskání a měnění zářivek je 

chodba zářící několika odstíny světel vyvolávající pocit měnícího se prostředí. A po těch letech se 

chodbou projde člověk zabývající se uměním a práce opraváře na něj udělá dojem. A tak, během 

půl roku, můžeme v rámci některé exhibice procházet chodbou plnou rozličně svítících zářivek a 

udiveně obdivovat instalaci. 
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Posledním bodem se myslím zabývá spousta lidí, avšak nevědomě. Dovolím si nesouhlasit 

s Kaprowem, že ten, koho se tento bod týká, skoncoval s uměním. Sama dělám množství věcí, u 

kterých vím, že nejsou umělecké, často jim chybí jakékoliv umělecké souvislosti, ale v myšlenkách 

se uchyluji k pocitu, že by to uměním mohlo být.  (Tak jako bych natočila krátké video o instalaci 

ptačích budek ze čtvrtého bodu, kdybych jej měla v plánu dokumentovat, správně jej sestříhala a 

vytvořila umělecky hodnotné dílo. Ale úplně původně bych pouze dokumentovala práci budkaře.) 

Jedná se o daný pocit kupříkladu při manuální práci. Vezměme například nutné okopávání 

záhonku, aby to poslední, co na něm roste, nezemřelo. Začneme na něm pracovat. Rýčem 

vydloubneme plevel, oklepeme hlínu, rostlinu zahodíme, hlínu provzdušníme. A znovu. 

Vydloubneme plevel, oklepeme hlínu, rostlinu zahodíme, hlínu provzdušníme. Během chvíle si 

tělo zvykne na monotónní manuální činnost, kontrolu převezme jiná část mozku a my si zatím 

činnost uvedeme do jiných souvislostí. Představím si, že jsem součástí hudební kompozice, 

nechám se unést pravidelným rytmem dloubání, vytahování a oklepávání. Zvuk padající hlíny a 

dopadajícího plevelu do kýble se stane hudbou. Já sama se stanu ústřední postavou svého malého 

představení. Potlesk prosím. Nikdo si mé malé hudební performance nevšimne. Nikdo nezahlédne 

v rytmu to, co zrovna pociťuji já, ale mne samotné se svět na chvíli zcela změní. Stylizuje se do 

uměleckého představení se světly, efekty a hudbou. Proč by tedy pátý bod znamenal opuštění 

umění? Nesouhlasím. Je jeho předformou.  

 

1.1.4 Etymologie pojmu performance 

Jestliže použijeme doslovný překlad z angličtiny, vyjde nám pojem výkon a představení. Ve 

sféře výtvarné kultury můžeme tento pojem definovat jako umělce, který svou práci zakládá na 

improvizaci v daném prostoru a čase. Jde o vystoupení, které má jádro v tvůrčím činu a jehož 

podstatou je okamžik tvorby v jakékoliv oblasti umění. Během představení nikdo nemůže 

předvídat jeho průběh. Věci těla a denní potřeby na sebe berou nový háv a přenáší se do vlastní, 

originální symboliky, která společně s dějem nabývá nového významu. 

Neexistuje žádná přesná definice performance. Množství teoretiků umění i samotných 

umělců se již o to pokoušelo a stále pokouší, ale osobně si myslím, že definovat tuto oblast umění 

je zbytečnost. Ba dokonce, pokud by se vymezily přesné hranice, akční umění by ztratilo smysl, 

protože by akčnost ztratila na akci. Každý tvořící umělec definuje svou torbu jinak a odlišně chápe 

hodnoty, tudíž nemůžeme předpokládat stejné pochopení performance a můžeme očekávat 

neočekávané. Štěstím je, že podstata tohoto uměleckého proudu dovoluje propojení téměř 

s jakýmkoliv druhem umění a oborem. Z principů definující definujících tento směr, bych 
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performance nazvala formu umění, která je založena na improvizaci a je iniciována určitým 

dějovým plánem, avšak bez definovaného pořadí.  

 

Pojem performance označuje všechny formy sdělení uměleckého charakteru, které 

k vyjádření využívají předvádění před, či za účasti diváka. Mezi 60. - 70. lety totiž happening přešel 

do fáze „pouhého“ představení, tzv. performance. Rozdíl mezi happeningem a performance je, že 

při happeningu jsou diváci součástí děje, kdežto u performance nejsou, anebo bezpodmínečně být 

nemusí. I přesto, že umělec může pracovat s médiem, diváci stále nemohou být součástí děje 

akce. Mohou být jedině vyprovokováni samotným iniciátorem- umělcem, děje. Taktéž děj u 

performance je jen fragmentem příběhu a je na divácích, aby si samostatně vyvodili závěry tak, 

jako to bývá u většiny uměleckých děl, jako např. u holandského malířství. 

V současné době se můžeme setkat s dvěma druhy performance, tzv. divadelní a 

nedivadelní. Divadelní zahrnuje celou škálu akcí, jako jsou svatby, závody, výuka ve škole či 

demonstrace, ale vždy jde o přesně daný časový úsek a po vypršení doby se účastníci rozejdou.  

Současně rozměr performance může lehce narůst a vstoupit do pole happeningu. 

 Ohledně nedivadelní performance je to složitější. Nezačíná textem ani představováním. 

Nemusí se jí zúčastnit ani herci a ani diváci, performerem se totiž může stát téměř kdokoliv. Jde o 

umělecké výtvory a výkony všeho druhu. Mohou to být rozsáhlé landartové instalace, 

konceptuální díla, či představení individuální nebo skupinové- performance, určené „pro sebe“, 

nebo pro publikum.  

 

1.1.5 Problematika dokumentace akce  

Akční umění je velice těžko zaznamenatelné a ani podrobná dokumentace nenastolí stejné 

pocity a atmosféru totožnou s fyzickou přítomností, kterou zažívají účastníci akce. Pokud se 

umělec rozhodne pro záznam, využívá obvykle fotografie, videa nebo textu při zpětné reflexi. 

Během činu není čas zahodit práci a pořídit si pár fotografií. Událost je tedy nejčastěji 

dokumentována druhou osobou, respektive osobami a autor akce je nemůže přímo ovlivnit. 

Z hlediska dokumentace se samozřejmě jakýkoliv záznam hodí, ale jde primárně o prožití 

okamžiku a ne o zaznamenání činu. Důležitější je proces a vnímání.  

Co se týče reprodukce, v 60. a 70. letech se například využívalo záznamu pomocí 

černobílých fotografií v nevelkém formátu doplněného textem.  Avšak podstatnou věcí samotné 

události je stále funkce v daném prostoru a čase. V zásadě nejde z fotografie a textu vycítit 

identické pocity jako za přímé účasti, tudíž pozdější interpretace není to pravé, jelikož informace 
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se k nám dostává již zprostředkovaně a nemusí zahrnovat shodné kontexty, které zamýšlel uvést 

autor. Interpret disponuje odlišnými schopnostmi, než jeho následní čtenáři a původní záměr 

může neúmyslně odvést od pravého jádra. Nezbývá nám nic jiného než se spokojit s touto 

skutečností a přijmout fakt, že k oboru umění, který se zakládá na daném prostoru, čase a 

prožitku, přesnější a lepší dokumentace nebyla, není a nebude.  

Jedinou možností, která nám ještě může zprostředkovat atmosféru a průběh představení 

je video. Video je jedním z nejrychlejších komunikačních prostředků. V době dnešních rozvinutých 

technologií může kdokoliv a kdekoliv vytvořit záznam čehokoliv. A k záznamu akce stačí sepnout 

před začátkem start a na konci vypnout. Domnívám se ale, že ani tímto živým obrazem nezažijeme 

shodný zážitek, kterého měl možnost zúčastnit se svědek konkrétního představení.  

 

1.2 Emoce v dějinách umění 

Každé umělecké období má svůj specifický ráz a preferuje určitý vzhled ve všech složkách, 

od architektury, designu, módy až po účesy, který považuje za správný a líbivý. Avšak během let se 

názory lidí mění, od předešlých věcí se odvrací a hledají nové. Myšlenky se však k lidstvu navrací 

ve spirálách po celou dobu- například oslava rozumu proběhla v antice, renesanci, osvícenství a od 

moderní doby probíhá opět až do současnosti. Vše se opět vrací. Jako retro. Mění se názory, úhly 

pohledů na svět a možnosti vyjadřování- dříve byla vrcholem výtvarné tvorby nepálená zdobená 

mísa, dnes ji zpracovávají technologická zařízení a celé instituce designérů. Ale člověk, jako 

jedinec, se v základu nemění.  

Kupříkladu smrt jako životní událost se vnímá ve všech kulturách kontinuálně téměř beze 

změny. Představuje od ztráty, postupu do nové části života, reinkarnace, konce i nového začátku 

vždy událost, která přítomné velice emocionálně zasáhne. Následné reakce okolí jsou rozdílné, zda 

mají povahu pozitivní nebo negativní, je již vedlejší. Jasné však je, že ať jsme příslušníkem jakékoliv 

kultury na libovolném kontinentě, většina z nás vnímá úmrtí velice silně.  

A v každé epoše a každém společenství je několik jedinců - umělců, spisovatelů či 

hudebníků- kteří extatické a následné události mají snahu zachycovat. Čas od času je jedinou jejich 

možností se srovnat s nenadálými pocity tak, že je reflektují ve své tvorbě. Netýká se to jen reakce 

na jednu konkrétní událost, jako je úmrtí, ale může jít i o reflexi rozpoložení většího celku v delším 

časovém úseku, viz F. Goya, Los Caprichos, kap. 1.3.1.2. 

Ať jde o zachycení oplakávání nad Kristovým ukřižováním, o tragickou a smrt Romea nad 

Julií od Shakespeara, egyptské hieroglyfy či o Vor Medúzy od Theodora Géricaulta. Vždy je poznat 
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životní událost, která v každém vyvolá silné emoce. Rozdíl je, zda v nás reakci vyvolává příběh, 

který zachycuje, nebo jeho zpracování. Je pouze na umělci, jakým způsobem ke svým divákům 

hovoří. Zda chce svou prací šokovat, nebo poukázat na tragédii. Géricault jednoznačně v 19. 

století šokoval a Shakespear představil divadelní hru zachycující hlubokou lásku pro potěšení či 

spíše pro poplakání obecenstva. Tak jako se dá hovořit k divákovi v publiku pomocí slov, dokáže 

obraz vypovědět množství informací beze slova. Umělec dokáže vystavět citově nabitá díla i z 

předmětů, které mezi sebou nemají zdánlivě mezi sebou žádný vztah, avšak dokáže je usadit do 

takových kontextů, že diváka hluboce zasáhnou. 

 

 

Obrázek 1 T. Géricault, Vor Medúzy, 1818 

  

Obrázek 2 M. Grünewald, Ukřižování, 1515 

 

Ve výtvarném umění můžeme sledovat tři úrovně excitovaných stavů:  

1. Excitované stavy, jimiž byla díla inspirována a jež dílo zachycuje nebo vyobrazuje. 

2. Excitované stavy, které prožíval autor, při tvorbě díla. 

3. Excitovaný stav, který v divákovi vyvolá dílo samotné.  

Samozřejmě, hranice mezi třemi stanovisky je tenká a často se stírá.   

 

Údajně s narůstajícím věkem, dle redaktorky londýnských The Times, vyjadřování 

extrémních lidských emocí a jejich ztvárnění přestanou lákat4. Drásavá díla nás přitahují zřejmě 

jen v době dospívání, kdy tělem cloumá jedna hormonální změna za druhou. Což je přirozené, ale 

jako dospělí bychom měli uklidit do skříně roztrhané kalhoty a sadu odznaků revoltujících kapel, 

vymalovat po plakátech a pustit si Boba Dylana, jelikož má komplexnější výpověď? Ano i ne. Určitá 

změna v našich hodnotách proběhne, ale člověk rozhodně, pokud je člověk dostatečně senzibilní, 

                                                           
4
 Cambell- Johnston, Rachel. Umění na pokraji zhroucení má větší váhu, The Times, [online], [2014-02-27]. 

http://www.artmuseum.cz/umelec.php?art_id=845
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neuklidí kalhoty a odznaky do skříně a už vůbec ne do krabice na půdu. Vnímáme v zásadě velice 

obdobně jako v období  dospívání, jen naše reakce nejsou tolik impulzivní. V pubertě se dotváří 

osobitý systém hodnot a ten nemůžeme opustit na základě dospění. Nese se s námi po celý zbytek 

života. Souhlasím s tím, že dojde k určitým změnám, a žebříček hodnot několikrát 

restrukturalizujeme, ale v zásadě jsme to stále my. Já jsem poslouchala dokola Cult od skupiny 

Apocalyptica dokud se mi neroztrhla páska. Já jsem si četla fantasy romány a neoblékla po několik 

let jinou barvu, než černou.  I přesto, že jsem vyrostla, mne tyto věci ovlivnily a zanechaly ve mně 

určitou stopu, kterou ve svém chápání světa a kritice nemohu opomíjet. Například takoví 

expresionisté vyjadřovali řadami kostlivců a studených barev své pocity po celou dobu. Domnívám 

se tedy, že u každého jedince dochází ke změnám pojetí života velice individuálně a někdo prostě 

vše naskládá do krabice a pošle dál, zatímco jiný si jen přežehlí kalhoty.  

 

1.3 Zachycení emocí v dějinách umění 

V této kapitole popisuji osobnosti ve světě umění, které mi připadají zajímavé formou 

vyjadřování a svým specifickým přístupem ke světu. Ke zmiňovaným autoritám chovám určitý 

vztah, který mne ve výběru ovlivnil.  

 Za ta tisíciletí existence umění, se nespočet umělců a amatérů snažilo zachytit nějakou 

emoci. Šťastnou, smutnou, vnitřní… Pokud by existoval přehled těchto děl, nevystačila by nám 

knihovna. Díla, která jsem níže vybrala, nepředstavují přehled zachycení emocí v průběhu let ani 

nemají žádnou chronologickou návaznost. Jsou to práce, které dle mého názoru zachycují 

specifický postoj člověka ke světu a jeho interpretaci. Dále dokládám určitou provázanost mezi 

umělci napříč staletími- vztah mezi barokním předváděním Berniniho a teatrálností performancí 

Abramovičové.   

 

1.3.1 Klasická díla 17. - 19. století 

 Představitele zachycující či vyjadřující emoce jsem zúžila na 3 osobnosti mezi 17. a 19. 

stoletím, tedy dobu baroka, romantismu a expresionismu. Vybrané osobnosti jsou předními 

představiteli a mistry ve svém oboru. Jejich práce mne oslovuje svým výrazem i zpracováním. 

Výběr proběhl na základě bližšího vztahu mezi mnou a danou uměleckou osobností. Tak jako nyní 

zaujímá následující řádky Bernini, Goya a Munch, mohlo být pro někoho jiného na jejich místě 

bezpočet jiných umělců.   
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1.3.1.1  Gian Lorenzo Bernini 

Baroko. Mysl. Pýcha. Pompa. Adorace. Doba zázraků, blahořečení a předvádění. To je 

doba baroka. Baroko zachycuje prchavé a přelomové okamžiky děje, vteřiny prozření a osvícení. 

Drama a síla se převádí i do samotné architektury pomocí množství konkávních konvexních prvků, 

které mezi sebou vytváří napětí. Vyžívá se v dramatických situacích a jako první komplexní směr se 

orientuje na citové zapůsobení. Svým pojetím chce oslovit diváka a omráčit jej božskou silou. A to 

jak příslušníka vyšší třídy, tak nevzdělaného plebejce. Cílem bylo ponechat lid v posvátné bázi 

z Boha, neopustit víru.  

Baroko v Itálii přivedlo na svět opět, jako již v renesanci, jedny z nejlepších umělců své 

doby. Mezi nimi byl i Gian Lorenzo Bernini, všestranný vynikající umělec, jehož sochařský talent je 

dodnes hodný obdivu. Lorenzo byl umělec, jenž ke světu hovořil prostřednictvím tesané žuly, 

kterou donutil palicí a dlátem hýbat se a dýchat. Byl jako alchymista. Dokázal rozvlnit mramor do 

podoby vlasů, listí a rozhýbat postavy do křeče intenzivního citu.  V 17. století bylo 

nepředstavitelné zachytit okamžiky děje jinak než pomocí malby, rytiny nebo sochy. Neexistoval 

žádný výdobytek moderní doby jako nyní, byla jen tvrdá práce a řádný um. K opracování tvrdého 

kamení se užívalo dláta, špice, kladiva- paličky, či šalírky. Bernini uměl z kamene vysvobodit živé 

sochy. V sochách zachycoval jak hluboké city, tak i skutečnou podobu se všemi nedostatky.5 

Pomocí soch vyjadřoval nesmírné emoce, které měly silně zapůsobit na diváky. Jeho práce se 

orientovala na vášeň, jejíž fyzická podoba změnila vzhled jeho soch a tím je odlišila od 

dosavadního sochařství. Jednou z nich, kde můžeme spatřit prchavý okamžik bolesti a slasti je 

Extáze Sv. Terezie z roku 1652. Terezie Avilská zrovna procitá ze svého snu, v němž se jí zjevil 

serafín. Bernini se nechal inspirovat jeptiščiným popisem snu. 

 

„... krásný anděl jako stvořený ze samého světla. Viděla jsem, že v ruce drží dlouhé zlaté 

kopí, na jehož železné špici jsem viděla malý oheň. Zdálo se mi, že mi je občas vráží do srdce a 

probodává mi vnitřnosti. Když kopí vytáhl, zdálo se, že vytáhl i vnitřnosti a nechal mě v ohni velké 

Boží lásky. Bolest byla tak velká, že jsem musela sténat a sladkost bolesti byla tak nevýslovná, že 

jsem si nemohla přát být jí zbavena…“ 15596. 

 

                                                           
5
 Busta kardinála Scipione Borghese, 1632. 

6
  http://www.neviditelnycert.cz/blog/pel-mel/1135-videni-sv-terezie.html NEJLÉPE KNIHU 

http://www.neviditelnycert.cz/blog/pel-mel/1135-videni-sv-terezie.html
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Obrázek 3 G. L. Bernini, Extáze Sv. Terezie, 1652 

 

Berninimu se podařilo ztvárnit rysy mladé jeptišky. Samotné dílo dodnes vyvolává diskuzi 

o tom, co je na sousoší zobrazeno. Současně se jedná o nejodvážnější zachycení dramatu těla, na 

které kdy nějaký sochař v dějinách umění doposavad pomyslel, natož vytvořil.  

Jedna strana se přiklání na základě Tereziina popisu k milostnému aktu a druhá k Bohu.  

Co však chtěl zobrazit Bernini je diskutabilní. Lorenzo byl jedním z nejzbožnějších umělců Říma a 

práce mu byla zadána samotným papežem a ani jeden by přece světu neukazoval jeptišku 

prožívající orgasmus. I když činy Sv. Terezie a důvody prohlášení za svatou, jsou taktéž diskutabilní 

(levitace). Pro mne samotnou tato socha představuje něco, co mne již provází už několik let 

v různých knihách a fascinuje mne svým výtvarným zpracováním. Vdechnout do kamene tolik 

života potřebuje neuvěřitelné množství zručnosti a talentu, který je hodno obdivovat, ať zobrazuje 

cokoliv. 

 V Tereziině tváři se odráží neskutečná bolest i slast. Zvláštní je, že ve skutečnosti má spát, 

resp. zrovna procitat ze snu. A když člověk spí, tak si většinou, i když je jeptiškou, sundává denní 

oděv.  Za to Terezie na sobě má blíže neidentifikovatelné roucho, které by šlo považovat za spací 

halenu, ale na hlavě má patrnou řeholní pokrývku užívanou k dennímu rouchu. Není podstatnou 

částí se zde zaobírat tím, co má, nemá, či měla mít na sobě, ale je zajímavé se nad tím pozastavit. 

Protože kdyby Terezie na hlavě neměla pokrývku, kterou sice nosily v té době všechny počestné 

ženy, a Bernini ji zobrazil s odhalenými vlasy nebo jen obyčejným spacím čepcem, vypadala by 

socha necudně. Zpodobňovala by ženu, prožívající orgasmus a ať si nad ní anděl stojí nebo ne, 

bylo by dílo odmítnuté za hříšné a nemorální. Důkazem postoje církve proti nemravnosti byl papež 

Pius V. v 16. století, který nechal všem sochám ve Vatikánu odstranit penisy. Takhle, se správnou 

pokrývkou hlavy, všichni dílo obdivujeme. Víme, že Terezie byla jeptiška a už se jen zamýšlíme nad 
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tím, jak to Bernini myslel takovýmto ztvárněním a co vlastně prožila ona jeptiška. Já sama často 

nevím ke kterému výkladu se mám přiklonit.  

 

Za další, za zmínku vhodné dílo barokního umělce považuji Bustu Constanzy Bonarelli, 

vytvořené roku 1635. Jde o první užití busty jinak, než k vyjádření podoby osoby na náhrobek. 

Portrét vyjadřuje touhu a smyslnost ke Constanze, ženě jenž Bernini hluboce miloval a jejíž tělo a 

osobnost byla předmětem jeho touhy. Její podoba je vyjádřením citů a vášně, které k ženě sochař 

choval. A ještě působivější je příběh, který se k bustě váže. Bernini, velmi prchlivý muž, pojal 

podezření, že mu Constanza zahýbá s jeho mladším bratrem. Podezření se mu potvrdilo a on 

svého bratra v záchvatu málem utloukl k smrti a Constatnzu potrestal zohavením obličeje. Pokud 

pojmeme celý příběh, nemůže nás pohled na rozhalenou blůzu a pootevřené rty nechat 

lhostejnými.   

 

Obrázek 4 G. L. Bernini, Busta Constanzy Bonarelli, 1635 

 

Obrázek 5 G. L. Bernini, Apollon a Daphne, 1625

 

I několik jeho dalších soch se týká extatických emocí. Sousoší Apollon a Daphne z roku 

1625 zobrazuje dívku opouštějící akt a postupně se proměňující v rostlinu.7 Jeden francouzský 

kardinál po zhlédnutí sousoší prozradil, že u něj doma by takové dílo v žádném případě nemohlo 

stát, jelikož by každého okamžitě vzrušilo. Když to prý Bernini slyšel, byl potěšen.8 Šlo mu přeci o 

zobrazení a vyvolání smyslné, nenaplněné touhy v reálné podobě.  

