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Jiříčková, A.: Člověk a kabina/Bakalářská práce/Praha 2016, Univerzita Karlova, Pedago-

gická fakulta, Katedra výtvarné výchovy, s. 52, přílohy: 1 CD 

Tématem bakalářské práce je zamyšlení se nad teoreticko-výtvarným problémem pojmu 

„kabina“ vzhledem k člověku, k prostoru a ke společnosti. Otevírá se tu otázka hranic ve 

všech možných podobách, jak téma hranic v prostoru – téma „stěny,“ tak i téma hranic v člo-

věku – téma intimity. Zároveň se řeší otázka možnosti poznatelnosti hranic vzhledem k člo-

věku a ke světu. 

Výsledkem výtvarné části je videozáznam performance ve veřejném prostoru s názvem Po-

lopropustnost - Hranice a intimita.  

KLÍČOVÁ SLOVA člověk - kabina - hranice - intimita - průhlednost - existence 

ANNOTATION 

Jiříčková, A.: Human and Cabin/Bachelor Thesis/Prague 2016, Charles University in Pra-

gue, Faculty  of Education, Department of Art Education, p. 52, annexes: 1 CD  

The topic of the Bachelor thesis is a reflection on theoretic al-art problem of the term „cabin“ 

in relation to humans, space and society. The question of boundaries in many different forms 

opens up here, like the topic of the boundaries in space – the theme of the “wall,” and also 

the topic of boundaries within a human being – the theme of intimacy. Simultaneously the 

question of the possibility of the recognisability of a border in relation to humans and to the 

world is being addressed.  

The result of the creative part is a video recording of a public space performance named 

Semi-transparency – Border and Intimacy.  

KEY WORDS human – cabin – boundary – intimacy – transparency – existence  



 

Obsah 
1 Úvod ......................................................................................................................... 6 

2 Teoretické zamyšlení nad kabinou a člověkem jako kabinou ............................ 9 

2.1 Kabina jako prostředek pro hledání hranic vlastní existence ............................ 9 

2.2 Hledání hranic v prostoru a v čase................................................................... 13 

2.2.1 Prostor, čas a pohyb v umění .................................................................... 13 

2.3 Hledání hranic ve společnosti .......................................................................... 16 

2.3.1 Anonymita, intimita a virtuální prostor .................................................... 16 

2.4 Hledání hranic vlastní existence v umění ........................................................ 19 

3 „Polopropustnost“ – hranice a intimita .............................................................. 27 

3.1 „Polopropustnost“ ............................................................................................ 27 

3.2 Paradoxy .......................................................................................................... 31 

3.2.1 Paradox průhledné stěny ........................................................................... 31 

3.2.2 Paradox nedotknutelné intimity ................................................................ 32 

3.2.3 Cyklus jako paradox ................................................................................. 34 

3.3 Komentář k průběhu performance ................................................................... 35 

4 Návrhy didaktických projektů pro výtvarnou výchovu dle RVP .................... 37 

4.1 Ukázky úkolů v projektech .............................................................................. 38 

4.1.1 Projekt č. 1 - “Hranice” ............................................................................ 38 

4.1.2 Projekt č. 2 - “Prostor, čas a hranice” ....................................................... 41 

4.1.3 Projekt č. 3 - “Člověk a hranice” .............................................................. 42 

5 Závěr ...................................................................................................................... 46 

6 Reference ............................................................................................................... 48 

6.1 Bibliografie ...................................................................................................... 48 

6.2 Rejstřík obrazů teoretické části ....................................................................... 49 

6.3 Rejstřík obrazů výtvarné části ......................................................................... 50 

6.4 Rejstřík obrazů didaktické části ....................................................................... 50 

7 Přílohy ................................................................................................................... 52 

7.1 Příloha k výtvarné části ................................................................................... 52 

 

 



6 

1 Úvod 

Pokud chápeme kabinu jako nástroj separace pro oddělení vnitřního a vnějšího prostoru, pak 

můžeme i člověka jako takového chápat jako kabinu se svým vnitřním a vnějším světem. 

Tělo tvoří nejen orgány, kosti a šlachy, ale i všechny myšlenky, přání a představy. Uvnitř 

lidské kabiny – těla – je soukromý, malý a osobní vesmír, který odráží, ale ne zcela kopíruje, 

okolní svět. 

Podle myšlenek filosofického směru existencialismu jsme vrženi do našeho těla a do světa, 

aniž by se nás kdokoli ptal, jestli to tak chceme a jsme tedy “odsouzeni žít” (Petříček, 1991). 

Podle myšlenek fenomenologie zase existence světa jako takového, přímo souvisí s tou naší, 

z čehož vyplývá předpoklad, že pokud skončí naše existence, přestane existovat i samotný 

svět1 (Heidegger, 2002). Obě myšlenky definují člověka jako subjekt, který žije v konfron-

taci se světem, v kterém se ocitá, a je svým způsobem nucen na něj reagovat. Ve svých myš-

lenkách chápu člověka jako kabinu se stěnami, které filtrují počitky a vjemy z vnějšího 

světa, které pak vstupují dovnitř a jsou určitým způsobem uchopovány a zpracovávány, ale 

zároveň skrz tyto hypotetické stěny proudí ven i reakce na ně. Tak se tvoří a proměňuje 

vnitřní svět člověka - kabiny. Zároveň je ale možné ovlivňovat i svět vnější. 

Tato bakalářská práce se mimo jiné zaměřuje na hledání hranic. Hranic v prostoru, v člověku 

a v čase, a to právě za pomoci kabiny jako myšlenkového konstruktu, který díky oddělení 

a vymezení hranic zajišťuje pokus o uchopení a popsání vztahu člověka a světa. 

Operuji se třemi základními pojmy, klíčovými body, které jsou vztyčenými body v celém 

stanoveném subjektivním teoretickém problému, který rozebírám v teoretické části práce, 

a který se pak odráží v jejím praktickém zpracování. Těmito třemi klíčovými pojmy jsou: 

hranice, intimita a průhlednost. V první řadě jde tedy o kabinu - hranice, v druhé řadě 

o člověka - intimitu a za třetí o průhlednost, která slouží pro nazírání do daného myšlenko-

vého problému.  

Praktickou části je videozáznam performance, ve které se s danými pojmy pracuje. 

