
Abstrakt

Práce se zabývá autoportrétem jako žánrem se zaměřením na duševní procesy 

týkající  se  pojetí  vlastní  individuality,  odehrávající  se  během  tvorby  a 

manifestující se na výsledném díle. Obsahuje čtyři případové studie rozebírající 

autoportrétní tvorbu čtyř umělců napříč dějinami umění. V úvodní kapitole je 

položena  základní  hypotéza  popisující  dvě  možné  roviny  –  vrstvu 

reprezentační a druhou, obsahující odchylky od původně stanoveného, ve které 

se  projevují  osobnostně  transgresivní  procesy  tvorby.  Další  kapitola  je 

věnována shrnutí typů autoportrétu a historicko-uměleckému přehledu vývoje 

žánru.  Ten  se  namísto  konkrétních  děl  či  umělců  soustředí  na  faktory 

ovlivňující  sebepojetí,  postavení  umělce  a  samotný  žánr.  Následující,  třetí 

kapitola  nastiňuje  myšlenková východiska práce.  Pojednává o možnostech a 

limitech  objektivity,  rozsahu  individuality  a  také  časovosti.  Po  ní  následuje 

vlastní tělo práce, které je děleno podle tří aktérů autoportrétu, tedy na autora, 

objekt a diváka. Každá z kapitol je uzavřena podkapitolou týkající se času a 

díla:  Minulosti  jako  nastavení,  Představám  budoucnosti  a  Přítomnosti  díla. 

Podkapitoly pojednání o autorovi řeší elementy nastavení před tvorbou, jako 

jsou  okolnosti  vzniku,  prostředky  či  motivace  k  tvorbě  autoportrétu.  Tyto 

aspekty definují reprezentační rovinu. Klíčovou částí práce je prostřední oddíl, 

ve  kterém   jsou  rozebírány  vlivy  a  projevy  úvah  odehrávajících  se  během 

tvorby a měnících pojetí sebe sama. Princip pohybu a nutné neustálé změny 

koncepce  sebe  sama je  udán  jako  základním  princip  existence.  Následně  je 

zdůrazněna transgresivní role imaginace a nevědomí. Pojednání o maskování 

rozšiřuje studie o Cindy Sherman, převlékáním poukazující na masky-persony 

individuality. Autoportréty Maxe Beckmanna slouží jako ukázka rozporu Ega a 

Superega.  Podkapitolu  o  echu,  symbolizujícím  neustálou  sebe-evaluaci, 

doprovází  studie  o  rozechvění  u  Rembrandta.  Na  autoportrétech  Albrechta 

Dürera je ukázána kolísavost představ o budoucnosti spojených se sebepojetím. 

Kapitola o divákovi se soustředí na problémy interpretace. Práce nemá ambice 

nastiňovat  konečná  či  univerzální  řešení,  cílem  je  poukázání  na  aspekt 

procesuality a akcentováním procesu tvorby autoportrétu obohatit jeho náhled.
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