                                                           
7
 Apollon se vysmíval bohu lásky Erotovi. Ten, uražen, se mu pomstil zasažením jeho srdce zlatým milostným 

šípem a Daphne šípem zabíjejícím lásku. Apollon, oblouzněn láskou k Daphne ji pronásledoval lesem. Ona 

však jeho city neopětovala a prosila svého otce, boha Péneia, o záchranu a on ji proměnil ve vavřínový 

strom. Apollon však miloval nadále i strom a věnec z vavřínu si nasadil a tím s ní byl neustále.  

8
 Simon Schama’s Power of Art, Bernini, 2007 
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Vlastně, pokud vezmeme v potaz ztvárňování čehokoliv z ranější doby, vše se podřizovalo 

určitým pravidlům. Volná tvorba se téměř nezachovala. A tohle je jeden z jejích projevů. Líbí se mi 

jemné ztvárnění přeměňující se Daphne přeměňující se ve vavřín, jak jemnými větvičkami 

prosvěcuje světlo a současně je to velké a robustní dílo.  

 

1.3.1.2  Francisco José de Goya y Lucientes  

malíř a rytec romantismu. 

Goya žil mezi lety 1746 až 1828, tedy v období španělské války, kdy z Francie dorážel 

Napoleon s vojsky a novými idejemi o životě, zatímco zemi křižovala inkvizice. Uznání u dvora a 

titul dvorního malíře získal především díky portrétování šlechticů. Mezi jeho zásadní a hlavní 

výrazové prostředky řadíme štětce a barvu, nezaostával však ani na poli grafiky, kde hojně využíval 

techniku akvatinty (na měděné nebo zinkové desce se rozpráší kalafuna a zahřeje, následně je 

štětcem nanesen asfaltový lak, který ponechává přikryté části světlé. Deska se opakovaně zakrývá 

lakem a noří do kyseliny, dokud umělec nedosáhne všech požadovaných odstínů). Ta v tu dobu 

patřila mezi nové techniky9.  Sedm let po osudném ohluchnutí zveřejňuje album 80 grafik Los 

Caprichos-1799, vytvořených touto novou technikou. Listy zachycující absurdní společenskou 

situaci a fatální úpadek španělské společnosti, nechybí nejrůznější představy a noční můry. Jako 

přímý svědek tehdejších událostí věděl vše o hrůzách a strachu lidu. Některé listy dokonce 

obsahovaly antiklerikální podtext, což v době, kdy okolo slídila inkvizice, byla neuvěřitelná odvaha.  

 Sám přežil dvě blízká setkání se smrtí- roku 1792 na následky nemoci ohluchnul a strach 

z možného návratu smrti ho děsil po celý zbytek život. Kombinací z obavy ze smrti a sledování 

proměn společnosti ke stále se zhoršující situaci si Goya zcela pokřivil a potemnil pohled na 

lidstvo. Co se týká stylu malby, Goya byl vynikajícím portrétistou. Portréty zachycoval bez 

jakýchkoliv příkras, postavy neumisťoval do smyšleného prostoru a nearanžoval okolo květiny 

typické pro dobu romantismu. Postavy jsou ve svém přirozeném prostředí- vojáci na bojišti, 

šlechtici v křeslech, tanečníci v lesích. Pozadí tedy hraje stejně důležitou roli, jako přední plán 

zachycující ústřední motiv. Pomocí výrazu postav interpretuje divákovi vlastní pocity - Los 

Caprichos. V tomto cyklu, v Hrůzách války, květnových událostech roku 1808 se zračí uvolněný 

nadčasový styl malby. Jeho nadčasovost předjímá příchod expresionismu. Výrazy lidí stojící na 

prahu smrti v obraze Poprava 3. května, 1808, zobrazují upřímný strach ze smrti a evokují v nás 

pocity lítosti a nechutenství ze samotné války. Osobitý výraz malby má hluboký extatický náboj. 

                                                           
9
  Jean-Baptiste Le Prince, 17. 9. 1734-30. 9. 1781 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%AD%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rytec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Romantismus
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Kdo by se také chtěl malovat s detaily v něčem tak nehumánním, jako je dokumentace poprav a 

války? Nezobrazuje žádné šlechtické postoje, rádoby udatné panovníky na nazdobených koních na 

popředí bezejmenného davu s kopím. Zachycuje boj mezi obyčejnými lidmi a pojmenovává 

bezejmenný dav. Protože smrt se týká zcela stejně šlechtice i plebejce. 

 

 

Obrázek 6 F. Goya, Poprava 3. května, 1814 Obrázek 7 F. Goya, Poprava 3. května, 1814, detail

 

 V závěru života ústí Goyova obava z možného zešílení v 17 dílném cyklu Pinturas Negras-

Černých maleb10, které zachycují strašná témata a bezútěšné vyhlídky lidstva na budoucnost. 

Z prací je cítit, že Goya přestal věřit ve vše. Opustil ho Bůh a on jako hluchý osamoceně 

přihlížel šílenství lidu. Barevnost je redukována na několik málo odstínů a v případě obrazu Saturn 

požírající svého syna je škála obohacena jen krví pojídaného dítěte.  

                                                           
10

 Goyovo autorství Černých maleb je podle posledních poznatků zpochybněno. Goya je měl vytvořit ve 

svém domě v obou podlažích, avšak za jeho života byl dům pouze jednopatrový. Autorství je přiznáváno 

jeho synovi Javierovi. Sám Manuel Mena, kurátor Museo Nacional del Prado k tomu říká: 

„Nestrčíme Psa (další z obrazů série. Pozn. překlad.) do sklepa jen pro to, že Dům asi neměl druhé patro.“ 
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Obrázek 8 F. Goya, Saturn požírající svého syna, 1821 Obrázek 9 G. Goya, Když rozum spí a mysl budí démony, Los 

Caprichos, 1799

 

Bohužel roku 1792 vážně onemocněl a přišel o sluch. To mu však nezabránilo pokračovat v 

tvorbě. Zůstal nadále dvorním malířem a vypracoval historické malby: Druhý květen 1808 a Třetí 

květen 1808. 

 

1.3.1.3 Edvard Munch 

Norský umělec byl ovlivněn fauvismem, dekorem secese a impresionismem, ale sám se 

vyjadřoval formou expresionismu. Dětství prožil v nemocech a neštěstí, jelikož je v útlém věku 

opustila matka a otec jim ve svém pietismu vyprávěl strašidelné příběhy, díky nimž se u 

Munchových sourozenců rozvinuly psychické poruchy. Edvardovi byla diagnostikována bipolární 

afektivní porucha 11, která jeho tvorbu dozajista ovlivnila. Od 5 let utíkal do svého malého světa, 

kam ho zahnala smrt, neklid a strach. Počátky jeho tvorby sahají do dnů v dětství proležených 

v nemoci přes studium v Kristianii, dnešním Oslu, po procestování Německa, Francie a Itálie.    

 Munchova tvorba se orientuje na malbu a grafiku. U jeho nejznámějšího obrazu Skirk- 

Výkřik, který vznikal v několika variantách mezi léty 1893 až 1910, užil všech technik, které 

ovládal: malbu olejem, litografický tisk, olejový pastel, atd. Původně se orientoval na 

impresionismus, ten mu však nedával dostatečný prostor pro sebevyjádření. Jedním z východisek 

pro jeho tvorbu byly jeho vlastní vnitřní stavy, kdy filtroval ven všechny nahromaděné dojmy 

z dětství, které převedl do originální syntetické estetiky expresionismu. Řídil se životním krédem, 

že nevěří v umění, které nevzniklo z potřeby otevřít srdce. Na cestě do Paříže se seznámil 

                                                           
11

 Maniodepresivní psychóza 
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s tvorbou Vincenta van Gogha a Henriho de Toulouse- Lautreca, kteří své nálady vyjadřovali 

pomocí barev, a nechal se jejich barevností silně inspirovat.   

  

Roku 1892 si zapsal do deníku: 

 

„Šel jsem po cestě se dvěma přáteli – slunce zapadalo za horu nad městem a fjordem – pocítil jsem 

nápor smutku – nebe se náhle změnilo v krvavou červeň. Zastavil jsem se, opřel o zábradlí, 

smrtelně unaven – přátelé se po mně ohlédli a pokračovali dál – díval jsem se nad plápolajícími 

mraky nad fjordem, byly jak krev a meč, a město – modročerný fjord a město – mí přátelé šli dál a 

já tam stál a třásl se strachy – cítil jsem jakoby velký, nekonečný výkřik šel tou nekonečnou 

přírodou.“12 

 

 Sám text vypovídá o zjevné hrůze, kterou umělec zakoušel na vlastní kůži a která přišla 

nenadále jako úder blesku. Svou hrůzu následně reflektuje v olejomalbě Výkřik.  

Při pohledu na obraz cítíme disharmonii. Studené barvy ústřední postavy a prvního a 

druhého plánu ostře kontrastují s krvavými jasnými barvami nebe. V oblacích je zachyceno oko 

větrné smrště, které odkazuje k nizzejským hlubokým depresím, které umělec prožíval. Deprese a 

představy propojují celou Munchovu tvorbu. Vizuální působivost barev silně ovlivňuje diváka. 

Můžeme z ní velice zřetelně vyčíst ozvěny okamžiku hrůzy a deprese.  

 

Obrázek 10 E. Munch, Despair, 1892                 

 

Obrázek 11 E. Munch, Výkřik, 1893 

 

Sám Munch považoval Skirk za nejvystižitelnější projev výrazu, kterého byl schopen. 

Napětí, kterým je obraz nabit, je téměř hmatatelné. Předešlé dílo, Despair, 1892, dnes vystavené v 

Thielska Galleriet ve Stockholmu, bylo předobrazem Výkřiku. Kompozice obou obrazů je velice 

                                                           
12

 Wittlich, Petr: Edvard Munch. Praha: Odeon, 1985. S. 20. 
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podobná. V tomto případě jde však o malbu. Spektrum použitých barev je shodné a malba 

štětcem je poněkud temnější. Olejový pastel využitý ve Výkřiku dává větší prostor k vyjádření 

hnutí mysli. Tenké rozechvělé linie, či zřetelné změkčování a zesilování stopy pastelu, dává na odiv 

intenzitu exprese a zanechává po sobě zřetelnou rozechvělou stopu. 

Odkaz, který Munch zanechal ve svých dílech má ozvěnu v německé skupině Die 

Brücke13 a v české Osmě14.  

 

Obrázek 12 V. van Gogh, Hvězdná noc, 1889 

 

Obrázek 13 E. Munch, Hvězdná obloha, 1893 

 

Mezi další obrazy, kde můžeme zaznamenat napětí a emoce patří například Hvězdná 

obloha z roku 1893, kde se snažil zachytit emoce vyvolané tmou. K vyjádření nepoužívá žádné 

figury, jen čisté krajiny (krom malých figur milenců) a jen studené modré barvy. Cítím z ní 

osamělost v noční temnotě na kraji širokého oceánu a to pouze z chladu, který malba zastihuje. 

Taktéž pozoruji odkaz na van Gogha a jeho Hvězdnou noc, zůstává jen otázkou, zda se jej Munch 

mohl spatřit. Van Gogh ale maloval tajemství noci a hvězd a rytmický pohyb oblohy působí spíše 

uklidňujícím dojmem, zatímco van Goghovy psychické stavy nebyly zrovna nejideálnější pro klidný 

život.  

1.3.2 Díla a osobnosti 20. a 21. století  

Následující osobnosti jsou čtyřmi představiteli poválečného umění (pokud budeme 

uvažovat Baconovu práci po roce 1945). Uvádím čtyři umělce, na rozdíl od tří v předešlé kapitole, 

důvodem je však nutnost srovnání většího množství přístupů. Zmíněné osobnosti pracují 

s emocemi rozdílným způsobem, než ti předchozí. A to především formou myšlení. Goya nemohl 

                                                           
13

 Berlínská výstava roku 1892. Ovlivnil taktéž i vývoj Berlínské secese.   

14
 Vystavoval v Praze roku 1905.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Die_Br%C3%BCcke
http://cs.wikipedia.org/wiki/Die_Br%C3%BCcke
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pracovat obdobným způsobem jako Beuys. Pro jeho dobu je práce současného umění 

nepředstavitelná a je velice zajímavé tuto proměnu sledovat.  

 

1.3.2.1 Francis Bacon 

Umělec tvořící ve stylu nové figurace v kombinaci s expresí a emocionálním realismem, 

hledající inspiraci v dílech starých mistrů. Již před lety mne fascinoval rozměr parafráze díla a 

napsala jsem o něm v rámci výuky komparativní analýzu. Samo studium Bacona je záležitostí 

několika let, avšak to není hlavní otázkou kapitoly a ani nebylo v předešlé analýze.  

Baconovy obrazy, pokud se zaměříme na série papežů a postav, mají svou povahou 

šokovat. Vyjadřují děs a hrůzu opuštěných lidí. Pokud prohlédneme několik Baconových děl, 

pochopíme proč. V jeho tvorbě se odráží špatné zkušenosti z dětství i odraz prožitých let. Tím, že 

se narodil roku 1909 a dožil se 83 let, prožil téměř celé 20. století, které se vyznačuje velice 

výraznými změnami, jež v tvorbě reflektuje.  

Když roku 1945 v rámci skupinové výstavy, kdy započala fáze strhujících obrazů, vystavil 

Three Studies for Figures at the Base of Crucifixion, 1944, kritik umění Herbert Furst opustil 

znechuceně výstavu a prohlásil:  

"I, I must confess, was so shocked and disturbed by the Surrealism of Francis Bacon that I was glad 

to escape from this exhibition. Perhaps it was the red [sic] background that made me think of 

entrails, of an anatomy or a vivisection and feel squeamish.”15 

 

Obrázek 14 F. Bacon, Three Studies for Figures at the Base of Crucifixion, 1944 

 

                                                           
15

 Perspex“ (Herbert Furst), „Current Shows and Comments: On the Significance of a Word“, Apollo, vol. 41, 

no. 231, May 1945, p. 108. In BABJAKOVÁ, Lucia. Francis Bacon (1909-1992): emocionální realismus. Brno: 

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Seminář estetiky, 2010. 85 s., s. 14 
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Samo prohlášení dosvědčuje, že zapůsobení šokem, pokud měl Bacon takový záměr, se 

vydařilo.  

Když se v následující fázi života, kterým se zabývám, pustil do zachycování lidí, můžeme 

spatřit zmiňované traumata. Obrazy se vyznačují distancí pozadí hraničící s indiferencí. Postavy 

jsou často uzavírány do vlastních světů pomocí linek, které značí uzavřenou krychli. Jeho vnímání 

bylo ovlivněno taktéž bohémským životem a přátelstvím s Lucianem Freudem, který zachycoval 

své figury reálně se všemi nedostatky. 

Nejznámější cyklus je série křičících postav, především cyklus Papeže Innocenta X. 

parafrázující Portrét papeže Innocenta X. z roku 1650 od Diega Rodrígueze de Silva y Velázqueza. 

 

Obrázek 15 D. Velázquez, Papež Innocent X., 1650 

 

Obrázek 16 F. Bacon, Innocent X., 1953

 

Bacon zde pomocí štětce a barvy došel k úplně jinému efektu, než který vyjadřuje Velázquez. 

Španěl vytvořil portrét svatého muže s celou důstojností, zato Bacon se pustil do hyzdění jeho 

osobnosti. Není zde znát žádný respekt k papežovu postavení a už vůbec nejde o jeho reálnou 

podobu. V obraze 20. století lze vycítit raněného člověka a nenávist. Opustil ideály a zůstal děs, 

nenávist, hrůza a dle mne jistě i odpor a snaha šokovat. Pomocí rozšklebených křičících úst a 

expresivních tahů štětcem, které mají nejčastěji lineární podobu, v divácích vyvolává úzkost. 

Alespoň já, když pozoruji jeho obrazy, a to nejen Papeže, ale například také Krčící se postavy, 1952 

a Muž v modrém, 1954 cítím nešťastného člověka bez hodnot, který své topení se ve společnosti 

lidí hlásá obrazem. Zobrazoval to, co viděl. Byl na tom vlastně obdobně jako Goya. Ten byl 

postižen hluchotou, pozoroval hrůzné dění kolem sebe a beznaděj, kterou cítil z upadající 

společnosti, vyjadřoval v obrazech po svém. A Bacon, o 300 let později, postižen krutostmi 

okolního světa, maloval to, co viděl svým pokrouceným pohledem. Chlad a odstup můžeme vycítit 

i z lineární monochromní barevnosti, umocňující děs. 
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Obrázek 17 F. Bacon, Muž v modrém 

VII, 1954 

 

 

Obrázek 18 F. Bacon, Muž v modrém 

IV, 1954 

 

Obrázek 19 F. Bacon, Krčící se 

postava, 1952

1.3.2.2 Chris Burden 

 V 70. letech se dostal do popředí umělecké části Chris Burden s průlomovými akcemi, 

nazvanými Evel Knieval of contemporary art, kde se nechal postupně postřelit, přitopit, ukřižovat 

a přizabít elektrickým proudem. Jeho počin vyvolal řadu protestů a diskuzí, jelikož v části Shoot se 

nechal postřelit na akademické půdě, což zvedlo vlnu rozhořčení v tehdejší americké společnosti.  

  Jeho celková tvorba se dotýkala konceptuálního umění. Pracoval s videem, které se stalo 

nedílnou součástí jeho tvorby. Zachycoval jím jak akce, tak konceptuální etudy reklam.  

 Velkou část jeho zájmu představovalo tělo. Tělo v jeho syrovosti, použito jako objekt a 

prostředek v umění. Zajímal se o psychologické projevy v nebezpečí a psychologický vztah mezi 

umělcem a divákem. Vytvářel nepřeberné množství nebezpečných situací, často hazardujících 

s vlastním životem, a následně se zkoumal. Mezi jedny z nejnebezpečnějších a nejznámějších akcí, 

které uspořádal, řadíme již zmiňované akce Evel Knieval of contemporary art konané od roku 

1970. Pod hlavičkou manifestu konceptuálního performativního umění jich proběhlo hned 

několik: Shoot, 1971- nechal se postřelit; Bed Piece, 1972- strávil téměř měsíc v posteli umístěné 

v galerii. V Throught the Night Softly, 1973 se plazil přes střepy po břiše se svázanýma rukama. 

Dalšími akcemi, které provedl, byly roku 1971 220, roku 1972 Deadman, o rok později Fire Roll, 

Icarus, B.C. Mexico a TV Ad a v následujícím roce Back to You, Velvet Water a Trans-fixed. 

Těmito akcemi reagoval současně i na masovost televizních reklam. Jednoduchým 

počinem, odkoupením televizního času, nechal promítat v televizním čase své akce s myšlenkou, 

že když se může divák koukat na nesmyslné reklamy, může pozorovat i jeho. Mezi promítanými se 

objevila i zmiňovaná Throught the Night Softly. 
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Videozáznam mu taktéž pomáhal při dokumentaci ostatních akcí. Při Velvet water 

prováděl performance v oddělené místnosti od diváků, kde se kamerou s mikrofonem nechával 

snímat, a diváci jej mohli v přímém přenosu sledovat na monitoru ve vedlejším sále. 

Burden svým teatrálním postojem představuje jasné performance. Diváky nezapojuje do 

průběhu a nechává je pouze přihlížet. V počátcích měl dokonce problém s nedostatkem publika. 

Ten však během let působení překonal. Extrémně vyhrocenými situacemi, většinou fyzicky 

náročnými, které předvádí před nic netušícím divákům, se dotýká otázek, co lze ještě považovat za 

umění a kam až může umělec dojít v touze se zviditelnit. 

 

Obrázek 20 C. Burden, Velvet water, 1974 Obrázek 21 C. Burden, Shoot, 1971

 

Velká část umělců tvořících na pomezí performance a body art se často dotýká otázek 

psychického a fyzického uklidnění, kterého lze dosáhnout pomocí východních náboženství jako 

zen buddhismus, a Burden je jejich protipólem. Bezhlavě se vrhá do nebezpečných situací a 

hledaje nejvyšší únosnost hovoří k lidem vypjatými okamžiky plnými očekávání, zda událost 

přežije, či ne. Nahnáním vlastního těla do nebezpečné situace podává divákům osobní výpověď 

z pomezí hranic sil a ukazuje jim jedny z možných reakcí na ně.  
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1.3.2.3 Joseph Beuys  

 Německý umělec, který jako mladý vstoupil k Luftwaffe16, je jednou z předních osobností 

konceptuálního a akčního umění. Jeho tvorba je ovlivněna zásadní událostí z 16. května 1944, kdy 

byl sestřelen v zimní vánici na krymské frontě a tatarští kočovníci, kteří ho nalezli, mu zachránili 

 život tím, že ho zabalili do plstě a potírali tukem. K tomuto okamžiku se Beuys vrací po celý život a 

na počest přijme plstěný klobouk jako součást každodenního oděvu. Tuk a plsť jsou dále častým 

vyjadřovacím prostředkem. 

 Beuys je typickým poválečným příkladem člověka, kterého po návratu z války provázela 

traumata. Naštěstí se rozhodl studovat umění a kresba a tvůrčí činnost ho utěšovaly.  

 Během svého života prosazoval myšlenku, že každý se může stát umělcem a sám život je 

kreativní proces. Je to podobná myšlenka, kterou se zaobírali surrealisti, tedy že vše kolem nás je 

vlastně umění. Opíral se i o dílo Rudolfa Steinera, zakladatele waldorfské školy a upravil Školu 

hrou od Komenského na Školu všem a do svého ateliéru na Düsseldorfské akademii umění roku 

1972 přijal všechny zájemce o studium.  