Bourriaud ve své knize Postprodukce uvádí, že dnes už performance neslouží k hledání hra-

nic umění, jak tomu bylo v době jejího vzniku v 60. letech, ale slouží spíše jako forma pro 

                                                 

1 V návaznosti na Heideggerovo „bytí ve světě“ 
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parafrázi umělcova vlastního chápání dnešní doby (Bourriaud, 2004). Morganová definuje 

akční umění jako „rozmanité umělecké tendence, jejichž společným rysem je důraz na čistou 

kreativitu, časový rozměr uměleckého díla a novou úlohu umělce i diváka“ (Morganová, 

1999, s. 7). Zdůrazňuje také narušení bariéry mezi uměním a skutečným světem, které se 

v této oblasti projevilo (Morganová, 1999). Podobně i já pracuji s performancí, do které 

vkládám myšlenky z teoretické části práce, které přímo souvisejí s mým osobním a intimním 

pocitem, který mám z dnešní doby. Tak se snažím postihnout výše zmíněný teoretický pro-

blém vztahu člověka a světa. 
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TEORETICKÁ ČÁST 
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2 Teoretické zamyšlení nad kabinou a člověkem jako kabinou 

„Subjekt nepatří ke světu, nýbrž je hranicí světa.“ Ludwig Wittgenstein 

 

2.1 Kabina jako prostředek pro hledání hranic vlastní existence 

Tuto kapitolu jsme začali citátem z díla Tractatus logico-philosophicus (1993) od Ludwiga 

Wittgensteina, rakouského filosofa, který je nejčastěji zařazován do filosofického směru no-

vopozitivismus (Petříček, 1991). Jeho filosofie má velmi blízko k logice, protože pracuje 

pouze s fakty, které díky svým vztahům tvoří logicky uspořádanou hierarchii2, zároveň také 

k vědám, které se zabývají jazykem jako takovým, a to z našeho hlediska právě proto, že 

jazyk je také logicky uspořádaným systémem znaků, které jsou vzájemně propojeny vztahy 

s různou mírou intenzity. Příznačná je už samotná struktura textu Traktát, která je tvořena 

z očíslovaných vět, z nichž každá z nich představuje určité tvrzení. Wittgenstein tak předává 

myšlenku, že není možné „zabývat se filosofií, nevíme-li, co je jazyk“ (Petříček, 1991, s. 

69). My bychom tuto myšlenku rozšířili nejen na okruh filosofie, ale i na celé fungování 

světa a člověka v něm (tedy fungování lidské společnosti). Vztahu člověka, jazyka (potažmo 

komunikace) a světa se budeme podrobněji věnovat v jedné z následujících kapitol. Nyní 

bychom se vrátili k myšlenkám, které vyplývají z citátu v úvodu této kapitoly. 

Může člověk ve své individualitě pochopit svět plný složitých procesů a dějů? Jak definovat 

svět, který se rozprostírá všude kolem nás? Je to vůbec možné? To jsou otázky, které sahají 

až ke kořenům lidstva, jak ho známe. Otázky, které se neustále objevují a mizí ve filosofii, 

vědě nebo i v umění. V každé této oblasti nacházejí jiný druh odpovědí. Právě proto, že pra-

cují s odlišnými principy. Ve filosofii otázky otevírají cestu otázkám novým a takovéto „by-

tostné tázání“ je pravděpodobně samotnou podstatou filosofie už od dob jejího zrodu ve 

Starověkém Řecku. Věda naproti tomu pracuje s fakty a hledá uzavřené, kompletní a kom-

plexní odpovědi. Umění čerpá z filosofie, estetiky a dalších nejrůznorodějších oblastí, ale 

jedním z jejích charakteristických rysů je subjektivní náhled na danou problematiku, na dané 

                                                 

2  Předpokládáme, že právě díky tomuto způsobu „nazírání“ na svět (pracování s přesně danými fakty) a na jeho 

řád, směr novopozitivismus získal svůj název. Navazuje na myšlenky původního pozitivismu, který za „nosné“ považuje 

pouze pozitivní (přesně daná) fakta, která jsou výsledkem vnějšího a vnitřního vnímání (Anzenbacher, 1990). 
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otázky. Dívá se na ně očima konkrétního umělce. Pohledem, který je schopen objevit nové 

neotřelé způsoby nazírání na svět a na otázky, které vyvolává. 

Umělec ve své práci vždy svým způsobem řeší sebe. Nemůže se z výsledku své práce jed-

noduše „vyškrtnout“, jak se o to snaží třeba věda. Umění je osobní. A pokud se z nějakého 

důvodu umělec rozhodne vytvořit umělecké dílo, které je neosobní, pak je toto dílo osobité 

tím, že je neosobní. Tak se opět navracíme k Wittgensteinovi. Takovýto způsob myšlení se 

totiž velice blíží jedné z myšlenek z jeho Traktátu, kde píše: „To, co nemůžeme myslet, to 

nemůžeme myslet; nemůžeme také říci to, co nemůžeme myslet“ (Wittgenstein, 1993, s. 

131). Uvádíme několik jeho myšlenek, které se týkají chápání světa a nazírání na něj, protože 

tyto myšlenky přímo souvisejí s tím, čeho se tato kapitola má týkat, tedy s hranicemi, které 

slouží jako prostředek pro pochopení jak své existence, tak i světa kolem nás. 

Již jsme zmínili, že Wittgenstein se snaží uchopovat svět logicky. Definuje svět jako souhrn 

faktů (Petříček, 1991), které jsou vzájemně provázané svými vztahy. Jak uvádí Petříček, tak 

svět není jen součtem těchto faktů, ale jsou to právě jejich vztahy, které ho definují a tvoří 

„jakousi neviditelnou síť, v níž se věci mohou v různých situacích vyskytovat a mimo níž 

nemají smysl. Svět má proto určitou logiku, svět tvoří fakta v logickém prostoru“ (Úvod do 

(současné) filosofie, 1991, s. 70). My jsme tento „prostor“ schopni pochopit vzhledem k jeho 

jednotlivým částem – faktům, kdybychom se ale pokusili pochopit svět jako celek, tak, jak 

tvrdí Wittgenstein, by to nebylo možné. Uvádí, že abychom byli schopni svět jako celek 

pochopit, muselo by „nám být umožněno z něho vystoupit“ (Watzlawick, 2011, s. 232). To 

ovšem není možné. Nejsme schopni nahlédnout hranice našeho světa, protože jsme vázáni 

přímo v něm, v našem vědomí. Nejsme schopni ho cele opustit, a proto také nejsme schopni 

se na něj podívat z odstupu a spatřit jeho kontexty, například kontext s nějakým jiným „svě-

tem“ (tedy entitou na stejné úrovni, jako je on sám). Je to hranice, kterou nemůžeme překro-

čit, a tak tato hranice svým způsobem neexistuje, protože aby byla hranice hranicí, měla by 

oddělovat jeden prostor od druhého (tamtéž). Žádný druhý prostor, který by byl vně našeho 

světa pro naše vědomí, jako takové, neexistuje. Hranice, o které zde mluvíme, tedy není 

hranicí, ale spíše koncovými body určitého prostoru. 

Autoři knihy Pragmatika lidské komunikace: interakční vzorce, patologie a paradoxy v ka-

pitole týkající se existenciálního rozměru komunikace tento problém komentují takto: „Svět 

je tedy zároveň ohraničený i neohraničený; je neohraničený právě proto, že neexistuje nic 

vně, co by nemohlo s tím, co je uvnitř, utvořit hranici“ (Watzlawick, 2011, s. 233).  
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Tato bakalářská práce nese název „Kabina a člověk.“ Celou koncepci posouváme do roviny, 

ve které se onou kabinou stává právě člověk se svým vnitřním a vnějším světem. Chápeme 

kabinu jako souhrn stěn tvořící hranice. Ve Wittgensteinově filosofii jsou to právě hranice, 

co definují objekt. Hranice jsou to podstatné, co určuje, co je ještě danému objektu vlastní, 

čím daný objekt je a čím už není. Proto je v této práci právě představa oné kabiny nástrojem, 

který slouží k hledání vlastní existence.  