 Prosazoval pojem sociální sochy: "Pouze umění má sílu vytvořit sociální organismus, tak 

jako se přistupuje k realizaci uměleckého díla. Proto každý jedinec bude umělcem a úplné umění 

bude sociální zákon budoucnosti." Otvírá tím tak myšlenky surrealismu, které tvrdily, že umělcem 

může být každý. Beuys toto tvrzení umocňuje prohlášením, že celý život je umělecký proces, a já 

jeho myšlenku stvrzuji.  

Jeho práce jsou konceptuální a zakládají se na přesné symbolice. V performance vychází 

z vlastní zkušenosti a reaguje na aktuální otázky. Zkoumá metaforické a symbolické spojení mezi 

přírodními jevy a filozofickým systémem. Jeho život byl ovlivněn hlubokými poválečnými 

depresemi a nebál se prosazovat vlastní názor. Za nejdůležitější rovinu debaty považoval 

epistemologický styl - nalezení cest. 17  

 Demonstrovat gnozeologii lze na performance How to explain pictures to a dead 

hare,1965, při které strávil tři hodiny vysvětlováním umění mrtvému zajíci. Akce je důležitá 

z hlediska pedagogiky a smyslu výkladu pojmů. 

                                                           
16

 Německé vzdušné síly, 2. světová válka 

17
 http://www.walkerart.org/  

http://www.walkerart.org/
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Obrázek 22 J. Beuys, Saně, 1969 

 

Obrázek 23 J. Beuys, Jak vysvětlit umění 

mrtvému zajíci, 1965   

 

Obrázek 24 J. Beuys, Iphigenie, 1985- 

Gesamtkunstwer 

 

Obrázek 25 J. Beuys I like America and America likes me, 1974 

 

Beuys přijal roli šamana společnosti. Věřil, že lidstvo díky své racionalitě pochopí své 

pocity a tím bude korigovat hlavní zdroje energie a tvořivosti. Jestliže nebudeme filtrovat pocity a 

nedáme jim volný průběh, bude se v nás hromadit špatná energie. Jeho touhou bylo propojit tři 

vědění - šamanistické, terapeutické a pedagogické. Vyjadřování, které používal, nazýváme 

gesamtkunstwerk.18Pracoval s materiály denní potřeby a stavěl je do nových kontextů a myšlenky 

divákům předával skrze jejich napětí. Způsob komunikace byla vlastně klíčová otázka celé jeho 

tvorby.  

Vztah Beuyse k Fluxu je taktéž složitý. K hnutí se na čas přidal přes Nam Jun Paika, avšak 

jeho společná cesta s hnutím dlouho netrvala, jelikož Fluxus vychází z dadaismu a z odkazu ready-

made, a on sám tvrdil, že Duchamp se přeceňuje. On a Fluxus však byli pro sebe navzájem zdrojem 

                                                           
18

 Gesamtkunstwer- specifický způsob představení. Řeč těla, materiálů, pohybu hluků a mluveného slova. 

Mládková, Meda: Beuys. 2009. S. 21. 
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inspirace. Další odlišností jeho tvorby je, že Beuys vycházel z vlastních zkušeností, zatímco Fluxus 

se orientuje spíše na hru.  

 

1.3.2.4 Marina Abramovič 

 Umělkyně původem pocházející z Jugoslávie se ve světě proslavila výkonnostními 

performance a její práce jsou dnes umístěny do předních galerií a muzeí po celém světě. Přestože 

jde o uznávanou osobnost, která působí na poli umění přes tři desetiletí. Jako jediná z celého 

seznamu umělců, byla zařazena do mého výčtu spíše na základě jejího významu, než osobního 

vztahu. Nesouhlasím totiž s jejím současným uměleckým postojem. Působí na mne podobně jako 

Andy Warhol, kterého jako člověka taktéž nemusím. 

 Jedním z nejdůležitějších počinů její kariéry na poli umění je rozvinutí performance. 

Zabývá se projevem těla a emocionálním působením na diváky. Své myšlenky a pocity předává do 

světa pomocí gest. Podobně jako Burden vstupuje do náročných situací, které balancují na hraně 

života a smrti, nebo při nejmenším riskuje se zdravím.  

Mariina tvorba sestává především divadelním charakterem a bohužel i ona sama spíše 

jako herečka než perfromer. Avšak odvaha, se kterou se do akcí pustila, ji tak proslavila, že se na 

její akce dnes stojí před galeriemi několikahodinové fronty. Performance The Artist  is Present 

z roku 201019 v MOMA v New York, kdy proseděla přes 700 hodin ve strnulé poloze a upřeným 

pohledem koukala do očí návštěvníků, je toho zdařilým příkladem.  

 Pokud vezmeme Cyklus akcí Rhythm ze staršího období tvorby, je možné zachytit patrný 

vývoji. V raném vystoupení z roku 1974 Rhythm 10 sleduje vztah mezi svým tělem a myslí. Zkoumá 

prvky gesta a rituálu. Pomocí hry s noži, kdy se čepelí strefuje mezi roztažené prsty, se snaží přijít 

na své chyby. Po každé, když se řízla, vzala si další nůž a postup opakovala se snahou si díky 

poranění zapamatovat chybu. Byla to akce o velkém soustředění a duševním vypětí, kterým 

překonávala bolest z utržených ran. V dalších několika akcích sama sebe dováděla do extrému a 

snažila se objevit vlastní limity.  

                                                           
19

[online], [2014-03-17].  http://www.novinky.cz/koktejl/201979-umelkyne-zirala-700-hodin-beze-slov-a-

hnuti-na-navstevniky-muzea.html  

http://www.novinky.cz/koktejl/201979-umelkyne-zirala-700-hodin-beze-slov-a-hnuti-na-navstevniky-muzea.html
http://www.novinky.cz/koktejl/201979-umelkyne-zirala-700-hodin-beze-slov-a-hnuti-na-navstevniky-muzea.html
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„Abramović later commented upon this experience: “I was very angry because I understood there 

is a physical limit: when you lose consciousness you can’t be present; you can’t perform.”“20 

 

 

 Obrázek 26 M. Abramovič, The Artist is Present, 2010 

 

 

Obrázek 27 M. Abramovič, Rhythm 5, 1974 

 

Takto reagovala na události z roku 1974, kdy při své akci Rhythm 5 ztratila vědomí na 

základě nedostatku kyslíku, který byl způsoben pálením sovětské hvězdy, kterou upalovala.  

 Téměř všechny její performance můžeme považovat za velice náročné po duševní stránce. 

Často vyžadují několikadenní či několikahodinové bloky intenzivního soustředění, kdy se dostává 

na kraje sil. V ranější tvorbě si vystačila s mnohem méně náročnými rekvizitami a celkový dojem 

z akcí na mne působí více skutečně.  

 U umělců pracující na tematicky podobně je zcela přirozené, že jsou si jejich práce 

v některých ohledech podobné. Marina však udělila performance určitou eleganci. Jako příkladu 

můžeme použít The House with Ocean View z roku 2003 a akcí Bad Piece Chrise Burdena o 31 let 

dříve. Oba strávili nepřetržitě několik dnů a nocí v galerijním prostoru a divákům nabízeli pohled 

na průběh působení hladu a času na jejich osobu.  

Další specialitou Abramičové je využívání nákladných kostýmů a rekvizit. Pro téměř každé 

vystoupení v posledních letech, měla speciální oděv. Vyžívá se v extravagantních, speciálních 

oblecích sloužících pouze jedné chvíli. I jen z užívaných rekvizit a prostorů při performance je 

zřetelně vidět její postupný vývoj. V počátcích tvorby k performance potřebovala jen prostor, 

diváky, sadu nožů, papír a samu sebe. Dnes využívá prostorných prosvětlených prostor 

renomovaných galerií, každá akce je doprovázena propagací a lidé stojí fronty jako na výprodeje. 

                                                           
20

 Překlad: „Byla jsem velice naštvána, když jsme pochopila, co je to fyzický limit. Když ztratíte vědomí, 

nejste přítomni a už nemůžete nic udělat.“ překlad[online], [2014-03-17]. 

http://www.marinaabramovicinstitute.org/mai/mai/4. 
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Průběh každé akce je snímán několika kamerami, zachycován množství fotoaparátu a mobilních 

telefonů. Píše se o nich ve zprávách jako o vývoji kurzu eura k dolaru. Dávno není tím, čím bývala. 

Současná činnost Abramovič se mi nelíbí. Performance je vytvořena k předvádění, k filtraci 

určitého procenta exhibicionismu v umělci, ale nemyslím si, že by měla směřovat k masové 

spotřební propagandě, jako se podařilo jí.  
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2 PRAKTICKÁ ČÁST 

2.1 Prožití – Experience  

Pokud chceme porozumět určitému problému, některé cizí životní události či hnutí mysli, je 

pro nás velice těžké si to představit.  

 

„Dej mi poznat tvou zkušenost a já Ti řeknu, jaký jsi“21 

Respektive bych řekla: „dej mi poznat svou zkušenost a já Ti porozumím“. 

 

2.2  Voda jako odraz lidské duše 

Lidská osobnost je unikátní kombinace rozličných vlastností a zkušeností. Tímto rozdílem 

mezi lidmi vzniká komunikační propast a místy si těžko rozumí, ale i neporozumění má své 

přednosti. Lidstvo bych přirovnala k jezírkům.  

Když jsme se narodili, byli jsme vodou s určitým obsahem minerálů, odstínem barvy a 

náznakem chuti. Částečně se předpokládala naše budoucí velikost, v půdě se vytvořila jáma a my 

do ní natekli. Dali nám místo. A jak rosteme, odpadávají do vody kamínky, živiny a i celé 

organismy. Někdy se může stát, že se naše jezírko celé zašpiní, ale objeví se něco, co ho opět 

vyčistí a napomůže k jeho regeneraci. Nebo také ne a jezírko se zaplní stojatou vodou a uhnije 

samo v sobě. Ale hluboko v půdě bublají podzemní pramínky. A tam odněkud bere naše jezírko 

také vodu. Občas, když se zvednou podzemní vody, nateče do jezírka více této neznámé vody. 

Stává se to v dobách dešťů -nepokojů, či jen když vyjde měsíc a všechna voda na Zemi se přesune 

díky přitažlivosti blíže k povrchu. Pramínky můžeme nazvat archetypální zkušeností. Ze všech 

ostatních potoků a jezírek tam totiž prosáklo za ta léta tolik vody, že je to voda všech. Takové 

kolektivní podvědomí. Poté se vypaří a dostane se do mraků. Odpluje s nimi do jiných zemí a tam 

se opět vyprší. Steče do jiných řek, do jiných jezírek a poté se vsákne do půdy, kde se znovu 

smíchá s další vodou.  

My jsme ta voda, která cestuje. Rodíme se, vyrůstáme, učíme se, dospíváme, zplodíme 

potomky, zestárneme a zemřeme. A ti potomci otočí cyklus znovu. A jejich potomci znovu. A 

znovu… Přesně jako voda. A my všichni na této zemi máme někde hluboko vzpomínku na ty, co už 

tu byli. Na ty, co prožili celý životní cyklus. Občas se s nimi setkáváme. Jeví se jako sny. A také je 

                                                           
21

 Jan slavík, Kapitoly z výtvarné kultury I., str. 5 
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potkáváme, když se dostaneme do jiného stavu vědomí. Ucítíme-li neskutečný strach nebo 

paniku, ovládnou nás základní pudy, které se nastřádaly za statisíce let v předešlých pokoleních 

lidské rasy. Pokud i jen na chvíli oslepnu, ucítím se nejen jako permanentně slepá, ale v určitém 

stavu začnu cítit a vnímat jinak.  

Množstvím vody obsažené v lidském organismu máme jedinečnou možnost prožívat 

odlišně i obyčejné věci a vzájemným předáváním zkušeností se můžeme obohacovat a nezahnít ve 

vlastní vodě. 

 

2.3 Excitované stavy v performanci jako cesta k poznání 

Volbou performancí jako vyjadřovacího prostředku se mi podařilo začít chápat určité věci, 

kterým jsem dříve nerozuměla, nebo mne vůbec nenapadly - jak se cítí slepí uprostřed normální 

společnosti či jak se naučit žít s nenadálým omezením. Pomocí akce jsem se naučila získávat 

informace jiným způsobem než čtením a debatami a podařilo se mi získat více zkušeností, než 

jsem si dokázala na začátku představit.  

U klasické tvorby jako malba, kresba či modelování, kde se na práci plně soustředíme a 

často usilujeme o určitou podobu výsledného díla, se může po ukončení práce dostavit jistá 

frustrace z výsledku, jelikož výtvor nenaplnil očekávanou představu. U performance je to naštěstí 

jinak. Ani jednou jsem se nesetkala s případem, že bych z výsledného díla byla zklamána. Přinášelo 

spíše překvapení, které však zastiňoval zážitek, který mu předcházel.  

Performer během akce nabízí množství témat k zamyšlení jak pro diváky tak pro sebe 

samotného. V průběhu představení se na ně snaží nalézat odpověď nebo naopak působí jako 

Pandořina skříňka a vypouští do světa, co mělo zůstat nevyřčené.  

 

Aby mohlo dojít k extatickému zážitku, musí mu předcházet určitá stimulace. Umělec se 

vlastně musí sebetrýznit, aby se dohnal k neobvyklému k psychickému nebo fyzickému stavu 

vědomí. Pro představu jde použít příkladu flagelantství mnichů, kteří se bolestí snaží přiblížit 

svému Bohu. Já se však domnívám, že k intenzivnímu zážitku lze dojít i opačnou cestou nebo 

nemusí vyžadovat tak extrémní činnosti jako je ničení zdraví a zahrávání si se životem. Není to sice 

cesta plná okázalých činů, ale spíše pomalá cestička hledající postupné poznání.  
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2.4 Alternativní vyjadřovací prostředky 

Tak jako může performance fungovat pouze v daném prostoru a čase, mohou stejného 

principu využívat i výrazové prostředky, které používáme. Namísto klasické tužky a štětce jsem pro 

ztvárnění deště použila vlasce a prostoru a polapenými kapkami získala záznam krátké události. 

Podobně jako impresionisti využívám časově distancovaného úseku s neopakovatelnou 

atmosférou a stejně jako oni nemohu ani já zprostředkovat pozdějšímu divákovi, jaké pocity jsem 

zažívala za přímé účasti děje.  

 

Obrázek 28 M. Švajková, Dešťové kapky, 2014 

  

2.5 Návrh performance „Do konce“ 

Vzhledem k nebezpečné povaze akce jsem se rozhodla tuto performance nezrealizovat a 

zůstala jsem jen u návrhu.  

 

Co uvidíme, až budeme umírat? To je otázka, kterou si položí většina z nás několikrát za 

život. Bude to dlouhý tunel se světlem na konci, promítne se nám před očima celý život jako film či 

se budeme cítit jako při ukládání ke spánku? Chtěla jsem, a vlastně stále chci na tuto otázku 

odpověď. Pomocí krátké intenzivní akce jsem se to chtěla dozvědět.  A při svém pátrání využít 

záznam vlastním tělem jako autentické kresby v novém stavu mysli. 

Jednou z mnoha inspirací jsou práce Mariny Ambramovic, Chrise Burdena a Jana Mlčocha, 

kteří se dokázali ve svých performance vybičovat k neuvěřitelným výkonům díky koncentraci a 

sebeovládání. Současně navazuji na existenci prožitku blízké smrti, tzv. NDE- Near-Death 

Experience. Jde o prožitek blízké smrti, který se vyskytuje zpravidla u nevyléčitelně nemocných a 

lidí po nehodách, kteří by zemřeli, jestliže by se jejich zdravotní stav rychle nezlepšil, ale také 

náhodně u ostatních. NDE nejde přesně definovat, každý prožitek je velice individuální. Avšak 

několik podobných rysů mají, a i ty se liší a navzájem vylučují. Určující je zážitek, který musí být 
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v okamžiku opouštění světa a být jasný.22 Povětšinou se dá setkat s pocitem změny času a 

prostoru, cestou tunelem, retrospektivním přehledem života nebo setkáním se se zesnulými.  Dále 

se zaznamenává oddělení vědomí od fyzického těla a pocítění intenzivních emocí a pozitivních 

pocitů. Tyto stavy současně souvisí s mimotělními zkušenostmi- OOBE (Out-of-body-experience), 

kdy vnímáme sami sebe mimo své fyzické tělo a nejčastěji se u toho vznášíme, a se vším co souvisí 

s lucidními sny či astrálním cestováním. Může se tak stát během spánku, souviset může s různými 

psychickými problémy a úrazy či se projeví při vysoké fyzické zátěži- expediční výpravy.

 Navozením stavu blízké smrti jsem se chtěla přiblížit těmto otázkám a stavům, avšak 

s vědomím si nebezpečnosti samotné akce, jsem se rozhodla ji opustit a věnovat se dostupnějším 

věcem a činnostem běžného života, kde se, ač se to nezdá, skrývá mnoho zajímavého a doposud 

neobjeveného. A co se lucidních snů a astrálna týče, je to výzkum na dlouhou dobu a existuje 

mnoho cest, jak k nim dojít.  

 

Potřeby: 

 Nádoba na vodu- mísa/ lavor a vodu; arch papíru; barva- tempera, akryl, fix, pastel, 

pigment; barva a vyjadřovací prostředek je individuální dle výběru performera- měly by mít 

odůvodnění; fotoaparát, kamera. 

 

Průběh akce: 

Na stůl se položí arch papíru, by měl zabírat místo na roztažení rukou performera. 

Doprostřed se umístí nádoba s vodou. Pigment si performer, dle svého uvážení, rozsype na papír. 

Osobně bych si vybrala tmavě zelený a modrý pigment, jelikož mi evokují hloubku, vodu, chlad a 

smrt. A pigment je jednoduchý vyjadřovací prostředek, se kterým se dobře pracuje a zanechává i 

po pojení s vodou zřetelnou stopu.  

Celý průběh akce by se měl odehrávat za absolutního ticha, aby došlo ke správné 

koncentraci a uvědomění si samotné situace.  

V následujících několika minutách by mělo proběhnout intenzivní potápění. 

Performer se nadechne a potopí hlavu pod vodu. Důležité je mít hlavu ponořenou níž než 

plíce, aby voda nevnikla do plic. Nedojde tak k utonutí, ale k silnému pocitu topení. Dalšími 

ponory by se postupně omezoval přísun kyslíku na minimum. Jako v provedení Burdena by měl 

performer omdlít následkem přidušení. Po celou dobu akce performer zanechává pomocí 

                                                           
22

 LONG, Jeffrey. Dôkazy o živote po smrti. Bratislava: Ikar, 2013. S. 11. 
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pigmentu stopy na položeném archu. Výsledné dílo by představovalo obraz člověka na hranici 

mezi životem a smrtí. 

 

2.6 Oceán 

 Když jsem si četla knihu od Pavlíny Morganové Akční umění, pochopila jsem, a to jsem se i 

předtím domnívala, že performancí může být téměř vše, co tím nazveme a určitým způsobem 

s tím pracujeme. Narazila jsem zde na akci Tomáše Rullera z roku 1983 nazvanou Za stání. Autor 

v rámci mezinárodní dílny Expanded Theatre v Polsku stál dlouhou dobu na pobřežní čáře a vnímal 

moře. Nezajímalo ho, co na to říká okolí, nevšímal si jejich reakcí, jen se díval do dáli a vnímal 

moře. Osobitým postojem lákal náhodné kolemjdoucí do pomíjivého děje. Na divácích bylo, zda 

přijmou umělcovu výzvu a podívají se na moře jiným pohledem než na velkou širou pláň vody.  

 

„Stál jsem hodinu nepohnutě na čáře příboje, vnímal moře, mraky, slunce, vítr a zároveň, aniž bych 

se ohlížel, i to, co se dělo za mnou na pláži. Hlasy lidí, jejich náladu, reakce.“23  

 

 Nyní, když se ohlédnu zpět na všechny své pobyty u moře a oceánu, uvědomuji si, že, leč 

nevědomky, jsem podobných akcí udělala několik. Pravděpodobně ne cíleně jako Ruller, ale se 

shodným úmyslem. Jemu šlo o vnímání přírody a naslouchal jí pomocí moře. Já sama jsem strávila 

desítky hodin u široširého oceánu a intenzivně pozorovala převalující se masy vody. Sledovala 

jsem nejvzdálenější vlny, na které jsem dokázala dohlédnout, a tu část oblohy, která se mísí 

s vodou a oko již nedokáže rozeznat, kde co končí a kde co začíná. Nechávala jsem se tou 

nádherou a nekonečností unášet na dlouhé hodiny a nezajímalo mne, co se děje za mnou a ani se 

mnou. Nejdůležitější byl ten jeden jediný okamžik a pozorování nekonečné krásy a širosti oceánu. 

Kůže se mi pod paprsky slunce pálila, hladina vystoupala přílivem až ke mne a hlava se mi 

nejednou točila nedostatkem tekutin. Představy, ve kterých se snoubily všechny mé dětské sny, 

představy a racionální úvahy, kterých není málo, ožívaly a proplétaly se nad hladinou tak i pod ní.  

Příkladem, jak ještě jinak vnímat nekonečnost moří je obraz C. D. Friedricha Mnich na 

břehu moře z roku 1809. Opuštěná malá osoba na břehu, nic v porovnání s tím, před čím stojí. 

                                                           
23

 Ruller, T.: Dokumentace akcí, která byla součástí Diplomové práce A. Loučanského. (UJEP Brno, 1984) in 

Moraganová Pavlína, Akční umění, str. 107 
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Obrázek 29 M. Švajková, Pedro Alto, 

2014 

 

Obrázek 30 M. Švajková, Costa Nova, 

2013 

 

Obrázek 31 C. D. Friedrich, Mnich na břehu 

moře, 1809

 

 Oceán byla totiž jedna z věcí, proč jsem si vybrala místo svého studijního pobytu na 

Erasmu v Portugalsku. Chtěla jsem být na blízku velkému množství vody, cítit každý den čerstvý 

vzduch a mít možnost sledovat přelévající se masy, kdykoliv se mi zachce. A to se mi povedlo. 