Můžeme tedy navázat na Wittgensteinovu filosofii, která říká, že svět nemá hranice (protože 

my, s naším způsobem vnímání, je nejsme schopni vidět) tak, že budeme tvrdit, že je to právě 

naše subjektivita, která tvoří ony hranice. Pak platí, že: „Svět a život jsou jedním. Jsem svým 

světem.“ (Wittgenstein, 1993, s. 131) 

Je zajímavé, že podle poznatků současné psychologie se s vědomím vlastní identity přímo 

nerodíme, ale po narození si ji postupem času uvědomujeme a objevujeme ji. Toto vědomí 

vlastní autonomní identity, v odborné literatuře označované jako psychologické “já”, tedy 

postupně získáváme, díky rozvoji myšlení a pomocí socializace. Děje se tak zpravidla mezi 

prvním a třetím rokem života člověka (Langmeier, 2006). V tomto období, kdy dítě začíná 

chodit a komunikovat, se více prohlubuje jeho začleňování do světa a do lidského společen-

ství. Začíná si tak uvědomovat i hranice, které se s tímto procesem, a v tomto vytyčeném 

prostoru, pojí. Dítě může jít, kam chce, brát do rukou předměty, které chce, a třeba je i od-

hodit. Zjišťuje tak ale, že jeho okolí mu vytyčuje hranice, které regulují a omezují jeho cho-

vání, což je akt, který do té doby nemělo šanci poznat. V tomto období obvykle přichází fáze 

lidského vývoje, které se říká fáze vzdoru nebo fáze negativismu. Dítě zjišťuje, že má vždy 

dvojí, pluralitní možnost volby a svět se pro něj stává matoucím. Jeho typickou odpovědí na 

všechno je “ne” (tamtéž). V tomto přechodném období mezi senzomotorickou fází inteli-

gence a symbolickým myšlením je činnostní systém dítěte podle Langmeiera, “dvojcestný, 

se skoro stejně lákavými alternativami, protože inhibiční mechanismy jsou zatím nezralé” 

(tamtéž). S postupným vývojem se ale dítě “naučí radosti z toho, že si umí zvolit jednu z na-

bízených alternativ” (tamtéž). Dítě s možností volného pohybu, kterou dosud nemělo, zís-

kává autonomii a jeho touha po stále větší samostatnosti (další typickou frází v tomto období 

je “já sám”) je přirozeným a podstatným znakem jeho vývoje.  

To také ukazuje, že dítě začíná sebe sama chápat jako autonomního jedince. Odborníci věří, 

že naproti tomu kojenci vnímají lidi kolem sebe jen jako jejich “prodlouženou ruku,“ stačí 
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jen pláčem vyjádřit svoji nelibost a někdo jim už rychle podá lahvičku s pitím nebo hračku. 

To se s možností pohybu a vývojem myšlení (a následně řeči) mění.  

D. Stern rozděluje vývoj “já” na tři období, období “vynořujícího se já,“ období “subjektiv-

ního já” a období “verbálního já.“ První zmíněná fáze probíhá mezi druhým a šestým měsí-

cem života dítěte, kdy si dítě ještě neuvědomuje sebe jako autonomní bytost, ale teprve se 

formuje to, že “vnímá svoji tělesnou jednotu trvající v čase i vlastní schopnost jednání a cí-

tění” (Langmeier, 2006). V tomto období intenzivně vnímá svoje tělo a podrobně ho zkoumá 

(dívá se na svoje ručky, chytá se nožiček…). Tak se podle Sterna utváří jádro lidského já 

(tamtéž). V období “subjektivního já” se pozornost dítěte přesouvá od těla k psychice své 

i ostatních lidí. Všechny tyto základy já nejsou ještě zcela reflektované, takže by se dalo říci, 

že nejsou ještě plně uvědomované (tamtéž). Zlom přichází zpravidla po 15. měsíci věku 

dítěte (s nástupem symbolického myšlení) kdy počne dítě hovořit o sobě jako o objektu, což 

znamená, že je “schopno samo sebe reflektovat” (tamtéž). Proto se tomuto období říká ob-

dobí “verbálního já,“ které je doprovázeno častým vzdorováním a sebeprosazováním (tam-

též). 

Tak jsme nastínili problém uvědomování si svého „já,“ své existence v průběhu vývoje naší 

psychiky, také jsme hovořili o našem postavení ve světě, a jestli jsme my, v rámci naší exis-

tence, schopni ho plně poznat. Vždy jsme tak činili právě za pomoci hranic, díky vymezování 

toho, co je v dané situaci danému problému ještě vlastní, a co už není. Touto jednoduchou 

metodou jsme daný problém definovali. Dalo by se tedy říci, že je to právě onen hypotetický 

model „kabiny,“ tedy proces ohraničování a vymezování, kterým jsme danou problematiku 

objasňovali. Problematiku, která se týkala primárně naší existence, toho, co v tomto aktuál-

ním okamžiku na tomto konkrétním místě jsme. Tak tedy můžeme mluvit o tom, že právě 

tento model „kabiny“ slouží jako prostředek k uvědomování si své vlastní existence, svého 

postavení ve světě, ale i svého postavení nás k sobě samým. 
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2.2 Hledání hranic v prostoru a v čase 

2.2.1 Prostor, čas a pohyb v umění 

S novým přístupem v umění, ke kterému došlo v 60. letech, se zároveň do popředí dostávají 

i jiné oblasti zájmu. Umění přestává být statické a z rámů a podstavců se přesouvá spíše do 

běžného života nebo do oblasti myšlenek. V knize Akce, slovo, pohyb, prostor: experimenty 

v umění šedesátých let se píše: “Rýsují se dvě možné cesty. Spontánnější, hravá i krutá de-

monstrace odehrávající se na ulicích (Demonstrace jednoho Milana Knížáka). Je plná osobní 

angažovanosti. Akční scénáře Milana Knížáka spojují robustní živelnou tělesnost s akčním 

myšlením: žij jinak, a hned dostáváme příklad – jak. (…) Druhá stezka akčního umění po-

tlačuje fyzickou angažovanost, odehrává se více v prostoru myšlenek. Přináší obohacení 

myšlenkových pravidel, jimiž se v životě řídíme, nebo jimiž jsme řízeni” (Akce, slovo, po-

hyb, prostor, 1999, s. 15). Podstatné je jedno, v umění už nejde o statickou estetiku, ale “za-

číná vývoj nového umění, spočívajícího na jednotě času a prostoru” (Akce, slovo, pohyb, 

prostor, 1999). 