Sledovala jsem půl roku oceán, navštěvovala jsem ho téměř za jakéhokoliv počasí, a když přišla 

zima, studovna na místní univerzitě stála na pláži a od knih jsem mohla pozorovat každou vlnku, 

která se u pobřeží zlomila a zpěněná dorazila k břehu.  

 Byly to takové malé soukromé a pomíjivé performance. Nevím, zda si jich někdo všiml, 

pokud ano, doufám, že otočil zrak k otevřenému prostoru a užíval si tu nádheru a pocit 

povznesení jako já. Protože ten pocit, že je vše otevřené, a možnost v době jakýchkoliv nesnází 

stát na břehu a chtít se rozeběhnout s každou vlnkou, či naslouchat nekonečnému šumění 

převalující se vody tepající v pravidelném intervalu jako mé vlastní srdce, to je věc, která mě 

fascinovala, fascinuje a pravděpodobně fascinovat stále bude. A ani slovy nedokážu popsat, co vše 

se ve mně děje, když jsem mu na blízku. Každý by si měl najít chvilku času, najít si něco tak 

mocného jako je voda, nebo hluboký šumivý les a alespoň jednou za život si ho poslechnout.  

 

2.7 Dotek  

Druhou akci, kterou jsem uspořádala, se odkazuji na pomíjivost doteků a otisků. Tak jako je 

pomíjivý otisk těla v pokrývkách, když vstaneme, je pomíjivý i dotek jiného těla pro oči ostatních. 

Nikdo neví, když se na nás podívá, kde se nás jiné tělo dotklo a co v nás dokázalo vyvolat. 

 

Bílý rovný papír je ekvivalentem čistoty. Není nic, co by ho v jeho netečné monotónnosti 

rušilo. Leží jako zrcadlo, kterým můžeme propadnout do jiného světa. Stačí se ale zlehka dotknout 

konečky prstů a jednolitý povrch papíru se jako pavučina pokryje sítí nerovností.  
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Chladivého povrchu se dotýká holá pokožka horkých těl a s tichým šustěním se od nich 

rozebíhají zvířené vlnky, jako když spadne kámen do vody a ta jej pojme. Na otevřených pláních a 

širém moři hraje čas nepodstatnou roli. Na kameny prší, fouká vítr a drobnými zrníčky narušuje 

celistvost jejich povrchů. Kameny ale nic nehne. Neteční k okolí nechávají svět se otáčet kolem 

vlastní osy a slunce bez povšimnutí putovat po obloze. Nezajímá je nic, co se děje kolem nich. Jsou 

samy ve svém světě.  

 Zničení domnělého klidu bílého zrcadla mohu přirovnat k Poseidonovu poštvání sil vod 

proti Odysseově lodi. Mírné vlnky, se kterými si hrál vítr, náhle přerůstají v několikametrové vlny. 

Papír se trhá a posádka lodi může jen pustit pádla, zavřít oči a nechat se unášet do 

nezmapovaných vod nikoho a všech. Trámy v kýlu pod náporem sténají námahou a prkna se 

prohýbají. Palubu, co chvíli zavalí voda a loď nabírá čím dál tím více vody. Posádka už vzdala i 

vylévání z podpalubí a chladivá voda jim kolem těla stoupá výš a výš. S každou překonanou vlnou 

lapají po dechu a tělo jim umdlévá námahou. Točí se jim hlava, není čas vzpomenout si, co bylo 

před chvílí a co vše již opustilo loď. Je jen tady a teď. Přes hučení krve v uších nemohou slyšet nic 

jiného.  

Konec je v nedohlednu a oceán si s lodí hraje jako s papírovým parníkem. Nikdo však už ani 

nedutá. Křečovitě se navzájem drží a vědí, že pustit se, znamená konec. Celý svět se smrsknul na 

prostor mezi čtyřma očima.  Vítr vyhnal loď na nejvyšší možnou vlnu. Je lepší zavřít oči a s křikem 

očekávat konec. Ze světa zmizí kyslík a těla zaplavuje příval vody ledové tak, až pálí. A dál není nic. 

Stejně nečekaně, jako dokáže bouřka přijít, dokáže i odejít. Nad zklidněnými vodami, které 

vypadají stejně nevinně jako hladina jezera, vyjdou opět hvězdy a měsíc zalije rozlámanou loď 

studeným světlem. Zmáčená posádka může konečně ponechat zavřené oči a nechat se ukolébat 

ke spánku. 

 

Obrázek 32 M. Švajková, Dotek, 2014

 

Obrázek 33 M. Švajková, Dotek, 2014
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Při této akci jsem se snažila o záznam prchavého a intimního okamžiku. Pomocí otisku dvou 

těl do čistého papíru se snažím o zachycení prožitku, který nejde jinak uchopit než vzpomínkou.  

 

2.8 1927 minut 

Název akce 1927 min. odpovídá celkovému počtu minut strávených beze zraku-880 min. 

při akci ve Viana do Castelo a 1047 min. v Praze.  

Obdobným způsobem jako probíhá terapie tmou, tzv. dunkelterapie 24, jsem se rozhodla 

uspořádat vlastní terapii - performance se zavázanýma očima. Neschopnost vidět je pro člověka 

neuvěřitelný handicap. A pokud se má ve slepotě, kdy vidí pouze černou tmu, zabývat uměním, 

které je celé o pozorování, staví jej dočasné omezení zraku před nový problém.  

 První akci jsem uspořádala v únoru v portugalské Viana do Castelo a druhou o měsíc 

později v Praze. Ze zkušenosti v Portugalsku jsem věděla, jak si mám připravit věci, po slepu se 

orientovat v prostoru a co očekávat. Tušila jsem, jak se budu cítit, přesto jsou to tak diametrální 

zážitky.  

Akci v Praze nazvanou 1047 min. (počet minut, po kterou jsem neviděla) jsem pojala 

v odlišném duchu než v Portugalsku. Performance ve Vianě proběhla více společensky a neměla 

jsem možnost během průběhu se soustředit tolik na sebe a vnímat okolí. V Praze jsem si vyčlenila 

dva dny v prázdném bytě o samotě a v tichu, které rušily jen hluky z ulice. Mým záměrem bylo 

tentokrát dojít k hlubšímu poznání a s využitím sluchu a hmatu vnímat svět odlišným způsobem, 

než obvykle, s větší časovou dotací.  

  

V předvečer pražské akce jsem uklidila ze svého dosahu vše, co bych mohla rozbít, 

připravila jsem si diktafon a lehla si. Neměla jsem žádné pocity hrůzy z trvalého oslepnutí jako 

poprvé a nebyla jsem ani trochu nervózní. Zavřela jsem oči s klidným vědomím jako každý večer a 

usnula. Na polštář jsem si na ráno připravila šálu. (Nezavázala jsem si oči večer, jelikož poprvé mi 

vše klouzalo z hlavy a já se na tom jedině škrtila.) Krom jednoho nočního probuzení, kdy se mi 

větrem otevřelo okno, si nepamatuji, že bych otevřela oči. Ale můj děs ze tmy a samoty stačil na 

to, abych se schovala pod deku a čekala, než mne přemůže spánek. Jediné, co mne vlastně ve 

skutečnosti po celou dobu děsilo, byla představa samoty a ničeho. Opustila jsem původní plán 

nechat akci na dva dny poslepu a zredukovala jej na jeden den tmy a druhý ponechala na reflexi.  

                                                           
24

 Dunkelterapie léčí tzv. civilizační choroby jako jsou deprese, syndrom vyhoření, obezita či pouhou 

potřebu opustit civilizaci a být chvíli sám 
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Ráno jsem se vzbudila v neznámou hodinu, poznala jsem však, že už bylo světlo. Natáhla 

jsem se rychle pro šálu a zavázala si oči. Jelikož jsem si řekla, že nevím kolik je hodin a ani mne to 

nezajímalo, zůstala jsem v posteli. Svítilo na mne okny sluníčko, příjemně hřálo a já si užívala pocit 

ničeho. Náhle nebyla žádná povinnost, žádné úkoly a já mohla jen ležet a přemýšlet. Opakovala 

jsem si, že musím přestat myslet na hlodavé „měla bych“. Měla bych teď rychle vstát a něco dělat. 

Měla bych jít okamžitě kreslit. Měla bych jít tam a tam. Měla bych. Měla bych. Měla… A nic. Ležela 

jsem ve vyhřátých polštářích, jednou vstala a došla si pro vodu, dokonce jsem se i převlékla a 

nasnídala, ale po chvíli jsem se za slunečními polštáři vrátila. 

 

Oproti tomu ve Vianě jsem vstávala se zazvoněním budíku a okamžitě vyrážela s přáteli do 

města. Neměla jsem čas se moc „rozkoukávat“. Byly jsme se nasnídat v pastalerii (kavárně), 

procházely jsme ulicemi, mezi auty, potkávaly lidi. Neustále jsem vrážela do zdí a sloupů, 

nedokázala jsem se orientovat podle zvuků a po celou dobu jsme hovořili.  

 

 Z Portugalska jsem věděla, že se nesmím snažit otevírat oči. Nechala jsem je tedy zavřené 

a celé dopoledne mi přišlo jako sen. Přemýšlela jsem a odpočívala. Konečně jsem se zamyslela nad 

nesmysly, nad kterými nebyl čas dumat v předchozích dnech. Uspořádala jsem si myšlenky a 

chtěla je zaznamenat. Nastavila jsem si diktafon v telefonu, abych ho měla pořád při ruce, ale co 

se nestalo. Telefon zřejmě odpočíval také někde v ústraní a odmítal se nechat nalézt. A byla jsem 

bez poznámek. Nenechala jsem se tím rozhodit a pokračovala v přemýšlení. Chtěla jsem se dostat 

do stavu, kdy bych nemyslela na nic. Do stavu podobnému meditaci. Ale i přes to, že jsem se 

soustředila, snažila se na nic nemyslet, se mi kýženého povznesení nepodařilo dosáhnout. Pořád 

jsem byla tady a teď. Ale ani to mne nerozhodilo. Špatné myšlenky a vzpomínky jsem se snažila 

uklidit za zavřené dveře v nejvzdálenější místnosti mozku. Nacpala jsem tu místnost až po okraj a 

zamkla. Pravděpodobně tam muselo prasknout okno, protože jsem po čase cítila, jak je mi lehčeji 

a lehčeji. Náhle zazněly zvony. Pravidelné dyng, dyng, dyng nemohlo znamenat nic jiného než 

pravé poledne. Ještě nějakou chvíli jsem setrvávala ve stavu dumání, srovnala si záda a užívala 

samotu. Ten pocit z poledne, kdy jsem se jen líně převalovala a přemýšlela, mi evokoval sny. 

Občas si uprostřed noci uvědomím, že sním a mám podobný pocit. Jako bych se někde vznášela. 

Vše je obaleno těžkou měkkou vatou a čas se vleče, nebo utíká. To však nikdy netuším. A kdo by 

ho ve snech krom Alenky a Bílého králíka potřeboval.  

Řekla jsem si, že už stačilo. Prospat celý den můžu v létě, až se budu slunit u vody. Chtěla 

jsem se osvěžit. Namočit si prsty do vody jako když je vedro a klouzat s nimi po papíru. Vyrazila 
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jsem do vedlejší místnosti. Nepoučila jsem se z Viany, sice jsem rozmístila vše pravidelně po 

místnosti, ale ne podle potřeby. A co je hlavní, nevěnovala jsem tomu v předvečer pozornost, 

takže jsem neměla nejmenší potuchy, kde co leží. Opět se přesvědčuji, že slepý musí mít 

neuvěřitelnou disciplínu a ve věcech řád. Pokud oslepnu v budoucnu, snad ne, doopravdy, budu 

muset žít více systematicky. A co by mi nejvíc chybělo, by byly barvy. Nebaví mne žít po tmě. 

Nelíbí se mi monotónní černota ničím nezpestřená. Je to smutný život.

 

 

 

 

Obrázek 34 Archiv autorky, Dokumentace akce 1925 min.

 

Na zemi ležel velký arch bílého papíru, poznala jsem ho po hmatu a několikero štětců. 

Měla jsem chuť prsty přejíždět po papíře a užívat si doteku dvou rozdílných materiálů - studené 

mazlavé barvy a drsného suchého papíru. Bezcílně jsem brouzdala po povrchu, namáčela špičky 

prstů do náhodných barev a nesystematicky pokrývala arch. Čas od času jsem použila štětec. 

Leželo jich kolem mne několik, ale nikdy se mi nepodařilo vzít ten, který jsem zrovna chtěla. Čas 

ubíhal, těžko říct jak, ale rozhodně se nedostavily žádné svízelné pocity. Bylo mi dobře. Příjemně a 

nic mne netížilo. Jen tak jsem si užívala, jak barva kape ze štětců, a odstíny, které jsem neviděla, se 

promíchávaly. Pak mi už ani nestačily prsty a štětce, natřela jsem si ústa a obtiskla je. Myslela jsem 

si, že všechnu barvu setřela hrubost papíru, ale zelená pusa mi zůstala několik hodin. 
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Po době, která mi je doposud neznámá, jsem se přesunula k pastelům. Nechtěla jsem ale 

sedět a malovat. Zavřené oči mne nutily usínat, byla jsem unavená a vata kolem pomalu ale jistě 

houstla a svět byl čím dál tím línější. Lehla jsem si na papír a chvíli vnímala tvrdost parket. Na chvíli 

jsem zatoužila po vyhřátých polštářích, ale vánek z otevřeného okna mne probudil. Tak jako u 

otevřeného okna na rezidenci v Portugalsku, vítr hladil zcela jiným způsobem. Nehnuta jsem 

ležela, v prstech držela zlomený pastel a poslouchala ticho. Občas projelo auto, nebo zaduněl vlak, 

ale i jinak bylo ticho. Na to, že jsem tentokrát byla ve městě, až neuvěřitelné. Ležela jsem někde 

uprostřed papíru, obkreslila jsem svou siluetu a od ní dál pokračovala. Kreslila jsem pomalu. Linku 

po lince. Byla jsem součást kresby. Byla jsem na pláži. Svítilo sluníčko, bylo příjemné teplo, občas 

zafoukal větřík. Namísto pastelu jsem měla kamínky, kterými jsem kutálela po písku. Užívala jsem 

si jako v bezstarostném létě. Měla jsem chuť odkrýt si oči, otevřít knížku a začít si číst.  

 

Obrázek 35 M. Švajková, Malba, Praha 2014 

 

Obrázek 36 M. Švajková, Kresba, Praha 2014 
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Ve Vianě jsem pracovala odlišným způsobem. Pracovala jsem se sluchem a jeho 

zcitlivěním při ztrátě jednoho ze základních smyslů zraku. Poté, co jsme dorazili do pastalerie 

(netušila jsem, která to je), jsem zaznamenávala v několika kresbách zvuky kavárny. Jak se vaří 

káva, baví se lidé, cinkají hrnečky. Poté jsem se snažila vybudovat podle představy rozložení 

pastalerie a podle popisu jsem zachytila jednoho muže. Podoba je ale zcela rozchodná s realitou. 

Další prací, kterou jsem vytvořila, byla rozměrná kresba pastelem podle sluchu. Linky 

různých barev představují zvukové vibrace, jak k mé osobě doléhaly. Je to změť směrů a hluků ze 

všech stran. Odbíjení zvonu zastupuje výčet vrstvených půlkruhů v pravé části, průjezd aut na 

blízké silnici se line jako proud přes celý papír a klapot procházejících bot prostupuje celou 

kresbou. Při dolním okraji jsem obtáhla umístění mé osoby vůči papíru a během kresby několikrát 

upravila.  

 

Obrázek 37 M. Švajková, Kresba Hluku, Viana do Castelo, 2014 

 

Zavřené oči pro mne byly čím dál náročnější. Musela jsem se rozkoukat alespoň do dlaní, 

kde byla tma. Potřebovala jsem se vzbudit.  

„… chtěla bych spát. Ne spát. Otevřít oči. Až je otevřu, hned si je umyju…“25 

Zahodila jsem pastely a šla si pro papír. Náhodou, když jsem hledala tužky, našla jsem 

olejové pastely. A ty skýtaly velké překvapení. Když táhneme pastelem po papíře, zanechávají 

mastnou stopu, takže když kreslím, jsem schopná najít po hmatu poslední místo dotyku pastelu a 

                                                           
25

 Výňatek z akce 425+455 min. 
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v kresbě se neztratím. Domnívala jsem se, že už musí být k večeru, ale do víček mi zářila úplně 

zlatá. Bílá, žlutá, zlatá, oranžová, červená. Venku muselo být nádherně. Koukala jsem do množství 

barev a ani jsem si nevzpomněla, jakou tmu jsem viděla v deštivém Portugalsku.  

„Je tma a před očima jsou světla. Prolínají se, tmavnou a blednou. Ne ani podle místa, ale 

jen tak. Indigová a černá. Černá je všudypřítomná. Působí jako mračna…“26 

 Snažila jsem se nakreslit portrét fiktivní postavy. Přestože jsem se snažila odměřovat 

vzdálenosti, nos leží mezi očima a krk má ústa. Je to však zlepšení. Trénovat se v kresbě po slepu 

častěji, myslím, že bych všechny nedostatky vychytala. Otočila jsem papír a chtěla využít poznatek 

zanechávání stop. Text, v dobré víře utvořen, však nemá ani hlavu ani patu. Je sice úhledně 

v řádku, ale tím přehlednost textu končí. Slova se překrývají a evokují mi texty z fantasy knih. 

 

Další dvě kresby, tentokrát tužkou představují mou osobu ve vztahu k prostoru. Seděla 

jsem na prahu pokoje a malé předsíňky, z které je vidět i do druhého pokoje a snažila se ztvárnit 

vzpomínku na rozložení místnosti a to dvěma způsoby. Poprvé jsem zredukovala představu na 

jednoduchou obrysovou linku a podruhé zapracovala geometrickou koncepci.  

 

Obrázek 38 M. Švajková, Geometrická kresba 

 

Obrázek 39 M. Švajková, Kresba prostoru 

 

Poslední obraz zachycuje pět postav. První měl být vysoký muž se štíhlýma rukama, druhý 

ušklibující se postava s pokrčenou levou rukou. Třetí měl být obézní holohlavý člověk s masivníma 

ušima. Čtvrtý měla být vyhublá postava neurčitého pohlaví a poslední představuje sedícího 

tlouštíka. Proporce místy opouští realitu, ale v některých případech- postava č. 2, se obličej 

                                                           
26

 Výňatek z akce 425+455 min. 
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poměrně vyvedl. Ponecháme-li stranou, že tvář je zcela mimo hlavu. Celkově si myslím, že se 

kresby v mnohém zlepšily. Dokonce i něco představují a nepůsobí jako abstrakce.  

 

Obrázek 40 M. Švajková, 5 hlav 

  

Obrázek 41 M. Švajková, Portrét 

 

Ve Vianě jsem se snažila o něco obdobného. Kreslila jsem ideální rozmístění neznámého 

prostoru v kombinaci se zvuky pastalerie a podle popisu kreslila portrét tamního muže. 

 

Obrázek 42 M. Švajková, Prostor dle představy 01 

 

Obrázek 43 M. Švajková, Prostor dle představy 02 

 

Po kresbách jsem se potulovala po bytě. Průvan rozhýbal dveře a ty pravidelně bouchaly, 

což mne neuvěřitelně rozčilovalo. Došla jsem k oknu a otevřela ho dokořán. Sedla jsem si na 

parapet a užívala si ještě chvíli teplo. Venku cvrlikali ptáci a na Vítkově se proháněly děti. Dalo mi 

zabrat, než jsem si uvědomila, že výkřiky se nesou z kopce a ne z bytu. V těch chvílích, kdy jsem 

nedokázala rozeznat, co je venku a co vevnitř, se mi vždy panicky rozbušilo srdce a fantazie se 

rozeběhla na plné obrátky. Zničehonic byl u nás lupič, který se po celou dobu schovával, popadl 

několik věcí a utekl. Hrůza z neznámých návštěvníků mne děsí. Posledně byla na blízku Eliška. 

Mohlo se dít cokoliv, ale věděla jsem, že se za chvíli objeví a zachrání mne. Teď tady nebyl nikdo. 

Nejbližší, kdo by mě našel, je spolubydlící a to až následující den odpoledne. I přes původní obavu, 

vydržet sama se sebou jeden den po tmě, nakonec nebyl tak špatný.  
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Už jsem ale chtěla otevřít definitivně oči. Přišlo mi, že už musel nastat večer. Slunce už mi 

nevypalovalo na semknutá víčka bílé mžitky a z otevřených oken se pomalu přestávalo řinout 

příjemné teplo. Vyrazila jsem po hmatu do koupelny. Pokud jsem měla otevřít oči, chtěla jsem to 

provést v zešeřelé místnosti a nejlépe si je hned umýt. Pro jistotu jsem se rozmrkala do dlaní, 

omyla jsem si zavřené oči a teprve poté je otevřela. Ne jako posledně, kdy mne nenapadlo nic 

jiného, než je otevřít v bílé vymalované místnosti, kde se světlo několikrát násobilo odrazem. 

Přímo nad umyvadlem visí hned zrcadlo. Skoro jsem se sama sebe lekla. Měla jsem celou pusu 

zelenou.  

Zážitek z pražské akce je zcela jiný než z první. Tentokrát se nedostavily žádné vzrušující 

emoce, nedostávala jsem se do extrémních situací, nebavila jsem lidi a nevrážela do sloupů. Byla 

jsem sama a potichu. Až někdy kolem poledne mi došlo, že jsem za celý den nevydala ani hlásku. 