Je to právě prostor a čas, co hraje v “nové vlně umění,“ která započala v 60. letech, význam-

nou, možná že i hlavní roli. A nejedná se tu pouze o akční umění, ale například i o kinetické 

umění nebo umění konceptu. Pokud tedy mluvíme o času a prostoru, který proniká do umě-

leckých děl dané doby, mluvíme tak de facto o pronikání pohybu do umění. Umění přestává 

být statické, jde v něm o dynamiku, ať už ve fyzickém pohybu, v plynutí času nebo třeba 

v dynamice myšlenek. Vše se mění, vše je rychlejší. Tento popis dané situace není zcela 

nový a inovativní, stejné premisy zazněly už v manifestu futurismu (Pijoán, 2000). Na rozdíl 

od futuristů už umělcům nejde jen a pouze o pohyb a o rychlost, ve smyslu vývoje, jde spíše 

o to, co vlastně tento pohyb představuje, jaké předává myšlenky. 

Pokud bychom měli uvést konkrétní příklad, vraťme se například k dříve již zmíněnému 

Milanu Knížákovi. V jeho tvorbě je ono poselství pohybu (příklon k umění akce oproti sta-

tickým formám výtvarného umění) zřejmé. Jeho příklon ke každodennosti, k životu každého 

z nás, ve skutečnosti říká (trochu paradoxně, ale konec konců právě v této práci se snažíme 

ukázat, že věci kolem nás se jeví především díky ukazování hranic) jediné: “Žijte jinak!” 

V druhé řadě, když uvažujeme o prostoru a čase, je záhodno říci, že příklonem k pohybu se 

pozornost zároveň obrací na proces uměleckého díla. Nyní jde především o proces než o sa-

motný výsledek díla. “Proces je v převážné většině ‚jiných’ prací důležitější než samotná 
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umělecká realizace (objekt). Divák už není konfrontován s hotovým objektem, ale spolu-

účastní se umělecké události. Tam, kde ho k tomu nová pravidla vybízejí (happening, inter-

aktivní instalace, variabily), divák přímo spoluvytváří dílo, je fyzicky i mentálně účasten 

a rozrůstá se i jeho svoboda významové interpretace události” (Akce, slovo, pohyb, prostor, 

1999, s. 16). 

Důraz na proces naznačuje už samotná povaha akčního umění. V případě happeningu jde 

o určitý kolektivní rituál nebo oslavu každodennosti, performance se někdy překládá do češ-

tiny jako “představení.“ Obě formy výtvarného umění tedy velice souzní s konkrétním pro-

storem a časem. V případě happeningu je příklon k procesu snad ještě hlubší, protože jde 

především o autentické aktuální pocity z dané aktivity a o aktivní zapojení diváka jako 

tvůrce (i z tohoto slova čiší časovost a dějovost) samotného uměleckého díla. Zato perfor-

mance může mít i hlubší charakter. Vykresluje niterní pocity tvůrce a nese v sobě i další po-

selství než jen žití “teď a tady” (i když i to může být součástí jeho intepretace). 

Všechny tyto nové perspektivy umělecké tvorby, které přicházejí v 60. letech minulého sto-

letí, ukazují, že umělci dané doby nejen hledali nové hranice umění, ale snažili se i o zave-

dení nového pohledu na umění a o nové umění obecně. Tato snaha čiší i z Bílého manifestu 

(1946) autora Lucia Fontana, pokládaného za jednoho z duchovních otců nového přístupu 

k umění v 60. letech (Akce, slovo, pohyb, prostor, 1999). Fontana (1946 cit. podle Akce, 

slovo, pohyb, prostor, 1999) říká, že “všechny věci vznikají z nutnosti a vyjadřují potřeby 

své doby,“ mluví o nutnosti změny přístupu k umění, a to jak z perspektivy umělce, tak 

z perspektivy diváka. V umění je obrazné poznání nahrazováno poznáním experimentálním. 

Je to poznání, které není zidealizované, které není ovlivněné představami, ale vychází ze 

samotného umění. Nejde už o “podávání idealizovaných obrazů skutečnosti, ale volá se zde 

po “změně v samotné podstatě i ve formě.” A cíle manifestu jdou ještě výš: “Chceme pře-

konat malířství, sochařství, poezii, hudbu. Potřebujeme umění, které by více souznělo s po-

třebami ducha.” Zkrátka umění, které by odpovídalo “požadavkům dnešního člověka.” (tam-

též) 

Velká část tohoto manifestu je zaměřena právě na dominantu prostoru a času v umění. Ro-

zebírá, jak tyto veličiny postupně pronikaly do umělecké sféry a stávaly se podstatnými. 

Uvádí, že “základní podmínky pro moderní umění se zřetelně vytvářejí na počátku 13. sto-

letí, kdy se začíná zobrazovat prostor. (…) Prostor je v průběhu následujících staletí zobra-

zován ve stále širším rozsahu. Barokní umělci to prokazují v tom smyslu, že ho znázorňují 
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v dosud nepřekonaném měřítku a obohacují výtvarné umění o pojem času. Postavy jakoby 

opouštěly plochu, aby pokračovaly v zobrazených pohybech v prostoru” (Fontana, 1946 cit. 

podle Akce, slovo, pohyb, prostor, 1999). Je to právě pohyb, který je tak podstatný v novém 

pohledu na umění, jak ho hlásá Fontana. “Vývoj člověka je od nynějška cestou k pohybu, 

rozvíjejícím se v čase a prostoru. V malířství jsou potlačovány prvky, které brání dojmu dy-

namiky” (tamtéž). Jako vyvrcholení příklonu k dynamice Fontana uvádí vznik a následný 

triumf filmu v kultuře své doby. Toto vítězství filmu jako nejoblíbenější umělecké formy 

v masové kultuře dnešní společnosti vlastně přetrvává dodnes. Televize je, na rozdíl od ob-

razů, soch nebo básnických sbírek, nedílnou součástí každé domácnosti naší společnosti. 

Vyplňují se tak proroctví Bílého manifestu, a to, že právě příklon k prostorově-časové sféře 

umělecké tvorby bude tou nejpodstatnější skutečností ve vývoji současné společnosti a její 

kultury. Fontana (tamtéž) ostatně píše: “Klidný život minul. Pojem rychlosti je konstantní 

v životě člověka. Umělecká éra paralytických barev a forem se blíží ke konci. Člověk bude 

čím dál tím více necitelnější vůči strnulým obrazům beze smyslu pro vitalitu. Nepohyblivé 

obrazy dřívějška již neuspokojují tužby nového člověka, formovaného nutností akce a sou-

žitím s mechanikou, vyžadujícím ustavičnou dynamiku.“ 
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2.3 Hledání hranic ve společnosti 

Internet, globalizace, masová média, sociální sítě, bezdrátová komunikace, online nákupy, 

fast foody a instantní jídla, genderová politika. Tyto pojmy a mnoho jiných ovlivňují v la-

tentní podobě vnímání a citlivost lidí dnešní společnosti, tedy nás všech. V katalogu k vý-

stavě Akce, slovo, pohyb, prostor, která proběhla v Galerii hlavního města Prahy v roce 

1999, Vít Havránek (Akce, slovo, pohyb, prostor, 1999, s. 17) píše: “V devadesátých letech 

se stalo zjevným závažné téma mediálnosti veškeré lidské zkušenosti. Elektrická energie, 

fotografie, film, televize, telefon, mobilní komunikace, elektronické prostředí - to jsou ex-

tenze našich smyslů a zároveň vývěvy našeho vědomí i nevědomí.” Dnes jsme se posunuli 

ještě o několik let dále, ale nadále pokračujeme ve společenských změnách, které hluboce 

ovlivňuje technický pokrok a “boom” internetu, který nastal právě v devadesátých letech. 