Což není na škodu a někdy se mi to také poštěstí, ale čas v takovémto útlumu měl 

několikanásobný účinek. Pokud mohu pojmenovat stav, ke kterému jsem performancí došla, byl 

by to klid. Když jsem se rozhodla akci ukončit a otevřít oči, byla jsem se vším srovnaná. Harmonie 

mi vydržela po dva dny a rychle ji nahradila realita. Ale nyní, v době kdy mám více, práce na ni 

vzpomínám jako na ostrůvek klidu v rozbouřeném oceánu. Těch několik málo hodin, kdy 

neexistovalo nic jiného než já a tma, bylo skvělých. Ať to probírám ze všech stránek, beru průběh 

performance jako obohacující událost v životě a když hledám určité uklidnění, vracím se k těmto 

dvěma dnům. Den po akci jsem prožila s výbornou náladou. Uklidila jsem celý byt, našla si chvíli na 

malování, uvařila a všechny činnosti jsem si užila jako dlouho ne. Díky oslepnutí jsem si uvědomila 

spoustu věcí a mohu z nich těžit po dlouhou dobu. Dokonce jsem se dostala i na pláž a celou dobu 

jsem se nemusela hnout z bytu.  

 

Zajímavé bylo, jak mne chápalo okolí. V doprovodu přátel jsem údajně působila jako 

člověk po operaci, kterému blízcí pomáhají a z kterého si samozřejmě tropí žerty. Když jsem se 

učila chodit po slepeckém chodníku, tak to vyvolávalo úsměvy a když jsem pracovala na residenci, 

ostatní studenti kolem mne tišili hlas do šepotu, tlumili hlasitost a obcházeli mne velikým 

obloukem. V Praze jsem na nikoho nepůsobila, byla jsem sama. A to mi přišlo mnohem lepší. 

Nezabývala jsem se tím, jak vypadat přirozeně, když nevidím. Byla jsem sama sebou a o to jsem 

usilovala.  

 

V Portugalsku jsem přenechala dokumentaci na přítelkyni Elišce. Po celou dobu fotila mou 

cestu městem i samotnou tvorbu. Fotografie jsem nemohla žádným způsobem ovlivnit a jsem 
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ráda, že nějaké ve všem zmatku vznikly. V průběh kresby i malby v Čechách jsem zaznamenala 

několika málo fotografiemi a videi. Umístila jsem si například fotoaparát před obličej a snímala, co 

bych viděla, kdybych měla zrak. Bohužel, v jednu nestřeženou chvíli jsem fotoaparát odložila a už 

jsme ho nenašla. Ironií je, že jak fotoaparát, tak i telefon jsem poté našla kousíček od místa, kde 

jsem vzdala hledání. Vzniklá videa zachycují chvíle, kdy jsem často i na natáčení zapomněla a jsou 

upřímnou autentickou výpovědí. 

 

2.8.1 Konfrontace 1927min.  

Hlavním a velkým rozdílem mezi oběma akcemi je v povaze prožitku. První měl akčnější 

charakter. Chodila jsem venku, srovnávala se s událostmi běžného života. Cítila jsem se nesvá a 

vnímala zcela jinak než v Praze. Podruhé jsem sice nezažila nic překvapivého, ale zklidnila jsem se 

a slepotu přijala jako běžnou věc. Akceptovala jsem její omezení a věděla jsem, co mne bude 

očekávat. První setkání bylo více emoční, představovalo větší vzrušení. V Praze jsem ale našla klid. 

Původní představa vydržet bez společnosti delší dobu byla děsivá. Překvapením bylo nalezení 

klidu a strávení příjemného dne.  

 Taktéž vnímání okolního světa proběhlo odlišným způsobem. Poprvé jsem cítila dynamiku 

a svěžest. V Praze proběhl útlum, rezignace, klid a relax. Když jsem byla v Portugalsku, fotil průběh 

akce můj strážný anděl Eliška, podruhé jsem se fotila sama. Chtěla jsem použít kameru, ale jsem 

ráda, že zůstalo jen u mého obyčejného digitálního fotoaparátu, jelikož i tak na něm přibylo 

několik nových šrámů. Vyfotila jsem svůj obličej před a po akci. A několik záběrů se mi povedlo i 

z průběhu tvorby. Bohužel poté jsem ztratila fotoaparát a do večera už nic nebylo. Průběh tvorby 

se mi podařilo zachytit z několika pohledů. Při malbě z čelního pohledu a z boku. Při kresbě 

pastelem jsem si pak fotoaparát položila před obličej namísto očí. Tento poslední pohled mi přijde 

obzvlášť zajímavý. Ukazuje mi, jak daleko ode mne ležely pastely a kolik místa jsem nevyužila a 

proč. Dokážu si díky nim porovnat pocity a dojmy ze slepoty s výsledkem.  

 V budoucnu bych chtěla umělé oslepnutí zopakovat. Zajímalo by mne, jestli by se dostavil 

nějaký nový pocit. Zda by po klidu přišla rezignace nebo akce. A taktéž, zda bych se zlepšila 

v orientaci jak v prostoru tak při kresbě. Přišlo mi, že v Praze mi šlo kreslení mnohem lépe. Sice 

jsem umístila obličej mimo hlavu, ale už to byl obličej.  

 Zážitky, které jsem měla možnost poznat, bych ráda využila v dalších projektech. 

V didaktické části u jedné úlohy navazuji na líný pražský den a domnívám se, že později pro ně 

najdu další uplatnění. Zpětně zjišťuji, že díky této akci jsem si schopna více vážit darů a věcí, které 

mi přijdou přirozené- zdraví, zraku, přátel… Měla jsem dostatek času si ve slunečních polštářích 
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promyslet kdeco a ikdyž se to zdá banální, mě to velice pomohlo a pro každého, kdo chce na chvíli 

vypustit, je to výborná možnost, jak toho docílit.  
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3 DIDAKTICKÁ ČÁST 

3.1 Koncepce výtvarných úloh 

 Výtvarné úlohy, které navrhuji, jsou primárně určeny pro mimoškolní edukaci. Tedy pro 

skupiny ve volnočasových sdruženích, které disponují individuálnějším přístupem a nejsou vázány 

na rámcový vzdělávací program. Domnívám se však, že témata, kterými se zaobírám, jsou 

zajímavá i pro více věkových kategorií, než které navrhuji a po úpravě jsou vhodná i pro školní 

prostředí.  

Jeden z bodů, kterým se věnuji v návrzích, se týká přístupu upřednostňujícího proces nad 

výsledkem. Domnívám se, že nově nabytá zkušenost, která pramení například z poznání procesu 

tvorby, umožňuje studentům posun v osobnostním rozvoji a nabízí jim nové možnosti uchopení a 

vhledu do problematiky výtvarného umění. Výtvarnými etudami usiluji o hlubší proměnu vnímání 

ve smyslu prožití jedinečné situace. Přes prožitek se dostat do oduševnělejší roviny chápání, 

zcitlivět smysl pro umění a novými poznatky obarvit šedost všedních dní. Chtěla jsem docílit, aby 

účastníci necítili ostych ze své práce a aby opustili jednostrannou představu, že umět kreslit je 

podstatou výtvarné výchovy. Při tvorbě výtvarného díla, kdy stavíme do popředí samotnou 

tvorbu, zažíváme výtvarný zážitek, který je důsledkem výtvarného vnímání - recepce. Recepce je 

ovlivněna prožíváním, poznáváním a objevováním. Není důležitý vzhled a líbivost výsledného díla, 

ale to, jak jsme se k němu dostali. Poznávání a zamyšlení se nad nimi v novém světle umožňuje 

přijímat nové myšlenky a názory a zároveň naučit se ostatním naslouchat, respektovat je a taktéž 

naučit se určitým zdvořilostním rysům v chování, které se postupně ze světa vytrácejí. Smyslem 

výuky výtvarné výchovy je naučit žáky vnímat a dívat se. To je základní a první věc, kterou by měl 

každý učitel i umělec své žáky a diváky naučit. Bez řádného pohledu na svět, bez kritiky, vlastního 

názoru a vkusu nemůže nikdo soudit a pochopit nuance ve výtvarném umění. Z odpozorovaných 

skutečností je také možné lépe zachytit v tvorbě výtvarný řád a vzájemné vztahy. 

 Záměrně vyvolanými emocemi se chci dotknout tohoto vnímání člověka. Naučit ho 

poslouchat vlastní pocity a reagovat na ně. Pomocí skupinových prací a spolupráce ve dvojici je 

nechat nahlédnout do soukromého vnímání světa každého zúčastněného a ostatním představit 

celou paletu různých úhlů vnímání, z které jde čerpat ve vlastní tvorbě i životě. Jestliže jedinec 

pracuje samostatně, umožňuje mu to vlastní sebereflexi, má čas se s daným tématem v klidu 

vyrovnat a dle vlastního uvážení pracovat. Ve dvojici dochází ke konfrontaci dvou osobností, kdy 

je důležité se naučit navzájem poslouchat a respektovat. Je zde i větší časový prostor 
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k intimnějšímu zkoumání druhého jedince a jeho názorů. Prací ve skupině se slučují obě předešlé 

teze. Jde o kombinaci osobních a skupinových poznatků a vzájemné spolupráce. Zpětná vazba ve 

vícečlenné skupině je také zcela rozdílná od té ve dvojici. Je to zpětná vazba kolektivu. Práce 

jednotlivců se vyznačuje individuálními pohledy a závěrečná evaluace ostatních znamená často 

následný rozvoj. Při práci ve dvojici dochází ke zpětné vazbě okamžitě, pokud dvojice správně 

funguje. Domnívám se, že při výtvarné výchově by se měly střídat všechny tři principy, aby 

studenti získali všechny druhy zpětných vazeb.  

Z těchto zjevných faktů dosahuje žák širšího a hlubšího poznání a je obohacen o množství 

informací, o které by přišel, nebýt zpětných vazeb. 

U navržených akcí často balancuji na hraně psychoterapie, arteterapie a artefiletiky. 

Rozhodně jsem se nehodlala stavět do role psychologa, na to nemám dostatečné vzdělání a bez 

řádné praxe, ve smyslu odučených let, ani nemám odvahu se do takto závažných věcí psychologie 

sama pouštět. Pokud bych však do takovéto fáze dospěla, zvážila bych studium psychologie nebo 

požádala o odbornou asistenci psychologa, který je kompetentnější k rozboru dojmů z výtvarných 

etud.   

 Kapitola představuje pouze návrhy výtvarných úloh. Úkoly jsou otevřené, obsahují několik 

variant či jen naznačují směr, kudy se dále vydat. Práce jsou koncipované pro rozdílné věkové 

skupiny. Zaměřila jsem se přednostně na věkovou skupinu nad 18 let, ale nevylučuji ani mladší 

účastníky. Je na individuálním zvážení, jaké složení účastníků bude. Určité úlohy předpokládají 

individuálnější přístup a není možné je realizovat ve větším počtu. Další část odpovídá klasické 

ateliérové výuce. 

Zdrojem pro zadání úloh jsou mé akce a účastníkům chci přiblížit obdobné zážitky, které 

jsem prožívala v průběhu.  

 Úlohy netvoří jednu výtvarnou řadu, jejich spojovacím prvkem je akční rozměr a 

posloupnost úkolů postupně graduje. Zaměřením na spojovací prvek- akčnost, chci v žácích 

prohloubit vztah k dané formě.  

 

„Domnívali jsme se, že předměty (například ty z bronzu) mohou trvat v čase a fyzickém prostoru, 

zážitky, ty ale mohou přetrvávat v paměti a obíhat díky lidské komunikaci.“27 

 

                                                           
27

 Morganová, Pavlína: Akční umění, str. 22, cit. in Cottingham, L.: Are you experienced? Le feminisme, l’art, 

et le corps politice. (Katalog výstavy L’art au corps. Mac, Galeries contemporaines des Musées de Marseille, 

červenec- září 1996, str. 332.) 
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3.2 Jsem barvou i štětcem 

 Úlohu jde vykonat ve dvou variantách.  

 

Věková skupina: 12-50 let 

 

Časová dotace: 90 min. 

 

Výtvarný problém: užití barev, působení expresivní barvy na prostor. Devastace jako umění. 

Gesta a tělo jako vyjadřovací prostředek. Malba rozměrného formátu. 

 

Cíl: vytvoření akční malby inspirované poslechem hudby. Přenesení hudby do malby. Tvorba 

velkoformátového rozměru. Soulad mezi hudbou, malbou a tělem.  

 

Vazba na výtvarnou kulturu a zdroje:  

Action painting in Design Festa vol. 19 ‚WILD‘ Hiroyoshi Takeda, Oyogu Hirasakana, Takuma 

Kobayashi a Shinji Hashima https://www.youtube.com/watch?v=3JDJJmpMWSU  

Cinzia Fiaschi https://www.youtube.com/watch?v=OkXDIIZ6_bI  

Dětská tvorba https://www.youtube.com/watch?v=Rf1lmfUUTOI  

Kupka, Franzišek: Jezero s klávesy, 1905. 

Orfismus. 

 

Technika, materiál, prostředí: malba- akční, gestická, volná, dripping, antropometrie Yvese 

Kleine; igelit, barvy, pigmenty, štětce, válečky, spreje, lepenka, kýble, misky, hadry, oděv na 

převlečení, fotoaparát, videokamera, hudební stopy a stereo souprava- výběr hudby záleží na 

výběru lektora (zvuky přírody, Drum ‚n‘ Bass, meditace); interiér: v uzavřeném vyklizeném 

prostoru- bytě k vystěhování či v opuštěném objektu.  

 

Úkol:  

Úkolům předchází diskuze na téma akční malby a performance; jak výběr a poslech hudby 

mění náladu a ovlivňuje podobu výtvarného díla. Vyjadřovací prostředky- jeskynní malby, Yves 

Klein, gestická malba. 

  

Varianta č. 1: 

https://www.youtube.com/watch?v=3JDJJmpMWSU
https://www.youtube.com/watch?v=OkXDIIZ6_bI
https://www.youtube.com/watch?v=Rf1lmfUUTOI
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Ateliér zakryjeme igelitem a v prostoru a i podél stěn vypneme plachty papíru a Hi-Fi 

soupravu/ stereo soupravu. Úkol je určen pro zájemce od 12 let, do omezení. Slouží k uvolnění. 

Snahou je využít nabízeného prostoru k tvorbě.  

 

Varianta č. 2: 

Do holé místnosti umístíme potřeby pro malbu a Hi-Fi soupravu/ stereo soupravu. 

V lepším případě hudebníky. Varianta je otevřená pro intenzivnější vyjádření.  

 

Zadání pro obě varianty: 

 Zaposlouchejte se do hudby a tóny přeneste na papír/zdi libovolnou technikou. Malujte 

štětci, válečky, hadry, prsty. (Vlasy a celým tělem jen u varianty č. 2) Vnímejte stupňování hudby a 

napětí mezi hudebními nástroji zaznamenejte.  

Průběh akce můžeme fotografovat nebo natáčet. Vzniklé video můžeme dále využít jako 

samostatný výstup.  

Na závěr proběhne zhodnocení práce, zpětná vazba kolektivu, diskuze.   

 

 

3.3  Dva 

 Úloha obsahuje dvě zadání a pilotní sondu s reflektivní bilancí a obrazovou dokumentací.  

Věková skupina: 12-18 let/ 18-50 let 

 

Časová dotace: 180 min./ min. 6 hod. - 2 dny 

 

Výtvarný problém: spolupráce dvou osobností, společný vhled do díla. Vyjádření nehmatatelného 

spojení. Ozvláštnění veřejného prostoru- jak vnímám okolí a jak vnímá okolí mne, zaznamenání 

postoje k prožité situaci. 

 

Cíl: ozvláštnění veřejného prostoru atypickým chováním. Spolupráce ve dvojici, soužití s druhou 

osobou. Vyrovnání se s vnímáním okolí účastníka jako dvojosoby. Práce ve dvojici.  

 

Vazba na výtvarnou kulturu a zdroje:  

Hubert a Jan van Eyck: Gentský oltář, 1432. 



56 

 

Roeselová, Věra: Námět ve výtvarné výchově. SARAH, 2000. 

Abramovič, Marina (Ulay): Vztahy v čase, 1977. 

Beuys, Joseph. 

Grieve, Mark a Spector, Ilana: Cyclisk, Santa Rosa, 2010. 

Art battles: http://artbattles.com/  

Herakut, 2009: http://artyczechs.blogspot.cz/2009/03/spoluprace-dvou-umelcu-herakut-

perfect.html  

 

Technika, materiál, prostředí: volná technika- záleží na individuální volbě zúčastněných; provaz, 

špejle, barva, igelit; interiér, exteriér.  

 

Úkol:  

Oběma variantám předchází společná diskuze zabývající se tématy respektu, vnímání, 

spolupráce a při variantě č. 1 ukázka vzniklých děl při spolupráci více autorů. Dále lehce nastíníme 

následující úkol.  

 

Varianta č. 1: 

Rozdělte se na půlku. Jedna skupina napíše na papír své jméno a složí. Poté se obě skupiny 

postavte zády k sobě do kruhu a natáhněte ruce do středu, jako u hry na proplétanou a náhodně 

předejte někomu papírek. Ten, kdo dostal Váš papírek, s Vámi vytvoří dvojici.  

 

Varianta č. 2: 

 Skupinu tvoří 2 - 6 lidí. Nejlepší dvojice vznikají spojením neznámých lidí. Pro ztížení 

možno zvolit fyzicky rozdílné jedince - malý a velký vzrůst.  

 

Společné zadání pro obě varianty: 

Pomocí provázku si k sobě svažte ruku a nohu.(Správná volba provázku: slabá niť- křehké 

spojení, o které je nutno pečovat; sisal- daleká cesta, pevné pouto; umělý motouz- neupřímnost, 

pevnost;  hrubý motouz- násilnost spojení. Každý druh provázku vyvolává pocit a určuje dojem z 

prožitku.) 

„ Svázané končetiny tímto dále neexistují a musíte se bez nich nyní obejít. Naučte se 

spolupracovat. Zesinchronizujte pohyby, pomáhejte si. Stravte čas spolu a povídejte si. Najděte 

http://artbattles.com/
http://artyczechs.blogspot.cz/2009/03/spoluprace-dvou-umelcu-herakut-perfect.html
http://artyczechs.blogspot.cz/2009/03/spoluprace-dvou-umelcu-herakut-perfect.html
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společná témata a posléze najděte i „společnou řeč“.“ Je důležité zkontrolovat, zda je k sobě 

dvojice dostatečně připoutána. 

Během svázání musí zúčastnění splnit několik překážek: dostat se z bodu A do bodu B 

pomocí veřejné dopravy, najíst se, představit se neznámému člověku jako jedna osoba a 

vyfotografovat se s ním, zavázat jednomu na 30 min. oči, zkusit si zakoupit společnou věc, najít 

pro sebe vhodné oblečení a po celou dobu se fotografovat, apod. 

„Jestliže si ve dvojici nerozumíte, snažte se alespoň o vzájemný respekt. Nezapomínejte, 

že ve dvou je síla a pokud spolu nezvládnete být, snažte se. Zkuste udělat, co jste ještě nikdy 

neudělali.“ 

„Na závěr se vyjádřete ke svému stavu, ztvárněte jej v jeho pomíjivosti i trvání. 

Zohledněte, jak Vás vnímalo okolí a jak jste nově vnímali vy, promítněte to do práce.“ 

Na závěr proběhne společná reflexe. 

 

3.3.1 Reflektivní bilance 

Úlohu jsem zrealizovala s Olívií (22) a Aničkou (23). Sešly jsme se v Riegrových sadech a 

první co musely udělat pro vzájemné poznání, bylo spořádat kus koláče. Slečny si byly navzájem 

sympatické a během představování si pochutnávaly na dortu. Následně jsem jim vysvětlila zadání 

práce.  

Se svázanými končetinami se měly dopravit z Riegrových sadů do Kinských zahrad a cestou 

si opatřit cokoliv pro dva za cenu jednoho; sehnat oblečení, které by jim padlo; seznámit se 

s náhodným kolemjdoucím jako jedna osoba; vystupovat jako konkrétní zvíře a celou akci 

dokumentovat fotoaparátem, aby ale na snímku byly obě dvě. Anička reagovala překvapeně a 

chtěla si účast rozmyslet. Obě účastnice totiž nepatří mezi extrovertní typy a zadání se jim 

zpočátku vůbec nezamlouvalo. Nakonec ale souhlasily a vybraly si ke společnému svázání starý 

obvaz a bílou šňůru. Nabídla jsem jim z pěti druhů provázků - obvazu, prádelní šňůry, provázku, 

vlny a lepenky. Vybraly obvaz pro nohu a ruce si svázaly, i přes nabízení nůžek, šestimetrovou 

šňůrou. Ruce si přidělaly v loktu a nohu v koleně. Uzly měly poměrně volné, pokud bych pořádala 

akci na delší čas, nechala bych účastníky vybrat pouze provaz, ale řekla bych jim, jakým způsobem 

se mají svázat. 

Olívii s Aničkou jsem zanechala svému osudu a vyrazila jsem napřed pod Petřín. 
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Obrázek 44 M. Švajková, Olivie a 

Anička 

 

Obrázek 45 Archiv autorky, Společná 

cesta 02 

 

Obrázek 46 Archiv autorky, Společná 

cesta 03

 

Za dvě hodiny dorazily. Byly unavené, ale spokojené. Sice nesplnily dva úkoly, ale dorazily 

nerozvázané a co je hlavní, v závěru cesty se odvážily zeptat kolemjdoucích na cestu, což by na 

začátku výpravy neudělaly.  

Daly jsme si malou pauzu na svačinu a usídlily jsme se u pořezaných kmenů pod 

kvetoucími stromy. Velice se nám tam zalíbilo a rozhodly jsme, že je to ideální místo pro tvorbu. 

K dispozici dostaly několik barev, vodovky, štětce, folii, lepenku, barevné fixy, roli papíru a 

připínáčky se šňůrou a obvazem, které si sundaly. Zvažovala jsem, jestli je nechat tvořit svázané, 

ale tím, že jsme byly v parku, mi přišlo lepší mít možnost pohybu a myslím si, že si tvorbu i o to 

více užily. Pro příště bych zvolila variantu se svázanou dvojicí, jestli spolupráce bude harmonická či 

naopak.  