Pokračujeme, a to zřejmě stále se zvyšující rychlostí. A říkáme si, zastaví se to někdy? Nebo 

jednou přijde nenadálý a rychlý pád? 

Žijeme ve zrychlené době. Propasti mezi jednotlivými generacemi jsou hluboké a stále se 

prohlubují, a zdá se, že se zvětšuje i vzdálenost mezi muži a ženami (Giddens, 2012). Spo-

lečenské vztahy a emoce našich životů se do velké míry přesouvají na internet, převážně na 

sociální sítě. Všeobecně trávíme značnou část našeho času v novém, fyzicky neuchopitel-

ném virtuálním prostoru. Jak to ovlivňuje naše vnímání a prožívání? Jak to ovlivňuje mezi-

lidské vztahy ve společnosti? To jsou otázky, které si pokládáme. Odpovědi zřejmě získáme 

až časem. 

2.3.1 Anonymita, intimita a virtuální prostor 

Zdá se, že tématem intimity v umělecké oblasti se dnes zabývají především ženy - umělkyně. 

Poukazuje na to i šéfredaktor časopisu Fotograf Pavel Baňka (Fotograf, 2004, s. 2) v edito-

rialu čísla věnovanému právě tématu intimity: „nejvíce inspirovány byly právě ženy/dívky 

– fotografky.“ Baňka předpokládá, že tato skutečnost může souviset s faktem, že oblasti žen-

ské tělesnosti se v dřívější době věnovali především muži (Fotograf, 2004). Také poukazuje 

na to, že umělkyně se zaměřují především na ženskou intimitu, námětem jejich prací je opět 

ženská tělesnost (Fotograf, 2004). Je pravděpodobné, že tyto skutečnosti směřují k otázkám 

ženské emancipace ve společnosti a vedle hledání jejich postavení i k hledání a budování 

své identity, identity ženy jako takové, protože její postavení se, oproti tomu mužskému, 

v posledních desítkách let rapidně měnilo. Není se tedy čemu divit, že se právě toto téma, 
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téma ženy, otázky, co to znamená být ženou a v neposlední řadě také i téma ženské intimity, 

do díla žen – umělkyň promítá a ovlivňuje ho to. 

Baňka poukazuje na zajímavou skutečnost, že ačkoli se muži v historii soustředili často ve 

svých dílech na ženskou intimitu (převážně ve smyslu ženské tělesnosti), ženy se nesoustředí 

převážně na intimitu mužskou. Naopak se pravděpodobně věnují ve větší míře také otázce 

ženy a ženské intimity. Domníváme se, že je to tak právě kvůli spojitosti tohoto tématu s té-

matem určitého hledání identity ženy. Její identita se proměňuje společně se společenskými 

změnami, a proto je to téma, které je i v dnešní době velice živé. 

Pokud mluvíme o dnešní době, bylo by dobré si ji alespoň trochu vymezit. Je to úkol, který 

není vůbec snadný, protože, ačkoli v této době všichni žijeme, obklopuje nás a ovlivňuje 

naše životy, pořád nejsme schopni se na ni podívat alespoň trochu z vnějšku, a tak ji lépe 

uchopit. Zároveň neexistuje příliš velký počet odborné literatury, který by se tomuto tématu 

věnoval, a i to, co tu máme, ještě není dostatečně probráno a prověřeno časem. Přesto se 

o tento úkol alespoň v náznacích pokusíme. 

Fenomény dnešní doby se pokouší postihnout na příklad G. Lipovetsky, ve své knize Hy-

permoderní doba: od požitku k úzkosti. Odděluje dnešní dobu od postmoderní doby, kterou 

popisuje jako dobu uvolnění a nezávislosti, zároveň i otevřenosti směrem k individualitě 

a individuální existenci. Tvrdí také, že to všechno už minulo, a na místo toho přišlo rozča-

rování a úzkost. Proto o dnešní době nemůžeme mluvit nadále jako o době postmoderní, ale 

označujeme ji jinak, jako dobu „hypermoderní“ (Lipovetsky, 2013). 

Rozebírá problém zrychleného času, kdy jsme si šílené pracovní tempo zavedli i do našich 

osobních životů. Přesto, stejně jako v postmoderním věku, jsme nadále orientováni na pří-

tomnost, ale nehledíme na ni ale už skrz “růžové brýle”. V hypermoderní době vzniká tíživý 

pocit naléhavosti, který se rozšířil do celé společnosti a stal se jejím statusem. Čím více se 

rozšiřuje pole možností, ze kterých všech si můžeme vybrat, tím více cítíme náš nedostatek 

času. Tedy zde vzniká paradox, který je tolik typický pro naši společnost, a to, že “čím jsme 

rychlejší, tím méně máme času” (Lipovetsky, 2013). 

Na myšlence, že dnešní společnost trpí pocitem nedostatku času, určitě bude něco pravdi-

vého. Možná jsme jen naše vnímání času podstatně zrychlili. Na druhou stranu se tu objevují 

situace, kdy čas jakoby přebývá. To se projevuje především u školáků, kteří většinu svého 

času prostě prosedí u internetu. Právě tento rozpor vnímání času mezi generacemi popisuje 

i Lipovetsky ve své knize (Lipovetsky, 2013). 
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Tím se dostáváme k další nové věci, tolik typické pro dnešní svět, a tou je internet. Ačkoli 

je to s námi už kolem dvou desítek let, pořád je to dost krátká doba ve vývoji člověka na to, 

abychom to mohli považovat za běžnou a plně začleněnou věc, pořád přináší nové a nové 

možnosti a okolnosti, a pořád proměňuje naši společnost způsoby, o kterých nevíme, kam 

nás zavedou. 

Jedním ze základních témat, které nám internetový „boom“ přinesl, je téma anonymity. Toto 

téma nadále nemůžeme spojovat pouze se sociologickými průzkumy davového chování, ale 

objevuje se nám tu zcela nové pojetí tohoto pojmu. Anonymita je nadále spojována se ztrá-

cením odpovědnosti za své činy a promítá se v pozměněném chování jednotlivých osob, 

nyní už ale nejde o konkrétní dav, který je možno vidět na konkrétním místě v konkrétním 

čase, nyní tu nastupuje nový fenomén, fenomén nespočetné armády anonymních uživatelů, 

kteří sedí v pohodlí svých pokojů u svých počítačů, klidě na opačných koncích různých svě-

tadílů. 