 

Obrázek 47 Archiv autorky, Společná cesta 04 

  

Obrázek 48 Archiv autorky, Tvorba

 

Holky zvolily tvorbu na papíře. I přes nabídku pracovat v prostou, odmítaly odpoutat se od 

plošného zobrazení s tvrzením, že takto přemýšlet neumí a že jim vystačí papír. Zprvu se málem 
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pustily do práce každá zvlášť, ale uvědomily si omyl a dohodly se. Po celý čas, co spolu strávily, se 

k sobě chovaly velice mile a zdvořile. Nemohu vlastně říct, že bych je viděla se chovat někdy jindy 

jinak. Příště bych vytvořila dvojici koncipovanou z opačných povah.  

 Během práce jsem se je snažila nerušit, občas jsem se vzdálila, abych jim dopřála 

soukromí, ale nakonec jsem s nimi byla většinu času a pomáhala.  

Obraz, který vytvořily, představuje jejich společnou cestu. Obarvená gáza ukazuje 

proměny nálady. Počátek je černý, plný nejistot a obav, modrá představuje přijmutí situace a 

přivyknutí si na nezvyklé spojení (v tramvaji došlo ke zlomu, když si o nich začali povídat cestující). 

Přechod mezi zelenou a žlutou je čas, kdy si začaly dělat legraci z okolí a vešly bez ostychu do 

obchodů, kde si zkoušely oblečení a vybíraly si nůžky. Oranžová a růžová je závěr cesty a prostor 

pod stromy, kde malovaly. Má představovat pohodu a přátelskou atmosféru. Podél gázy, která 

představuje něco na způsob časové osy, vedou klikaté kolejnice tramvají. Vychází z černé městské 

špíny a nejistoty a putují přes nepříjemné zelené pohledy lidí do parku mezi kvetoucí květiny, až 

pod strom, kde jsme seděly. 

 

Obrázek 49 M. Švajková, Výsledný artefakt 

 Na závěr jsme si popovídaly o pocitech z cesty, co by se mohlo změnit, jak je vnímalo okolí 

a zda mezi nimi navzájem nevznikly nepříjemné pocity. Holky ale byly veselé a nic si vyjasňovat 

nemusely. Shodly jsme se však, že úkol by bylo lepší koncipovat do menšího města, kde není tolik 

anonymity mezi lidmi a je zde více prostoru k rozhovorům a seznámení. 

 Osobně považuji lekci za výbornou. Potěším pro mne bylo, že obě odcházely s pocitem 

dobře stráveného času a novým odhodláním předstupovat před veřejnost. Ze své strany bych 

poupravila zadání úloh a více promyslela vzájemné spoutání, ale z celého průběhu akce mám 

dobrý pocit a výsledná koláž s květinami je toho důkazem. Je plná barev a pohody.  
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3.4 Narušení  

Věková skupina:10-50let/ 18-50 let 

 

Časová dotace: 90 min./ 180 min. 

 

Výtvarný problém: restrukturalizace díla, intervence; práce s odlišnou formou; reakce; rytmus.  

 

Cíl: vcítění, materiálnost, odpoutání od vlastní výrazové formy. Uklidnění a sebeovládání. 

Překonání ostychu v devastaci artefaktu. Zvládání hektických a překvapivých situací; odpuštění; 

vnímání překážky a destrukce jako tvůrčího aspektu výtvarné činnosti. 

 

Vazba na výtvarnou kulturu a zdroje: 

Milan Knížák: Demonstrace jednoho, 1964 http://www.milanknizak.com/192-akce/219-

demonstrace/234-demonstrace-jednoho-1964/  

Martin Velíšek: výuka v ZS 2012, UK. 

„Dělej, co umíš, s tím, co máš, tam, kde jsi.“ Theodore Roosevelt. 

Hudebně zvuková terapie, http://www.ranapece.eu/liberec/aktuality/2013/hudebn%C4%9B-

zvukov%C3%A1-terapie-v-tv-rtm  

 

Technika, materiál, prostředí: 

 Malba, papír, vybavení na malbu- kvaš nebo tempera, zrcátko, CD přehrávač, hudba. Interiér- 

ateliér. / Kresba, malba, modelování. Potřeby ke zmíněným technikám. Papírové kartičky. Interiér, 

nejlépe ateliér. 

 

Úkol:  

Varianta č. 1: 

 Úkol je určen jako obměna ke klasické hodině výtvarné výchovy na základních, středních i 

uměleckých školách.  

 Skupině se zadá malba zátiší sestaveného uprostřed místnosti. Studenti se rozmístí do 

kruhu a započnou studii. Po 20 min. intenzivní práce, kdy jsou studenti po fázi základního 

nahození obrazu, zahájíme postupnou rotaci a to posunem o jeden stojan dostrany. Za úkol nyní 

bude přetvořit dílo, před kterým nově stanou. 

http://www.milanknizak.com/192-akce/219-demonstrace/234-demonstrace-jednoho-1964/
http://www.milanknizak.com/192-akce/219-demonstrace/234-demonstrace-jednoho-1964/
http://cs.wikiquote.org/wiki/Theodore_Roosevelt
http://www.ranapece.eu/liberec/aktuality/2013/hudebn%C4%9B-zvukov%C3%A1-terapie-v-tv-rtm
http://www.ranapece.eu/liberec/aktuality/2013/hudebn%C4%9B-zvukov%C3%A1-terapie-v-tv-rtm
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V rotaci však nesmí dojít k zacyklení. Jestliže žáci budou neustále pracovat postupně, jak 

stojí, nebude docházet k výtvarnému řešení, protože na všech nových obrazech, ke kterým 

postupují, pracovali stejní lidé a ve shodném pořadí. Navrhovala bych systém posunu o jeden 

doprava, o dva doleva, o tři doprava atd.  

 Po studentech chceme, aby určitým způsobem zasáhli do práce svých spolužáků. Většinou 

své vlastní práce neničíme, nebo nezkoušíme novou techniku a barevnost ve strachu poničení. Ale 

jakmile stojíme před cizí prací, chybí nám k ní vnitřní vztah. Bez ostychu zasáhneme do obrazu, 

změníme perspektivu a úhly a s lehkým vědomím změníme barvy. A pokud reagujeme na poslech 

určité hudby, do malby se to taktéž promítne.  

 Jednotlivé úkoly by měly gradovat. 1. malba normálním způsobem, přirozený zásah, 

k překonání ostychu pro nesmělé. 2. malba na uklidňující harmonickou hudbu. 3. malba levou 

rukou. 4. malba se zavřenýma očima (prohlídneme si zátiší, ale malujeme po slepu). 5. malba přes 

zrcátko- změna perspektivy. 6. malba na rytmickou hudbu. 7. malba štětcem v ústech, atd. Jeden 

úkol by měl zabrat 5- max. 10 minut.  

 Na závěr vyskládáme obrazy vedle sebe na zem a rozvineme diskuzi.  

 

Varianta č. 2: 

 

 Na lekci dopředu řekneme, že příště budeme portrétovat blízkou osobu a to libovolnou 

technikou. Žáci si rozmyslí, koho budou portrétovat, připraví si podklady a donesou pomůcky. 

 Sami si na lekci připravíme několik kartiček, které však vyplníme až po započetí hodiny, 

kdy budeme vědět, kdo co dělá.  

Lekci zahájíme debatou o zvolených technikách a výběru modelů.  

 „Najděte si vhodné místo a začněte pracovat. Snažte se o dokonalost a v duchu si 

představujte finální výsledek nebo cokoliv, co koresponduje s Vaší ideou. Během práce, kdy se 

budete soustředit, Vám každému rozdám kartičku s úkolem, který je určen pouze Vám, a nikomu 

nesmíte prozradit, co na ní stojí. Je na Vás, zda budete chtít úkol splnit a čelit jeho následku. “ 

 Kartičky se rozdají hned v počáteční fázi lekce. Nesmí se dlouho setrvávat, jinak by skupina 

upadla do částečné pracovní apatie.  

 

„V 14,00 dojdi k Báře a uhoď jejím modelem o zem.“ 

„ Přetři portrét v levé části ateliéru na bílo. “ 

„ Každých 5 minut vykřikni.“   
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„Utvářej v ateliéru intenzivní průvan.“ 

  

Kartičky se mohou přidávat v návaznosti na průběh lekce. Mohou se objevit i kartičky 

řešící situaci, s pozitivním zadáním. Taktéž zaúkolovat několik lidí najednou. Narušovat 

soustředění účastníků můžeme i opakovanou činností jako je například každých 5 min. bouchnout 

dveřmi nebo zaštěkat. 

Na invenci lektora je udržet napětí ve skupině, aby nevznikly žádné větší nepokoje. Ale 

záleží i na vychování a nátuře zúčastněných, jak budou zvládat vzniklou situaci, kdy může kdokoliv 

bezdůvodně jejich milované dílo zničit.  

 Závěrem lekce proběhne prezentace vzniklých děl. Debata o tom, zda cizí zásah do vlastní 

práce je užitečný nebo naopak. Taktéž můžeme vyřešit osobní neshody a usmířit všechny strany.  

 

3.5 Najdi svou velikost 

Věková skupina: 13-50 let 

 

Časová dotace: 180min. 

 

Výtvarný problém: proměna formátu a měřítka, vizuální vnímání estetična, haptická malba, 

intuitivní kresba. 

 

Cíl: uchopení rozdílných rozměrů formátu, tvorba bez vizuální vazby, využití prostoru; 

odreagování.  

 

Vazba na výtvarnou kulturu a zdroje: 

Roeselová, Věra: Námět ve výtvarné výchově. SARAH, 2000. 

Slavík, Jan: Umění zážitku, zážitek umění (teorie a praxe artefiletiky) 1. díl. Univerzita Karlova. 

Hudebně zvuková terapie, http://www.ranapece.eu/liberec/aktuality/2013/hudebn%C4%9B-

zvukov%C3%A1-terapie-v-tv-rtm  

 

Technika, materiál, prostředí: 

Otisk, kresba, malba; papíry několika rozměrů- od malých po velkoformátové, barvy, štětce, 

pastely, šátky k zavázání očí, tužky; interiér.  

http://www.ranapece.eu/liberec/aktuality/2013/hudebn%C4%9B-zvukov%C3%A1-terapie-v-tv-rtm
http://www.ranapece.eu/liberec/aktuality/2013/hudebn%C4%9B-zvukov%C3%A1-terapie-v-tv-rtm
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Úkol: 

Úvod zahájit debatou na téma proměn vnímání formátu, umisťování do ploch, využívání 

prostoru.  

Následuje fyzicky náročnější činnost- společná hra, např. Na slepou bábu (hru mohou hrát lidé 

všech věkových kategorií a existuje množství variant- prozkoušet či zvolit adekvátnější hru). Až 

budou účastníci dostatečně unavení, přejít k řízené meditaci. Jde pouze o uvolnění, kterým 

vyvažujeme předešlou náročnou situaci. Během odpočinku musí mít účastníci zavřené oči a my jim 

je postupně zavážeme. Při zklidnění, které se dostavuje po uvolnění meditace, je přirozené mít 

zavřené oči a jejich zavázání není takový šok, jako kdybychom je zavázali bez úvodu. Strukturou 

vysoké fyzické aktivity a následným uvolněním odkazuji k obdobným pocitům, které jsem 

prožívala při akce 1927 min. v Praze.  Taktéž znemožněním sledování vznikající práce nemá člověk 

snahu nic zkrášlovat a kresba vypadá, tak jak ji vnímáme.  

Po odpočinku musí oslepení účastníci nalézt papír. Po místnosti, ve které se medituje, budou 

po zemi umístěny archy různých formátů. Studenti si je mohou před meditací prohlédnout, avšak 

my s nimi můžeme různě hýbat. V papírech by se měly objevit formáty od malých A5 po velké 

části balicího papíru v rozměru několika metrů. Mezi archy by měly ležet různé vyjadřovací 

prostředky- tempery, vodovky, štětce, pastely, tužky… Studenti po slepu musí nalézt papír a na něj 

libovolnou technikou zanést aktuální pocit. Podmínkou však je, aby si vyzkoušely alespoň 2 

formáty. Relaxaci můžeme umocnit poslechem hudby. Je na uvážení, jaké pocity chceme vyvolat. 

Můžeme je taktéž střídat- do harmonické hudby, nebo ticha zakřičet. To vyvolává rozdílné, ale 

často silné reakce. V ohledu k prožívanému zklidnění a uvolnění může působit až šokově.   Jestliže 

nechceme, aby účastníci reagovali na hudbu a ticho, můžeme jejich činnost podnítit rozličnými 

zvuky- klapot, hvízdání, vítr; či zvuky moře a větru navodit dojem mořského pobřeží.  

Studenti se musí vypořádat s různými formáty. Staví je to do nové situace. Jak poznat, kde 

končí papír, kde jsem naposledy kreslil, sdílím arch s někým dalším, nezasahuji někomu do práce? 

Najít optimální řešení práce s formátem- lehnout si na arch a prostor vymezit rozpětím paží, 

v posedu tvořit na nalezeném archu, držet se pouze malých formátů.  

Na závěr lekce si studenti sejmou šátky a prohlídnou si vzniklé práce. Domnívám se, že mohou 

vyjít velice zajímavé obrazy. V debatě probereme pocity ze změn formátu, zda jim vadil nebo 

nevadil neznámý rozměr. Užití haptiky a orientace bez zraku.  
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Závěr  

 V této práci jsem se snažila naznačit, jakým způsobem je možné pracovat s emocemi 

v mimoškolní edukaci. Návrhy výtvarných etud zůstávají otevřené pro možný pozdější rozvoj.  

 Díky studiu dějin umění, kdy jsem vyhledávala osobnosti vyjadřující emoce, jsem objevila, 

že i přesto, že se vyjadřovací možnosti lidstva v průběhu let mění, určitá návaznost, nehledě na 

formu, například mezi Francisem Baconem a Franciscem Goyou existuje a umožnila mi nové 

nazírání na pojetí dějin umění.  

 Během akcí jsem si uvědomila množství věcí, o kterých jsem před počátkem práce neměla 

ani tušení a původní záměr seznámit se s uměním 20. a 21. století překročil můj předpoklad a 

nabídl mi množství nových způsobů, jak se vyjadřovat, cítit a i strukturovat své poznatky.  

 I přes rozsah práce jsem si vědoma, že jsem neobsáhla vše, co by k tématu mělo být. 

Prací jsem dokázala pouze naznačit možné cesty, které se mi podařilo nalézt. Stále existuje 

bezpočet způsobů jak téma mé bakalářské práce uchytit a doufám, že se mu budu moci dále 

věnovat.  

  



65 

 

Literatura a zdroje 

Tištěné knihy a periodika 

 

BALEKA, Jan: Anglicko-český slovník výtvarného umění. Leda, 2003. 198 s. ISBN 80-7335-033-5. 

BERNHARD, Marianne: Universální lexikon umění: architektura, fotografie, grafika, malířství, 

osobnosti, sochařství, umělecká řemesla. Praha: Grafoprint-Neubert, Knižní klub, 1996. 491 s. ISBN 

80-85785-46-3.  

BOIS, Y., BUCHLOH, B., FOSTER, H., KRAUSS, R. Umění po roce 1900. Slovart, 2007. 704 s. ISBN 

978-80-7209-952-8. 

COTTINGHAM, L.: Are you experienced? Le feminisme, l’art, et le corps politice. (Katalog výstavy 

L’art au corps. Mac, Galeries contemporaines des Musées de Marseille, červenec- září 1996, str. 

332.). 

ČIHÁKOVÁ- NOSHIRO, Vlasta: Umění akce. Katalog. 

DEMPSEYOVÁ, Amy: Umělecké styly, školy a hnutí. Slovart, 2002. 304 s. ISBN 80-7209-402-5. 

DESIGN ACADEMY EIDHOVEN: House of Concepts. Die Gestalten Verlag (DGV), 2008. 319 s. ISBN 

978-3899553031. 

EXLEY, Helen: Moudrost našich dnů. Praha: Slovart, 2003. 1. vydání. ISBN 80-7209-523-4. 

FULKOVÁ, Marie. Diskurs umění a vzdělávání. Praha: Nakladatelství H&H, 2008. 335 s. ISBN: 978-

80-7319-076-7. S. 7-74. 

FURST, Herbert: „Current Shows and Comments: On the Significance of a Word“, Apollo, vol. 41, 

no. 231, May 1945, p. 108. In Babkajová, Lucia: Francis Bacon (1909-1992): emocionální realismus. 

Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Seminář estetiky, 2010. 85 s., s. 14 

GAWLIK, Ladislav: Dějiny výtvarného umění. II.díl, Od moderny do současnosti. Západočeská 

univerzita, Ústav celoživotního vzdělání, 2010. 236 s. ISBN 978-80-7043-909-8. 

GRAHAM- DIXON, Andrew: Umění/ Velký obrazový průvodce. Knižní klub, 2010. 612 s. ISBN 978-

80-242-2663-7. 

HALL, James: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Ladislav Horáček- Paseka, 2008. 

520s. ISBN 978-80-7185-902-4. 

KAPROW, Allan: Some Recent Happenings. New York: A Great Bear Pamphlet. 1966. 17s.  

KAPROW, Allan: Non-theatrical Performance, Artforum, 1976 in Vokno č. 4, leden 1981. 



66 

 

KNÍŽÁK, M., Hanel, O. Fluxus. Ze sbírek Marie a Milana Knížákových. Praha, ČMVU, 1995. 48 s. 

ISBN 80-7056-040-1. 

LONG, Jeffrey: Dôkazy o živote po smrti. Bratislava, Ikar, 2013. 213 s. ISBN 9788055135144. S. 11. 

LOUČANSKÁ, Alena: Rozhovor, Diplomová práce (UJEP Brno, 1984) in Moraganová, Pavlína: Akční 

umění, druhé doplněné vydání. J. Vacl, 2009. ISBN 978-80-904149-1-4. S. 107. 

MLÁDKOVÁ, Meda: Beuys. Museum Kampa- Nadace Jana a Medy Mládkových, 2006. 72 s. ISBN 

80-239-7363-0. 

MORGANOVÁ, Pavlína: Akční umění, druhé doplněné vydání. J. Vacl, 2009. 227 s. ISBN 978-80-

904149-1-4. 

ROESELOVÁ, Věra: Námět ve výtvarné výchově. Upravené vydání. SARAH, 2000. 195 s. ISBN 80-

902267-4-4. 

RUHRBERG, K. A KOLEKTIV AUTORŮ: Umění 20. století. Slovart, Taschen 2011. 840 s. ISBN 80-

7209-521-8. 

SLAVÍK, Jan: Kapitoly z výtvarné kultury I., str. 5 

SLAVÍK, Jan: Umění zážitku, zážitek umění (teorie a praxe artefiletiky) 1. díl, druhé vydání. Praha, 

Karolinum, 2011. 282 s. ISBN: 978-80-7290-498-3.  

ŠTEMBERA, Petr: Situace 11, performance. Jazz, květen 1981. Příloha bulletinu Jazz, připravil: Karel 

Srp. 8445/69. 

TISDALL, Caroline: Joseph Beuys, Coyote. Thames & Hudson, 2008. 158 s. ISBN 978-0-50054368-9. 

TŘEŠTÍK, Michael: Umění vnímat umění, guerilla writing about art. Praha: Gasset, 2011. 226 s. 

ISBN 978-80-87079-15-7.  

TOYTON, Evelyn: Jackson Pollock/ Evelyn Toynton. New Haven: Yale University Press, 2012. ISBN 

9780300163254 

ZET, Martin: PERFORMANCE PRO SEBE. Galerie Eskort, 2006. 138 s. ISBN 80-239-8526-4. 

WITTLICH, Petr: Edvard Munch. Praha: Odeon, 1985. 1. vydání. 83 s. S. 20. 

 

Internetové články a příspěvky 

 

Ambramovič, Marina. The Art is Present, 2010. [online], [2013-03-17], dostupné z WWW: 

http://www.novinky.cz/koktejl/201979-umelkyne-zirala-700-hodin-beze-slov-a-hnuti-na-

navstevniky-muzea.html 

Abramovič, Marina: The House with Ocean View, 2003. [online], [2014-04-09], dostupné z WWW:   

http://muse.jhu.edu/journals/tdr/summary/v047/47.3westcott.html  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Wittlich
http://www.novinky.cz/koktejl/201979-umelkyne-zirala-700-hodin-beze-slov-a-hnuti-na-navstevniky-muzea.html
http://www.novinky.cz/koktejl/201979-umelkyne-zirala-700-hodin-beze-slov-a-hnuti-na-navstevniky-muzea.html
http://muse.jhu.edu/journals/tdr/summary/v047/47.3westcott.html


67 

 

Ambramovič, Marina. Umělec [online], [2013-02-20], dostupné z WWW:  

http://www.marinaabramovicinstitute.org/noqt  

Art battles. Umění. [online], [2014-03-23], dostupné z WWW:   

http://artbattles.com/  

Art. Umění. [online], [2014-03-23], dostupné z WWW:   

http://www.walkerart.org  

Bacon, Francis [online], [2014-01-25], dostupné z WWW: 

http://www.egs.edu/library/francis-bacon-artist/biography/  

Beuys, Joseph. Umělec [online], [2014-03-23], dostupné z WWW: 

http://www.artchive.com/artchive/B/beuys.html  

Burden, Chris: Bed Piece, 1972. [online], [2014-04-09], dostupné z WWW: 

http://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/view?docId=kt2c60190v&chunk.id=ss2.18&toc.id=ss2.