Právě toto vzdalování se, přebývání v neuchopitelném „virtuálním prostoru“ a „nahrazení 

skutečných blízkých virtuální komunikací“ (Lipovetsky, 2013, s. 93) vznikají velké rozpory, 

paradoxy dnešního prožívání, které právě mohou vést k oné úzkosti, o které mluví Lipovet-

sky ve své knize. Zrychlení („žene nás potřeba neustálé obnovy, která je v první řadě pro-

kletím v důsledku opotřebeného subjektivního prožívání“ (Lipovetsky, 2013, s. 93)), orien-

tace na výkon a zároveň důraz na vlastní okamžitý a intenzivní prožitek. To jsou protiklady, 

které dělají dnešní dobu tolik roztříštěnou a s kterými se teprve učíme žít. 

Mluvili jsme o intimitě, tématu, které se poslední dobou velmi často objevuje v umění a řeší 

ho často ženy - umělkyně, které se tím věnují i otázce identity ženy v dnešní době. Zdálo by 

se, že stejně jako se v průběhu doby přeměňuje postavení ženy vzhledem ke vztahu k muži, 

i ke vztahu ke společnosti, posouvá se i chápání intimity a tak i hranice tabu ve společnosti. 

Z reklamních ploch a obrazovek televizí se na nás skutečně dívají stále odhalenější těla v od-

vážnějších scénách, než jak tomu bylo dříve. Dalo by se tedy očekávat, že i společnost bude 

čím dál méně prudérnější. Že bude mnohem obtížnější dnes společnost něčím šokovat, což 

je zřejmě pravda. Přesto cítíme, že hranice tabu se ve skutečnosti zas o tolik neposouvají. 

„Porno se okázale ukazuje a předvádí a současně jsou zvyklosti v oblasti sexuality spíše 

umírněné a rozvážné než nevázané“ (Lipovetsky, 2013, s. 95). Společnost, zdá se, zůstává 

ve své podstatě víceméně konstantní.  
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2.4 Hledání hranic vlastní existence v umění 

Téma „vlastního bytí,“ tedy téma existence, se v umění objevuje pravděpodobně už od doby, 

kdy umění vzniklo. Je to ve své podstatě něco, co se z něho nedá vypustit. Protože dané dílo 

vždy tvoří umělec, se svým pojetím světa kolem sebe a mimo jiné i se svým pojetím svého 

postavení v tomto světě. A to se ve výsledku jeho práce vždy nějakým způsobem projeví. 

Jedním z hlavních témat se téma existence stává bezpochyby někdy na přelomu první 

a druhé poloviny 20. století, kdy se v meziválečné a poválečné době dostává do popředí 

směr, který se přímo Existencialismem nazývá (Pijoán, 2000). Dalším směrem, v kterém se 

tato tématika hluboce promítá, je například akční umění, které se v umělecké oblasti začalo 

formovat v 60. letech (Morganová, 1999). 

Jednou z forem akčního umění je i body-art. Body-art vstoupil do oblasti zájmu výtvarného 

umění na počátku 70. let minulého století. Vystřídala tak éru happeningu 60. let, a stala se 

dominantní uměleckou formou po celá 70. léta (Morganová, 1999). Umělci nadále pracovali 

se svým tělem a s prožitky vázanými na konkrétní místo v prostoru a v čase, ale na rozdíl od 

happeningů, se znovu oddělila veřejnost – diváci od samotného umělce. Umění té doby už 

tedy přestává být zaměřené na kolektiv a na společný prožitek a navrací se zpět k umělci 

jako k jedinečné bytosti a k otázkám a pochybnostem, které vycházejí z jeho nitra. Slovo 

pochybnosti zde používáme účelně, protože v umění dané doby pořád dominuje fenomén, 

který bychom mohli nazvat určitou „existenciální úzkostí.“ Existence, její limity a otázky 

pátrající po jejím smyslu. To vše palčivě volá z celé řady děl dané doby. Umělec se znovu 

obrací do svého nitra a nechává z něj vystoupit i ty nejtemnější myšlenky a představy. A tak 

přichází body-art a umělci, kteří „často až extrémně náročným či nebezpečným způsobem 

prozkoumávali možnosti a limity svého těla“ (Morganová, 1999, s. 15), aby hledali odpovědi 

právě na ony existenciální otázky. Jejich tělo se pro ně stalo objektem i subjektem, vystavo-

vali ho extrémním a náročným situacím, aby pomocí překračování hranic a prožíváním mez-

ních situací dokázali poznat to, co je podstatné. Každý umělec, jehož práce spadá do oblasti 

body-artu má svůj individuální projev, a každý pátrá po trochu odlišných odpovědích na své 

subjektivní otázky, co ale umělce body-artu pojí dohromady je právě ona práce s tělem. 
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Karel Miler 

   

Obrázek č. 1, Identifikace Obrázek č. 2, Blíž k oblakům   Obrázek č. 3, Limity 

 

V práci Karla Milera se pojí onen pobyt3, o kterém jsme mluvili výše, s poetičnem. Morga-

nová cituje Karla Srpa, který Milera nazval „básníkem těla“ (Morganová, 1999). Tím se 

otvírají tři pojmy, které podle našeho názoru, výborně definují Milerovu práci, a těmi pojmy 

jsou: tělo, poezie a existence. Karel Miler se zabýval experimentální poezií a v roce 1971 

se seznámil s dnes už velmi významným umělcem, jehož tvorba má pravděpodobně nejblíže 

k typickému body-artu, jak ho známe ze Spojených států, a tím byl Petr Štembera. Je prav-

děpodobné, že právě toto setkání ovlivnilo Milerovu další práci. 

V roce 1972 vzniklo dílo Buď anebo, které spočívá v tom, že umělec ležel nejprve na obrub-

níku a poté na silnici (Morganová, 1999). Vlastním tělem a přímým prožitkem definoval to, 

co dělá silnici silnicí a pomocí této myšlenky poukázání na hranice daného objektu. Proto, 

aby bylo možné samotnou věc spatřit a uchopit, musíme pochopit, co danou věcí není. To je 

jeden z možných důvodů, jak definovat objekty nebo i myšlenky. Zároveň je toto prožívání 

skutečnosti na vlastní kůži typické pro oblast body-artu. 