18&brand=ucpress  

Cambell- Johnston, Rachel. Umění na pokraji zhroucení má větší váhu, publ. 27.2.2012. [online], 

[2014-03-27], dostupné z WWW: 

http://zpravy.idnes.cz/munchuv-krik-aneb-proc-nas-tak-pritahuji-drasava-umelecka-dila-p6l-

/zpr_archiv.aspx?c=A120226_171927_kavarna_tul  

Fiaschi, Cinzia. In Bellanimi Picturea, 2010. [online], [2014-03-11], dostupné z WWW: 

https://www.youtube.com/watch?v=OkXDIIZ6_bI 

Goya, Francisco, [online], [2014-03-30], dostupné z WWW:   

https://khanovaskola.cz/1800-1907-prumyslova-revoluce/goya-saturn-pozirajici-sveho-syna-

1821-23/lekce, http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/goya/  

Grieve, Mark a Spector, Ilana: Cyclisk, Santa Rosa, 2010. [online], [2014-03-15], dostupné z WWW: 

http://flavorwire.com/116956/bike-worship-mark-grieve-and-ilana-spectors-cyclisk/  

Guggenheim muzeum, New York. [online], [2014-04-09], dostupné z WWW: 

http://www.guggenheim.org/  

Guma Guar, [online], [2013-11-30], dostupné z WWW:   

http://gumaguar.tumblr.com/Gutai a Fluxus, [online], [2013-11-30], dostupné z WWW:   

http://guitai.wordpress.com/, http://www.artmuseum.cz/smery_list.php?smer_id=128 

HerAkur. Umělec [online], [2014-03-23], dostupné z WWW: 

http://artyczechs.blogspot.cz/2009/03/spoluprace-dvou-umelcu-herakut-perfect.html 

http://www.marinaabramovicinstitute.org/noqt
http://artbattles.com/
http://www.walkerart.org/
http://www.egs.edu/library/francis-bacon-artist/biography/
http://www.artchive.com/artchive/B/beuys.html
http://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/view?docId=kt2c60190v&chunk.id=ss2.18&toc.id=ss2.18&brand=ucpress
http://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/view?docId=kt2c60190v&chunk.id=ss2.18&toc.id=ss2.18&brand=ucpress
http://zpravy.idnes.cz/munchuv-krik-aneb-proc-nas-tak-pritahuji-drasava-umelecka-dila-p6l-/zpr_archiv.aspx?c=A120226_171927_kavarna_tul
http://zpravy.idnes.cz/munchuv-krik-aneb-proc-nas-tak-pritahuji-drasava-umelecka-dila-p6l-/zpr_archiv.aspx?c=A120226_171927_kavarna_tul
https://www.youtube.com/watch?v=OkXDIIZ6_bI
https://khanovaskola.cz/1800-1907-prumyslova-revoluce/goya-saturn-pozirajici-sveho-syna-1821-23/lekce
https://khanovaskola.cz/1800-1907-prumyslova-revoluce/goya-saturn-pozirajici-sveho-syna-1821-23/lekce
http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/goya/
http://flavorwire.com/116956/bike-worship-mark-grieve-and-ilana-spectors-cyclisk/
http://www.guggenheim.org/
http://gumaguar.tumblr.com/
http://guitai.wordpress.com/
http://www.artmuseum.cz/smery_list.php?smer_id=128
http://artyczechs.blogspot.cz/2009/03/spoluprace-dvou-umelcu-herakut-perfect.html


68 

 

Hiroyoshi Takeda, Oyogu Hirasakana, Takuma Kobayashi a Shinji Hashima. Action painting in 

Design Festa vol. 19 ‚WILD‘ . [online], [2014-03-11], dostupné z WWW: 

https://www.youtube.com/watch?v=3JDJJmpMWSU 

Hnutí Fluxus, [online], [2013-12-10], dostupné z WWW:  

www.fluxus.org, [2014-01-03], [2014-03-15] dostupné z WWW: 

http://www.fondazionebonotto.org/fluxus/collective/announcement/fxc1582.html  

http://www.artmuseum.cz/smery_list.php?smer_id=123 

Kaprow, Allan. Umělec [online], [2013-12-10], dostupné z WWW:  

http://allankaprow.com/  

Knížák, Milan. Demonstrace jednoho, 1964. [online], [2014-03-11], dostupné z WWW: 

http://www.milanknizak.com/192-akce/219-demonstrace/234-demonstrace-jednoho-1964/  

MoMA, New York. [online], [2013-12-25], dostupné z WWW: 

http://www.moma.org/  

Munch, Edvard. Umělec [online], [2014-03-30], dostupné z WWW: 

http://www.edvardmunch.org/starry-night.jsp  

Napcan. This will change you in exactly 60 seconds. 1 min. [online], [2014-01-28], dostupné 

z WWW: 

http://www.reflex.cz/clanek/video/54870/pravdive-video-jez-donuti-rodice-zamyslet-se-nad-

svym-

chovanim.html?fb_action_ids=10201458947546790&fb_action_types=og.likes&fb_source=feed_

opengraph&action_object_map=%7B%2210201458947546790%22%3A594053204017787%7D&a

ction_type_map=%7B%2210201458947546790%22%3A%22og.likes%22%7D&action_ref_map=%

5B%5D 

Národní galerie v Praze. [online], [2014-01-28], dostupné z WWW: 

http://www.ngprague.cz/  

Národní knihovna České republiky. [online], [2014-03-28], dostupné z WWW: 

http://www.nkp.cz/   

NDE, [online], [2014-03-05], dostupné z WWW: 

http://www.nderf.org/Czech/index.html 

Pode Bal, [online], [2013-11-30], dostupné z WWW:   

http://www.podebal.com/  

Svatá Terezie z Avily. [online], [2013-12-15], dostupné z WWW: 

http://www.neviditelnycert.cz/blog/pel-mel/1135-videni-sv-terezie.html 

https://www.youtube.com/watch?v=3JDJJmpMWSU
http://www.fluxus.org/
http://www.fondazionebonotto.org/fluxus/collective/announcement/fxc1582.html
http://www.artmuseum.cz/smery_list.php?smer_id=123
http://allankaprow.com/
http://www.milanknizak.com/192-akce/219-demonstrace/234-demonstrace-jednoho-1964/
http://www.moma.org/
http://www.edvardmunch.org/starry-night.jsp
http://www.reflex.cz/clanek/video/54870/pravdive-video-jez-donuti-rodice-zamyslet-se-nad-svym-chovanim.html?fb_action_ids=10201458947546790&fb_action_types=og.likes&fb_source=feed_opengraph&action_object_map=%7B%2210201458947546790%22%3A594053204017787%7D&action_type_map=%7B%2210201458947546790%22%3A%22og.likes%22%7D&action_ref_map=%5B%5D
http://www.reflex.cz/clanek/video/54870/pravdive-video-jez-donuti-rodice-zamyslet-se-nad-svym-chovanim.html?fb_action_ids=10201458947546790&fb_action_types=og.likes&fb_source=feed_opengraph&action_object_map=%7B%2210201458947546790%22%3A594053204017787%7D&action_type_map=%7B%2210201458947546790%22%3A%22og.likes%22%7D&action_ref_map=%5B%5D
http://www.reflex.cz/clanek/video/54870/pravdive-video-jez-donuti-rodice-zamyslet-se-nad-svym-chovanim.html?fb_action_ids=10201458947546790&fb_action_types=og.likes&fb_source=feed_opengraph&action_object_map=%7B%2210201458947546790%22%3A594053204017787%7D&action_type_map=%7B%2210201458947546790%22%3A%22og.likes%22%7D&action_ref_map=%5B%5D
http://www.reflex.cz/clanek/video/54870/pravdive-video-jez-donuti-rodice-zamyslet-se-nad-svym-chovanim.html?fb_action_ids=10201458947546790&fb_action_types=og.likes&fb_source=feed_opengraph&action_object_map=%7B%2210201458947546790%22%3A594053204017787%7D&action_type_map=%7B%2210201458947546790%22%3A%22og.likes%22%7D&action_ref_map=%5B%5D
http://www.reflex.cz/clanek/video/54870/pravdive-video-jez-donuti-rodice-zamyslet-se-nad-svym-chovanim.html?fb_action_ids=10201458947546790&fb_action_types=og.likes&fb_source=feed_opengraph&action_object_map=%7B%2210201458947546790%22%3A594053204017787%7D&action_type_map=%7B%2210201458947546790%22%3A%22og.likes%22%7D&action_ref_map=%5B%5D
http://www.reflex.cz/clanek/video/54870/pravdive-video-jez-donuti-rodice-zamyslet-se-nad-svym-chovanim.html?fb_action_ids=10201458947546790&fb_action_types=og.likes&fb_source=feed_opengraph&action_object_map=%7B%2210201458947546790%22%3A594053204017787%7D&action_type_map=%7B%2210201458947546790%22%3A%22og.likes%22%7D&action_ref_map=%5B%5D
http://www.ngprague.cz/
http://www.nkp.cz/
http://www.nderf.org/Czech/index.html
http://www.podebal.com/
http://www.neviditelnycert.cz/blog/pel-mel/1135-videni-sv-terezie.html


69 

 

Týc, Roma: Křížová cesta, 2010. Umělec [online], [2013-12-15], dostupné z WWW: 

http://www.tyden.cz/rubriky/kultura/umeni/velikonoce-roman-tyc-a-krizova-

cesta_164257.html#.UzhYwfl_t2A  

Vautier, Ben. Umělec [online], [2013-12-10], dostupné z WWW:  

http://www.ben-vautier.com/  

Wood, Lisa. Action Painting 7, 2013. [online], [2014-03-11], dostupné z WWW: 

https://www.youtube.com/watch?v=Rf1lmfUUTOI 

Yves Klein, Umělec [online], [2014-03-11], dostupné z WWW: 

http://www.artep.net/kam/symphony.html 

 

Dokumenty a filmy 

 

Carl Hindmarch, C., Beavan, C. Simon Schama, Síla umění. Velká Británie, 2006. 8x 51 min. 

Dlouhý, Saša a Vávra, Roman: Trafačka- Chrám svobody. Česká republika, 2011. 75 min. 

Fernando, Meirelles. Bílá tma. Kanada, Brazílie, Japonsko, 2008. 120 min. 

 

http://www.tyden.cz/rubriky/kultura/umeni/velikonoce-roman-tyc-a-krizova-cesta_164257.html#.UzhYwfl_t2A
http://www.tyden.cz/rubriky/kultura/umeni/velikonoce-roman-tyc-a-krizova-cesta_164257.html#.UzhYwfl_t2A
http://www.ben-vautier.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Rf1lmfUUTOI
http://www.artep.net/kam/symphony.html


70 

 

Seznam vyobrazení 

 Obrázek 1 T. Géricault, Vor Medúzy, 1818. [online], [2014-04-07], dostupné z WWW:  

http://82.114.195.35:90/ProjektModerniUmeni/19.stolet%C3%AD/ROMANTISMUS/15.Gericault,

%20Vor%20Med%C5%AFzy.jpg 

Obrázek 2 M. Grünewald, Ukřižování, 1515. [online], [2014-04-07], dostupné z WWW: 

http://www.artmuseum.cz/reprodukce2_pohled.php?dilo_id=1422 

Obrázek 3  G L. Bernini, Extáze Sv. Terezie, 1652. [online], [2014-03-03], dostupné z WWW: 

http://www.artmuseum.cz/reprodukce2_pohled.php?dilo_id=3906  

Obrázek 4 G. L. Bernini, Busta Constanzy Bonarelli, 1635. [online], [2014-03-03], dostupné 

z WWW:   

http://benedante.blogspot.cz/2012/06/berninis-portrait-busts.html  

Obrázek 5 G. L. Bernini, Apollon a Daphne, 1625. [online], [2014-03-03], dostupné z WWW:   

http://www.artmuseum.cz/reprodukce2_pohled.php?dilo_id=3908 

Obrázek 6  F. Goya, Poprava 3. května, 1814. Museo del Prado, Madrid. [online], [2014-03-30], 

dostupné z WWW: 

http://www.artmuseum.cz/reprodukce2_pohled.php?dilo_id=5700  

Obrázek 7  F. Goya, Poprava 3. května, 1814. Detail. Museo del Prado, Madrid. [online], [2014-03-

30], dostupné z WWW: 

http://www.artmuseum.cz/reprodukce2_pohled.php?dilo_id=5700  

Obrázek 8 F. Goya, Saturn požírající svého syna, 1821. Museo del Prado, Madrid. [online], [2014-

03-30], dostupné z WWW:  

http://www.artmuseum.cz/reprodukce2_pohled.php?dilo_id=466 

Obrázek 9 G. Goya, Když rozum spí a mysl budí démony, Los Caprichos, 1799. Museo del Prado, 

Madrid. [online], [2014-03-30], dostupné z WWW:  

http://www.artmuseum.cz/reprodukce2_pohled.php?dilo_id=466 

Obrázek 10 E. Munch, Despair, 1892. [online], [2014-03-15], dostupné z WWW: 

http://nationalmuseum.se/sv/English-startpage/About-us/Press-and-Media/Press-

images/Passioner/Edvard-Munch-Fortvivlan/ 

Obrázek 11 E. Munch, Výkřik, 1893. [online], [2014-03-28], dostupné z WWW: 

http://82.114.195.35:90/ProjektModerniUmeni/19.stolet%C3%AD/ROMANTISMUS/15.Gericault,%20Vor%20Med%C5%AFzy.jpg
http://82.114.195.35:90/ProjektModerniUmeni/19.stolet%C3%AD/ROMANTISMUS/15.Gericault,%20Vor%20Med%C5%AFzy.jpg
http://www.artmuseum.cz/reprodukce2_pohled.php?dilo_id=1422
http://www.artmuseum.cz/reprodukce2_pohled.php?dilo_id=3906
http://benedante.blogspot.cz/2012/06/berninis-portrait-busts.html
http://www.artmuseum.cz/reprodukce2_pohled.php?dilo_id=3908
http://www.artmuseum.cz/reprodukce2_pohled.php?dilo_id=5700
http://www.artmuseum.cz/reprodukce2_pohled.php?dilo_id=5700
http://www.artmuseum.cz/reprodukce2_pohled.php?dilo_id=466
http://www.artmuseum.cz/reprodukce2_pohled.php?dilo_id=466


71 

 

http://art.ihned.cz/c1-55686150-munchuv-vykrik-zlomil-aukcni-rekord-vydrazil-se-v-prepoctu-za-

2-3-miliardy-korun  

Obrázek 12 V. van Gogh, Hvězdná noc, 1889. Museum of Modern Art, New York. [online], [2014-

03-30], dostupné z WWW: 

http://www.artmuseum.cz/reprodukce2_pohled.php?dilo_id=454 

Obrázek 13 E. Munch, Hvězdná obloha, 1893. [online], [2014-03-28], dostupné z WWW: 

http://www.getty.edu/art/gettyguide/artObjectDetails?artobj=869  

Obrázek 14 F. Bacon, Three Studies for Figures at the Base of Crucifixion, 1944. [online], [2014-03-

31], dostupné z WWW:   

http://www.unirioja.es/listenerartcriticism/essays/essay-Wyndham-Lewis-and-Francis-Bacon.htm 

Obrázek 15 D. Velázquez, Papež Innocent X., 1650. [online], [2014-03-31], dostupné z WWW: 

http://theopenend.com/2013/05/10/francis-bacons-screaming-pope/ 

Obrázek 16 F. Bacon, Innocent X., 1953. [online], [2014-03-31], dostupné z WWW:   

http://uk.phaidon.com/agenda/art/articles/2013/february/08/the-truth-behind-francis-bacons-

screaming-popes/ 

Obrázek 17 F. Bacon, Muž v modrém VII, 1954. [online], [2014-04-04], dostupné z WWW: 

https://animationbegins.wordpress.com/tag/francis-bacon/ 

Obrázek 18 F. Bacon, Muž v modrém IV, 1954. [online], [2014-04-04], dostupné z WWW: 

https://animationbegins.wordpress.com/tag/francis-bacon/ 

Obrázek 19 F. Bacon, Krčící se postava, 1952. [online], [2014-04-04], dostupné z WWW: 

https://animationbegins.wordpress.com/tag/francis-bacon/ 

Obrázek 20 C. Burden, Velvet water, 1974. [online], [2014-03-30], dostupné z WWW: 

http://ourgodisspeed.blogspot.cz/2011_11_01_archive.html 

Obrázek 21 C. Burden, Shoot, 1971. [online], [2014-03-30], dostupné z WWW: 

http://ourgodisspeed.blogspot.cz/2011_11_01_archive.html 

Obrázek 22 J. Beuys, Saně, 1969. [online], [2014-03-31], dostupné z WWW:   

http://wool-felt.blogspot.cz/2010/12/joseph-beuys-on-multiples_17.html 

Obrázek 23 J. Beuys, Jak vysvětlit umění mrtvému zajíci, 1965. [online], [2014-03-31], dostupné 

z WWW:   

http://concept.avu.cz/studijni-texty-study-scripts/collatanea-prosperova-knihovna/slovo-a-

obraz/lang/cz-cs/ 

http://art.ihned.cz/c1-55686150-munchuv-vykrik-zlomil-aukcni-rekord-vydrazil-se-v-prepoctu-za-2-3-miliardy-korun
http://art.ihned.cz/c1-55686150-munchuv-vykrik-zlomil-aukcni-rekord-vydrazil-se-v-prepoctu-za-2-3-miliardy-korun
http://www.artmuseum.cz/reprodukce2_pohled.php?dilo_id=454
http://www.getty.edu/art/gettyguide/artObjectDetails?artobj=869
http://www.unirioja.es/listenerartcriticism/essays/essay-Wyndham-Lewis-and-Francis-Bacon.htm
http://uk.phaidon.com/agenda/art/articles/2013/february/08/the-truth-behind-francis-bacons-screaming-popes/
http://uk.phaidon.com/agenda/art/articles/2013/february/08/the-truth-behind-francis-bacons-screaming-popes/
https://animationbegins.wordpress.com/tag/francis-bacon/
https://animationbegins.wordpress.com/tag/francis-bacon/
https://animationbegins.wordpress.com/tag/francis-bacon/
http://ourgodisspeed.blogspot.cz/2011_11_01_archive.html
http://ourgodisspeed.blogspot.cz/2011_11_01_archive.html
http://wool-felt.blogspot.cz/2010/12/joseph-beuys-on-multiples_17.html
http://concept.avu.cz/studijni-texty-study-scripts/collatanea-prosperova-knihovna/slovo-a-obraz/lang/cz-cs/
http://concept.avu.cz/studijni-texty-study-scripts/collatanea-prosperova-knihovna/slovo-a-obraz/lang/cz-cs/


72 

 

Obrázek 24 J. Beuys, Iphigenie, 1985- Gesamtkunstwer. [online], [2014-04-08], dostupné z WWW:   

http://db-artmag.de/de/56/on-view/joseph-beuys-and-his-students-arbeiten-aus-der-sammlung-

deutsche/ 

Obrázek 25 J. Beuys, I like America and America likes me, 1974. [online], [2014-03-31], dostupné 

z WWW:   

http://contempoart.wordpress.com/2011/10/06/class-discussion-on-the-hal-foster-lecture/ 

Obrázek 26 M. Abramovič, The Artist is Present, 2010. [online], [2014-03-31], dostupné z WWW:   

http://www.videoinsight.it/museo-di-immagini/abramovic-marina-the-artist-is-present-2010-2/ 

Obrázek 27 M. Abramovič, Rhythm 5, 1974. [online], [2014-03-31], dostupné z WWW: 

http://www.trax.it/olivieropdp/mostranew.asp?num=100&ord=15  

Obrázek 28 M. Švajková, Dešťové kapky, 2014. Archiv autorky. 

Obrázek 29 M. Švajková, Pedro Alto, 2014. Archiv autorky.  

Obrázek 30 M. Švajková, Costa Nova, 2013. Archiv autorky. 

Obrázek 31 C. D. Friedrich, Mnich na břehu moře, 1809. [online], [2014-03-28], dostupné z WWW: 

http://www.artmuseum.cz/reprodukce2_pohled.php?dilo_id=5008 

Obrázek 32 M. Švajková, Dotek, 2014. Archiv autorky. 

Obrázek 33 M. Švajková, Dotek, 2014. Archiv autorky. 

Obrázek 34 Dokumentace akce 1925 min., 2014. Archiv autorky. 

Obrázek 35 M. Švajková, Malba, Praha 2014. Archiv autorky.  

Obrázek 36 M. Švajková, Kresba, Praha 2014. Archiv autorky. 

Obrázek 37 M. Švajková, Kresba Hluku, Viana do Castelo, 2014. Archiv autorky. 

Obrázek 38 M. Švajková, Geometrická kresba, 2014. Archiv autorky. 

Obrázek 39 M. Švajková, Kresba prostoru, 2014. Archiv autorky. 

Obrázek 40 M. Švajková, 5 hlav, 2014. Archiv autorky. 

Obrázek 41 M. Švajková, Portrét, 2014. Archiv autorky. 

Obrázek 42 M. Švajková, Prostor dle představy 01, 2014. Archiv autorky. 

Obrázek 43 M. Švajková, Prostor dle představy 02, 2014. Archiv autorky. 

Obrázek 44 M. Švajková, Olivie a Anička, 2014. Archiv autorky. 

http://db-artmag.de/de/56/on-view/joseph-beuys-and-his-students-arbeiten-aus-der-sammlung-deutsche/
http://db-artmag.de/de/56/on-view/joseph-beuys-and-his-students-arbeiten-aus-der-sammlung-deutsche/
http://contempoart.wordpress.com/2011/10/06/class-discussion-on-the-hal-foster-lecture/
http://www.videoinsight.it/museo-di-immagini/abramovic-marina-the-artist-is-present-2010-2/
http://www.trax.it/olivieropdp/mostranew.asp?num=100&ord=15
http://www.artmuseum.cz/reprodukce2_pohled.php?dilo_id=5008


73 

 

Obrázek 45 Společná cesta 02, 2014. Archiv autorky. 

Obrázek 46 Společná cesta 03, 2014. Archiv autorky. 

Obrázek 47 Společná cesta 04, 2014. Archiv autorky. 

Obrázek 48 Tvorba, 2014. Archiv autorky. 

Obrázek 49 M. Švajková, Výsledný artefakt, 2014. Archiv autorky.  

 



74 

 

Seznam příloh 

Příloha 1Příloha 1Příloha 1 

Příloha 2  



75 

 

Příloha 1 

Text obsahuje úplný popis akce 4555+425 min. 