Ve své další práci nazvané Limity z roku 1973 opět pracuje se svým tělem, a také s fotografií 

jako ideálním způsobem záznamu akce. Jedná se o dvě fotografie, první zobrazuje umělce 

krčícího se u zdi, snažíce se zabírat co nejmenší prostor, co je jen jeho tělo schopné. Na 

druhé fotografii se naopak vytahuje do výšky až tam, kam ho jeho vlastní tělo pustí (Morga-

nová, 1999). Jde tedy opět o dvě situace, které stojí ve vzájemném kontrastu. Krajní situace 

                                                 

3 Ve smyslu Patočkova překladu Dasein od Martina Heideggera, který onen „pobyt“ popisuje takto: „Jsoucno, 

které máme analyzovat, jsme vždy my, každý z nás sám pro sebe. Bytí tohoto jsoucna je vždy pro každého ‚moje‘. V bytí 

tohoto jsoucna vztahuje se ono samo ke svému bytí. Jako jsoucno tohoto bytí je svému vlastnímu bytí vydáno. Je to bytí, 

oč vždy každému tomuto jsoucnu samému jde“ (Heidegger, 2002, s. 59) 
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možností lidského těla. Miler ukazuje možnosti, které nám naše tělo poskytuje, ale zároveň 

poukazuje i na to, jak jsou tyto možnosti konečné. Tělo je v tomto případě objektem, se kte-

rým pracuje, a které ze své práce prostě nemůže vynechat. S myšlenou těla a tělesnosti se 

setkáváme i v existenciální filosofii. „Tělo je cosi, co od sebe nikdy nemohu odmyslet“ (Pet-

říček, 1991, s. 51), říká Petříček a uvažuje nad tělem jako nad osobní entitou, která nás poutá 

na tomto světě, ale zároveň jsme díky ní schopni vidět věci kolem sebe, protože nám dává 

perspektivu, středobod, od kterého se odvíjí všechno dění kolem nás. „Tělo není nějaké tělo, 

nebo dokonce nějaké věc, nýbrž je to vždy moje tělo v tom smyslu, že mé tělo mne ztěles-

ňuje“ (Petříček, 1991, s. 51). Mé tělo mě ztělesňuje, dává mi perspektivu, díky které se mohu 

dívat na svět kolem sebe, ale zároveň má i své limity, jak by chtěl nejspíš říci Miler ve své 

práci. 

Zajímavý je i způsob, jak Miler pracuje se záznamem svých akcí. Jde o fotografie, které 

vybírají přesně ony krajní momenty, které stojí proti sobě, a uchovávají je. Pro běžného po-

zorovatele v reálné chvíli by byly tyto dva momenty postřehnutelné jen na krátký pomíjivý 

okamžik. Byly by pryč možná i dříve, než bychom je byli schopni zachytit a analyzovat. 

Fotografie je ale zachytily a uchovaly, a my tak máme možnost a čas se nad nimi zamyslet. 

Samotné vystavení dvou fotografií vedle sebe přímo vybízí k porovnávání, umělec nám tak 

dává vcelku jasnou zprávu o tom, jakým směrem se má ubírat naše uvažování. Konečný cíl 

ale neuvádí, takže se můžeme volně zamýšlet nad vším, co s danou prací souvisí, a dostat se 

až k problémům, které se týkají nás samotných, které se nás samotných týkají. Což je situace, 

kterou by umění, a akční umění snad obzvláště, mělo nastolovat, a tedy vtáhnutí diváka do 

procesu uměleckého díla. Třeba tím, že nad ním začneme přemýšlet a vzbudí v nás ty osobní 

otázky, které jsou pro nás samotné podstatné. 

Jedny z Milerových nejznámějších prací jsou dvě akce z roku 1973, Identifikace a Kolmice. 

Opět jde o tělo a o mizivé okamžiky, které ale říkají něco velmi podstatného. „V Identifikaci 

(1973) je zachycen ve chvíli, kdy schoulený do klubíčka přepadává z několikametrové hro-

mady panelů do prostoru, neúprosně tažen dolů“ (Morganová, 1999, s. 111). Tento krajní 

moment opět ukazuje situaci na tomto světě, který je svázaný prostorem a časem. Situaci, 

do které se pomocí našeho těla jsme schopni dostat (ale v běžném životě to neděláme, pro-

tože právě kvůli oné krajnosti, je to situace nebezpečná), a která nás, opět pomocí našeho 

těla, limituje a definuje zároveň. Tedy, díky tomu, že nás limituje, nás definuje. Jedná se 

vlastně o obdobnou situaci, jako byla ta, kdy si Miler v Buď anebo (1972) lehal nejprve na 
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obrubník a poté na silnici (Morganová, 1999), ovšem v této jeho pozdější práci se mu už 

povedlo poukázat na podobnou myšlenku už právě jen pomocí jedné fotografie. 

V Kolmici (1973) znázorňuje, opět pomocí fotografie, stejný záměr, ale v jiné situaci. Autor 

„je zachycen ve chvíli, kdy jeho tělo vytváří kolmici s příkrým svahem, tedy v okamžiku 

těsně předtím, než ztratí půdu pod nohama a pozadu se zřítí v krkolomném pádu“ (Morga-

nová, 1999, s. 111). Opět tedy pracuje s gravitací jako s něčím, čemu na tomto světě podlé-

háme nebo čemu podléhá naše tělo a my, úzce s ním provázáni, tomu podléháme spolu 

s ním.  

V jeho pozdějších pracích Miler ztrácí svoji úzkost a přichází smíření. Neustále z nich dýchá 

prudká „existencialita,“ nejsou ale nadále tolik agresivní, nejedná se o pády nebo o křečovité 

svírání a rozpínání svých svalů a svého těla. Toto smíření by mohlo být pravděpodobně při-

pisováno autorovu zaujetí učením zenu, tedy myšlence klidného plynutí času i života, který 

je namísto Camusova „Sisyfova křiku,“ který říká: „křičím, že v nic nevěřím, že všechno je 

absurdní,“ (Camus, 1995, s. 20) spíše podoben řece a jejímu proudu, který věčně plyne oproti 

Sisyfovi, bez revolty.  

Právě s řekou je spojené další Milerovo dílo, které nazval Odhalení řeky (1975). Zahrnuje 

čtyři fotografie, první z nich zobrazuje proud řeky, který klidně plyne, druhá z nich ukazuje 

Milera, který rukou prohrabuje naplavený písek, na třetí z nich je vidět, jak řeka z ruky písek 

smývá a na čtvrté je znovu jen řeka, jejíž proud opět klidně plyne dál (Morganová, 1999). 

Tato akce není žádným velkým gestem, ukazuje opravdu jen minimální zásah do přírody, 

který ale může v divákovi vyvolat hluboké myšlenky, které se týkají něčeho tak složitého 

jako je čas a, opět v duchu existencialismu, z pohledu člověka jeho uplývání směrem ke 

konečnosti. Miler nenápadně ukazuje dva protiklady, člověka jako bytost, která je konečná, 

a přírodu, která je pro nás naopak symbolem něčeho trvalého. 

Zenový náboj a lyričnost spojená s přiblížení se přírodě přetrvává i v Milerových dalších 

pracích. Ve své práci z roku 1976 nazvané Cítěn čerstvou travou (1976) pracuje s otázkou, 

která rozvíjí myšlenku, že my čicháme ke květinám a cítíme jejich vůni, ale co kdyby květiny 

čichaly k nám (Morganová, 1999)? Voněli bychom jim? Autor si tedy lehl na louku do trávy 

a tuto možnost „přivonět si k člověku“ jí poskytl.  