 

455 + 425 minut 

2.února 2014, Viana do Castelo, Portugalsko 

 

Jedněmi z podnětů na tuto akci byly reakce na několik filmů a čistý zájem o slepotu a život 

s ní. Před několika měsíci než jsem se pustila do práce, jsem shlédla film Bílá tma. Vypráví o infekci 

šířící mezi lidmi slepotu, kdy namísto černé tmy nemocní vidí bílo. Onemocnění je silně infekční a 

postižení jsou umístěni do karantény. Slepota se však šíří ohromující rychlostí a v izolované 

budově je nakonec více lidí, než by bylo zdrávo. Krom mocenských šarvátek o jídlo a prostor jsou 

obyvatelé nuceni se vyrovnávat s nenadálou slepotou, která je zasáhla zcela nečekaně. V příběhu 

jsou kladeny otázky zdraví, soudržnosti, víry a nevděčnosti lidstva.  

Film nepatří mezi nejlepší, které jsme kdy viděla, ale předkládal téma k zamyšlení. 

Psychologickým způsobem ukazuje životní pravdu, jak je lidstvo nevděčné. Až pokud něco 

ztratíme, uvědomíme si, jaké štěstí jsme měli, že jsme toho byli vlastníky- rodiny, zdraví, 

přátelství. Ale jak to ze zásady bývá, je na to už pozdě. 

 

Rozhodla jsem se vyzkoušet si umělé oslepnutí na vlastní kůži a zjistit, zda po ztrátě zraku 

uvidím svět jinýma očima. Taktéž proto, že oslepnutí se může objevit z čista jasna. A to formou 

malé intermediální performance s cílem sebereflexe a uvědomění si jiného stavu mysli.  

Pro akci jsem si vybrala noc ze soboty na neděli, kdy na residenci nepobývá tolik studentů. 

V předvečer akce jsem si připravila několik papírů, barvy a skicák. Uklidila jsem také ze svého 

dosahu vše, co by se mohlo rozbít. Připravila si oblečení, napsala pokyny toho, co mám v plánu na 

druhý den a ulehla jsem do postele.  

Před akcí jsem se domnívala, že se přeci nic nestane. Zavážu si oči, chvíli neuvidím a budu 

se cítit jako při hře na Slepou bábu. Avšak už když jsem si skládala na židli oblečení na následující 

den, a to obvykle nedělám, vzpomněla jsem si na dětská léta, kdy mi rodiče, či já od chvíle, kdy 

jsem rozeznala punčochy od trička, připravovala hromádku šatstva vedle postele na ráno. Když 

jsem si poté natahovala budík na další den, přepadla mne nepříjemná představa, že hra na 

umělou slepotu se mi vymstí a zůstane mi. Než jsem odletěla na Erasmus, dostala jsem od 

sestřenice album fotografií. Nedalo mi to a celé jsem si ho dvakrát prolistovala. Nakonec jsem 

silou vůle zaplašila myšlenky, natáhla jsem si přes oči čepici a usnula. 
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Ráno začal zvonit budík a přišla první nečekaná věc. Po slepu jsem neviděla na display a 

nevěděla jsem, jak ho vypnout. Než jsem otevřela oči, zkontrolovala jsem si, zda čepice stále sedí 

na svém místě. Bohužel jsem neměla výhody absolutní tmy dunkelterapie a tak mi ve výhledu 

bránily rukavice, čepice a ponožka. Krom toho, že jsem neviděla, se nic nelišilo. Cestou na toaletu 

mne jen velice překvapila velikost našeho pokoje. Byl menší, než jsem se domnívala. S menší 

komplikací jsem se oblékla a nasnídala. Měla jsem čokoládový puding se šlehačkou. Jediným 

důvodem, proč ho někdy zařadím do jídelníčku, je jeho vzhled. Bez pohledu na bílou šlehačkovou 

horu, ale ztrácel kouzlo a chutnal jako vše možné a jen místy jako puding. Okolo půl desáté 

dorazila z vedlejší residence (portugalské studentské koleje) kamarádka, která mi společně s mou 

spolubydlící dělala doprovod, a vyrazily jsme ven. 

V plánu bylo navštívit pastalerie (portugalská kavárna). Výběr byl na doprovodu, neměla 

jsem totiž vědět, kam jdeme. Cesta jsem si přišla jako v grotesce. V prostoru jsem se orientovala 

dle konverzace, pak jsem dostávala různá varování a místy jsem si je vykládala jinak, než se 

předpokládalo a vyvolávalo to blízká setkání se sloupy veřejného osvětlení či místní florou. Po 

chvíli chůze jsem ztratila představu, kde můžeme být. Průvodci vybrali pastalerii v které jsme ještě 

nikdy nebyli. Náš příchod zjevně pobavil personál, avšak přesto jsme dostali objednanou kávu a 

vytoužený pastal. Konverzace u stolu probíhala obvyklou formou a pouze malou výjimku tvořila 

upozornění na způsob „hrnek stojí na druhé straně“ a „ten cukr sypeš okolo“. 

 

První práci, kterou jsem vytvořila, zobrazuje mé spolustolovníky. Netušila jsem, jak vypadá 

mé okolí a než jsem se začala věnovat záznamu hluku, chtěla jsem ho z intuitivní představy 

ztvárnit. Věděla jsem, že máme kulatý dřevěný stůl, barvu fixů jsem však netušila, takže se kresba 

skví v červené a zelené. Na stůl se mi nějakým způsobem podařilo umístit tři hrnky. Po pravé 

straně sedí Lucka a naproti mně Eliška- můj doprovod. Myslím, že kresby takového ražení přestal 

tvořit můj 5 letitý bratr zhruba před rokem. Ale spíše mne bavila ta představa při kresbě. Věděla 

jsem, jak vypadají, kulatý stůl jde zachytit jakoukoliv zjednodušenou formou, ale netušila jsem, že 

výsledek bude vypadat až takhle stylizovaně.  

Druhá práce přestavuje ideu o rozmístění místnosti a krom intuitivní teorie zachycuje 

nejintenzivnější zvuky. Kresba probíhala podobnou formou jako při zkracování dlouhé chvíle 

kresbou v kavárně. Rozhovory se zaobíraly nepodstatnými tématy a popíjela se káva. V tu chvíli mi 

už přestával sedět formát papíru a vyndala jsem si archy o formátu A3. Podoba tamní pastalerie 

vychází ze vzpomínek na místní obdobné kavárny. Představa se vtělila v rohový chladící pult a 

několik stolků. Za pultem se připravovala káva, jejíž přípravu doprovázelo množství zvuků. Zahřátí 
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stroje, natlakování vzduchu, drcení zrnek, zahřívání vody a odkapávající horká tekutina do šálku. 

Vše doprovázeno množstvím páry a lomozu návštěvníků. Nikdy jsem si řádně nevšimla, jaké 

množství hluku ten malý stroj dokáže vyprodukovat.  

Třetí z kavárenské etudy je opět kresba barevnými fixy. Na mnohem větší formát jsem se 

snažila zachytit opět rozložení místnosti. Tentokrát jsem si okolí nechat podrobně popsat. Z pocitu 

většího bezpečí či snad z egocentrického dojmu středu vesmíru mé osoby, usazuji náš stůl do rohu 

místnosti, i když ve skutečnosti sedíme u velkého okna. Stůl a přísedící jsou zachyceni stylizovanou 

obdobnou formou, avšak zde mi připadají mnohem líbivější. Zelené kruhy znamenají hovory. Po 

mé levici jsem slyšela živou probíhající diskuzi a můj doprovod také bujaře hovořil. V dálce se 

ozývalo neustále šustění balicího papíru. Snad baleného pečiva.  

Další dvě malé kresby jsou podobného ražení. Šlahouny vyskakující jako diskuze a 

neustávající manipulace s papírovými sáčky. Ani v jedné nezaznamenávám pokrok. Spíše mne 

stejné prostředí už nebaví a více poslouchám, než kreslím.  

Zvláštností je portrét tamějšího lázeňského šviháka. Místní nerozuměli ani z daleka 

češtině, takže popis mužovi osoby proběhl za barvitého popisu. Stařík měl velký nos s bambulkou, 

husté vlasy a šál. A u kulatého stolku si četl noviny. Z reálné podoby nezbylo téměř nic. Přirovnala 

bych to k vrcholným dílům Picassa.  

Zaplatily jsme a pokračovaly v cestě. Netušila jsem opět, kde se nacházíme. Dokázala jsem 

vnímat jen velké nerovnosti, jako jsou schody či vysoké převýšení. Překvapením byl pocit 

nerovnováhy. Necítila jsem se vůbec jistě. Nedokázala jsem si určit, odkud slyším který hluk a 

chyběla mi předešlá jistota chůze. Cesta vedla přes městský hřbitov. Už ani nevím, jak jsem k tomu 

názoru došla. Rázem přestaly hučet automobily, já se mohla přestat bát a procházela se po 

širokých rovných cestách. To bylo možná ono. Původně jsem se cítila jako při chůzi pod mostem. 

Sestup po množství schodů. Nad hlavou několikatunovou konstrukci a mírný tlak. Trochu mne to 

zmátlo. Vyvolal jsem si vzpomínku na jednu cestu pod most plnou borového jehličí s výhledem na 

moře. Ale v celém okolí se nenacházela podobná cesta, pocházela z let minulých, ale něco muselo 

vyvolat tuhle dávno zasunutou představu. Chvíli mi trvalo, než mi došly souvislosti a nemožnost 

situace. 

Pod hřbitovem nás opustila Lucka. A mne přešel smích. Před námi byla zhruba 10 

minutová chůze podél hlavní silnice na residenci. Cesta začala být snazší, jakmile jsem se 

nesoustředila na konverzaci. Eliška šla v tichosti, hlídla mne, abych nesešla do cesty a několik 

delších úseků jsme prošly mlčky. Po několika metrech jsem získala základní orientaci. Začala jsem 
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si uvědomovat vzdálenosti a sama bez pomoci se orientovat po chodníku. Jednu část zabíral 

chodník pro slepce.  

Cestu, po které se mají slepci ubírat, značí lisované kostky s pruhy určující směr cesty a 

kostky s oblými výčnělky upozorňují na přechod přes silnici. Obvykle po těchto speciálních cestách 

chodím z legrace, sleduji ubíhající chodník a nemám nejmenší problém s chůzí. Dnes mne však 

žádný zrak neprovázel. Tápala jsem po chodníku, marně hledala, vrážela do veřejného osvětlení a 

zakopávala o obrubníky. Přišla jsem si jako v mlhách. Zničehonic jsem byla sama. Věděla jsem, že 

na blízku stojí Eliška, která mi nedovolí vběhnout pod jedoucí auta, ale teprve na této kilometrové 

stezce jsem si začala naplno uvědomovat, jak je to těžké.  

 

„Je tma a před očima jsou světla. Prolínají se, tmavnou a blednou. Ne, ani podle místa, ale 

jen tak. Indigová a černá. Černá je všudypřítomná. Působí jako mračna. Mezi nimi stojím. 

Když jdu známým územím, po paměti, představuji si to jako světlé stěny. Na ulici jsme šla 

po slepeckém chodníku. Nikdy mne nenapadlo, jak je těžké se na něm udržet. Neustále jsem 

scházela.“28 

 

Cestu pomocí slepeckých značek jsem si představovala jako světlé lanko vedoucí temnými 

mračny. Nebyl však větší čas na představy, měla jsem dost práce v reálném světě se dostat do 

tepla domova. Po mnohem delším čase než je obvyklých deset minut z druhé residence na naší, 

jsme konečně dorazily domů. S pomocí Elišky jsem si donesla suché pastely a papír do jídelny. Jsou 

tam velká otevíratelná francouzská okna a já jsem chtěla před nimi zaznamenat vše, co uslyším. 

V původních ideách byla performance přímo na ulici. Zaposlouchat se do zvuku okolí a 

zaznamenávat je. Bohužel zima u oceánu představuje množství srážek a tak jsem se uchýlila 

k provizornímu řešení.  

Ve velké ztichlé budově jsem si sedla na zem na kraj plachty pod otevřené okno a začala 

poslouchat. Zprvu jsem vnímala jen nekonečný hukot projíždějích aut. Po chvilce jsem rozeznala, 

kudy přesně jezdí, slyšela jsem je pojednou jinak. Nebyl to již jen valící se hluk. Byl to pohybující se 

hluk. Každý projíždějící automobil jsem dokázala rozpoznat. Rachotily někde vlevo. Od 

nejhlasitějšího přijíždějícího vozidla, po skřípění pneumatik na kruhovém objezdu malé motorky. A 

přidávaly se další zvuky. Odbíjení zvonů kostela. Jednoho. Druhého. Pískot rozhodčích z blízkého 
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fotbalového hřiště za fakultou vpravo a občasné zabouření skórující strany. Zaštěkání psa 

z neznámých dálav.  

Obkreslila jsem několikrát svou pozici na plachtě. Přišlo mi důležité zaznamenat, kde jsem 

a v jakém vztahu k mé osobě se ozývají zvuky. Ale uvědomovala jsem si, že původní rozdělení 

kreslící plochy jsem během chvíle několikrát porušila. Za nějakou dobu jsem všechny původní 

pravidla opustila a kreslila jsem, kam se to dle situace nejvíce hodilo.  

Přišla jsem si částečně jako ve snu. Pod vrstvami ponožek, rukavic a čepice jsem nemohla 

mrkat. Nechala jsem proto oči raději zavřené. Nevzpomínám si, že bych je někdy měla takhle 

dlouho zavřené. Množství měkkých vrstev, mikina a pracovní košile ve mne dohromady vyvolávaly 

pocit pohodlí postele a peřin.  

 

„…mám s vrstvami pocit bezpečí. …. A vnímám to jako ulitu…“ 

 

Byl to pocit srovnatelný s probuzením po dobrém spánku, kdy nemusím zamáčknout budík 

a začít se všemi povinnostmi. Občas se zvednul studený vánek a hladil mne po tváři. Naplňoval 

mne radostí. Místy jsem přestala pracovat, položila jsem si hlavu na zem a jen poslouchala. Na 

světě v tu chvíli nebyl nikdo jiný než já, křídy a množství zvuků ukrývajících se za otevřenými okny. 

Netuším, jak dlouhou dobu jsem tam strávila. Zvuky se však začaly opakovat. Voda přestávala 

kapat do splavného kanálku, vítr neustále roztáčel řetízek k vytahování rolet a ptačí osazenstvo 

neměnilo svůj repertoár, jen místo k vystoupení. Po nějaké době mě fascinace přešla. Přestávalo 

se mi dostávat podnětů. Vydržela jsem ještě chvíli poslouchat jen těm opakujícím zvukům, ale pak 

jsem se vydala k dalšímu úkolu. 

Za zavřenýma očima se mi totiž odehrával zajímavý úkaz. Otáčela se mi tam celá mračna 

barev. Přes látku jsem nebyla schopna rozeznávat rozdíly mezi světlem a tmou. Barvy se tedy 

měnily podle neznámého principu. Vypadaly jako záběry polárních světel nebo zvětšené a 

zrychlené záběry pohyby galaxií ve Vesmíru. Vznikaly, zanikaly, měnily barvy. A to v nekončící 

smyčce. Byl to monotónní pohyb, který mne trochu uspával, ale chtěla jsem ho zaznamenat.  

Uprostřed práce mne bohužel, či snad naštěstí, vyrušily dvě slečny, které se vydaly vařit. 

Pryč bylo rázem soustředění a potápění se do vlastní duše. Cinkaly a rachotily nádobím. Zahodila 

jsem papír a popadla druhý. Naslouchala jsem jejich přípravám a pastely zatím vykreslovaly pohyb 

nože krájející nějakou dužinu, rozpalování oleje na pánvi a týtání upravující teplotu plotýnek. 

Kuchyňskými zvuky prostupovala rychlá portugalština. Pokud se nechci soustředit, nerozumím jim 

ani slovo. Hlasy jim poskakují z hloubek do nečekaných výšek, až mám dojem, že zpívají. Pracuji 
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rychle a napodobuji všechny zvuky ve stejném rytmu. Neustále se něco krájí. Olej na pánvi se čím 

dál tím víc rozpaluje. Prská a syčí. A všechno je za chvíli pryč jako mávnutí kouzelného proutku. 

Portugalky dovaří a já je slyším se opodál usazovat k jídlu. Bohužel si k tomu pustí oblíbenou 

místní televizní stanici a tu opravdu nemusím. Vydala jsem se tedy tmou zpět do pokoje, že už 

nemá vůbec cenu pokračovat.  

Naštěstí jsem si to na základě rozmluvy s Eliškou rozmyslela a setrvala jsem tak ještě 

nejméně hodinu. Vzala jsem si papír s tužkou a začala psát. Původní úhlednost se mi však ztratila 

přesunem do studovny. Takže přes třetinu zápisu nejde identifikovat. Zasedla jsem za stůl a 

zaposlouchala se do zvuků budovy. Věděla jsem, zhruba, ve které části místnosti sedím. Prostor 

kolem mne byl otevřený. Strop prostupuje tři podlaží a na každém patře ústí chodby do studovny. 

Zkusila jsem do prostoru zamlaskat. Vrátilo se mi velkou ozvěnou. Slyšela jsem pohyby obyvatel 

domu. Někdo pustil vodu. Zvláštní představovat si, jak někdo žije ve světě plném barev, když vidím 

jen černočernou tmu.  

 

„… chtěla bych spát. Ne spát. Otevřít oči. Až je otevřu, hned si je umyju…“ 

 

Další atypickou věcí byla skutečnost, že když kolem mne lidé procházeli, tišili hlas. Už 

v jídelně si ztlumily televizi a šeptaly. Při čemž po celou dobu, co vařily, se nijak neomezovaly. 

Faktem je, že mne hlasitý zvuk vyrušil. Vše mi splývalo do jedné všeobjímající hladiny.  

 

„…teď taky přestaly mluvit, začaly až o patro výš…“ 

 

„… nemohu říct, že se soustředím na sluch. Ten je nějaký matoucí. Nevěřím mu…“ 

 

Po určité době psaní, zhruba popsaných pěti stranách, jsem musela opustit budovu. To 

věčné hučení mě už vytáčelo. Hmatem jsem došla k otevřenému francouzskému oknu a vyšla do 

dvora. Přestalo pršet a vzduch byl cítit svěžestí. Byl únor a okolo rostla zelená tráva, kvetly stromy 

a dozrávaly pomeranče, mandarinky a kiwi. Dlažba venku byla vyskládána do pravidelného tvaru a 

čtverce z malých dlaždiček rozdělovaly pravidelné široké pásy kluzké dlažby. Po dešti klouzala 

ještě víc a dala se snadněji poznat než slepecký chodník. Také jsem se přezula a měla jsem 

rozšlapané plátěnky, kterými mi během chvíle protekla spousta vody. Stála přede mnou výzva. 

Buď zůstanu stát a jen poslouchat nebo se pokusím dojít přes celý dvorek a zpátky. Když jsem se 

vracela z pastalerie domů zkoušela jsem se kluzké dlažby držet, ale nešlo to. Vyrazila jsem pomalu 
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vpřed. Od otevřeného okna se ozývalo pravidelné cvakání řetízku, jak si s ním hrál vánek. Po 

několika krocích jsem se ztratila. Nepamatovala jsem si, kolikrát jsem se otočila. Nebylo se podle 

čeho zorientovat. Stála jsem sama na dvorku a narůstala ve mně panika. Vánek ustal a cvakání 

ustalo. Tápala jsem nohou po zemi. Všude byl štěrk, nešlo poznat co je který kámen. Náhle se 

zvedl vánek a řetízek začal opět cvakat. S úlevou jsem se domotala ke zdi.  

Po chvíli jsem se uklidnila a vyrazila znovu, tentokrát s předsevzetím se nevzdat. Více jsem 

se soustředila a začala postupovat krok po kroku. Cílem byl malý travnatý kopeček obehnaný 

betonovou zdí. Dorazila jsem ke zdi. A zničehonic mi byl můj malý úspěch málo. Prsty jsem 

postupovala doprava. Vede tam schodiště na kopeček a dále do budovy fakulty a taktéž se tam 

stáčí dvě šikmé plošiny zpět k residenci. Jedna do prvního patra a druhá zpátky k jídelně. Schody 

přišly zcela nečekaně, zakopla jsem o ně. Po chvíli jsem nahmatala i betonovou zeď. Vystoupala 

jsem po nich s novým sebevědomím. Zapomněla jsem ale, že se nahoře dělí další dvě plošiny. 

Vyrazila jsem po té špatné. Dveře na konci jsou uzamčené a beton obrostl mechem. Znenadání 

jsem kráčela po měkkém koberci a vůbec mi nedocházelo, že stoupám. Některé souvislosti mi 

opravdu nedochází, vrátila jsem se a pokračovala správnou cestou.  

Posledním počinem ve slepotě bylo vaření. Od francouzského okna jsem měla přejít na 

druhou stranu jídelny k dalším oknům mezi stoly a dát se do leva. Bylo to těžší než venku. Neměla 

jsem žádnou představu, kde jsem. Neustále jsem očekávala náraz. A ten nakonec přišel v podobě 

okna a odpadkového koše. Sama příprava jídla mne ale celkem bavila. Snažila jsem se oloupat 

brambory. Když jsem je začala krájet, přišla Eliška a vzala mi je slovy, že je musí oškrábat znovu. 

Dál jsme si povídaly jako vždy, když vaříme.  

Když už nám večeře bublala v hrnci, rozhodla jsem si šálu z očí sundat. Udělala jsem 

chybu, když jsem si ji začala rozvazovat v bílé holé místnosti, kde se odpolední jasné světlo 

odráželo a několikrát násobilo. Přikryla jsem si obličej a utíkala do setmělé koupelny, kde jsem se 

rozkoukala. 

 

Zkouška to byla nezaplatitelná. Měla jsem radost, když jsem mohla opět spatřit slunce a 

podívat se na třepetající se trávu. Současně jsem si uvědomila spoustu. Bez zraku mne konečně 

nerušily žádné běžné podněty.  
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Příloha 2  

Seznam prací na CD: 

- Dokumentace akce 1927 min. 

455+425 min., Viana do Castelo. Fotografie.  

1047 min., Praha. Fotografie. 

Videodokumentace 1047 min.  

- Dokumentace akce Dotek. Fotografie. 

- Dokumentace akce Dva. Fotografie. 

- Dokumentace akce Oceán. Fotografie. 