V jeho další práci Blíž k oblakům (1977) opět pracuje s přírodou a se „sebou v přírodě,“ kdy 

je vyfocen na horizontu v momentu výskoku vzhůru, a tedy v momentu, kdy se o něco při-

blížil k oblakům (Morganová, 1999). Byl k nim v tu chvíli blíže, než jsme k nim v běžném 
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životě, a právě v tomto krátkém okamžiku a v této možnosti, ho uskutečnit, je celé kouzlo 

této minimalistické akce. Tento minimalismus přetrvává i v další akci nazvané Svatý já 

(1977), kdy autor „pouze“ běží bos krajinou. Ona „posvátnost“ dané chvíle spočívá právě 

v její prostotě. Miler běží a nedělá nic jiného (Morganová, 1999).  

Tím se dostáváme k hloubce Milerových děl, která tkví právě v jejich jednoduchosti. Jde 

o minimalistické akce, které mají široký existenciální rozměr. Právě proto, že jsou, prosté, 

jednoduché, tak dokážou bez složitého vysvětlování odboček přímo ukázat na daný problém. 

Jsou oproštěné od všeho, co by rozptylovalo pozornost od toho, co skutečně chce autor 

svými pracemi říci, a v tom tkví jejich jedinečnost. 

Jan Mlčoch 

  

Obrázek č. 4, Zavěšení - Velký spánek  Obrázek č. 5, 20 minut 

 

Jednou z prvních prací Jana Mlčocha byla akce nazvaná Igelitový pytel (1974), kdy se „autor 

neprodyšně uzavřel v igelitové m pytli a zůstal v něm (34 minut) až do chvíle, kdy nad sebou 

ztrácel kontrolu a pytel prořízl nožem“ (Morganová, 1999, s. 120). Už z této jeho rané práce 

lze vytušit, jakým typem umělce Jan Mlčoch bude a v jakém duchu se ponese vyznění jeho 

prací. Opět jsme v oblasti body-artu a v kontrastu s poetičností, lyričností a minimalismem 

Karla Milera, se nám body-art ukazuje ve své syrovosti, která jde až na dřeň autentického 

lidského prožitku. Nic se ale nemění v existenciálním dopadu děl obou umělců. 

Mlčochova díla by se dala zařadit do odvětví extreme body-art, který se v některých přípa-

dech od klasického body-artu odděluje pro jeho ještě větší naléhavost a intenzivnější těles-

nost. Umělci nadále pracují se svým tělem jako s výrazovým prostředkem a objektem, a to 

tím stylem, že vyhledávají extrémní situace, a tím sebe skrz své tělo (které k nám neodmys-
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litelně patří a nemůžeme se ho prostě „zbavit“) zkoušejí. Jdou na hranu a možná ji i překra-

čují, aby pocítili co nejsilnější a nejautentičtější prožitek. V jistém smyslu se snad i snaží 

„zbavit se těla,“ které má své limity a naše vědomí je v něm svým způsobem uvězněno.  

Tím se opět dostáváme k myšlenkám existencialistů, kteří popisují situaci „vrženosti“ do 

světa, do našeho těla. Jak popisuje Petříček: „Situace je to, co jsem si nezvolil, do čeho jsem 

‚vržen‘…a co přesto musím převzít, s čím se musím vyrovnat“ (Petříček, 1991, s. 40). A tak 

tito body-artisté vystavují své tělo krajním situacím a snaží se tak povznést nad prostou tě-

lesnost, která nás tolik limituje. 

Extreme body-art je společný způsob práce, kterým se ubíralo hned několik umělců, na které 

působila obdobně naléhavost doby, ve které pracovali. 

V Mlčochově práci se objevuje určitý pocit osamocení a odcizení, jak ve světě, tak i takové, 

které vyplývá z faktu, že naše prožitky, bolest, především pak fyzickou bolest (pomocí které 

lze tento fakt dobře demonstrovat) prožíváme jen my, jenom naše vědomí. Mlčoch na daný 

problém poukazuje ve svých pracích právě onou fyzickou bolestí a zátěží, kterou prožívá na 

vlastní kůži, zároveň jako by se proti tomu chtěl postavit tím, že zapojuje diváky do procesu 

díla. Nejen tím, že v danou chvíli sledují průběh akce a mohou tak „naživo“ a nezprostřed-

kovaně spatřit vše, co se s akcí pojí, ale například ve své akci z roku 1975, kterou nazval 20 

minut (podle času, jak dlouho má akce probíhat), nechává diváky (konkrétně jednoho ná-

hodně vybraného z nich) přímo tvořit a ovlivnit celý průběh samotné akci. Umělec se vydává 

všanc publiku a jeho vůli a demonstruje tento vztah přímo a fyzicky. Celá akce totiž spočí-

vala v tom, že Mlčoch požádal náhodného jedince z obecenstva, aby vzal do ruky tyč, na 

jejímž konci byl připevněn nůž, a stupňoval tlak na jeho břicho, pokud zpozoruje, že je ne-

soustředěný (Morganová, 1999). Morganová tento způsob tvorby přirovnává k tvorbě Petra 

Štembery a říká: „Tato akce…ve které se často objevuje vystavení performerova těla uměle 

nastolené nebezpečné situaci a její vystupňování až na samé hranice možností“ (Akční 

umění, 1999, s. 120), poukazuje tak na nebezpečnost těchto akcí, kde se pracuje s fyzickou 

bolestí, a které připomínají svoji podstatou Rimbaudovo „rozrušování (…) všech smyslů“ 

(dérèglement (…) de tous les sens), které formuloval ve svých dopisech vidoucího (Rimbaud, 

1985), a které mělo sloužit k tomu, aby se člověk „stal vidoucím,“ tedy takovým, který vidí 

věci jasně bez jakýchkoli příkras a iluzí. Rimbaud, stejně jako body-artisté se o to snaží jitře-

ním všech svých smyslů, jejich opakovaným narušováním, díky kterému se docílí natolik 

intenzivního prožitku, že jsme schopni, oproti ostatním situacím, si ho plně uvědomit. 
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Jedna z nejzásadnějších a nejznámějších Mlčochových prací je akce Zavěšení – Velký spá-

nek, kterou vykonal v roce 1974 za účasti jen pár lidí, a kteří zároveň plnili úlohu asistentů, 

kteří dohlíželi na to, aby vše proběhlo v pořádku. Už tato skutečnost poukazuje na vyhraně-

nost této práce, která spočívala v tom, že se umělec se zavázanýma očima a ucpanýma ušima 

nechal zavěsit za ruce a nohy ve velkém půdním prostoru (Morganová, 1999). Snažil se tak 

navodit stav, který člověk prožívá během spánku nebo snad i po smrti. Jednalo se o pokus 

úplného zbavení se vlastní tělesnosti, oproštění se od světa a uzavření se pouze do svého 

vnímání. Tato naprostá izolace, absence těla a tělesnosti jako základních lidských daností, 

je pro Mlčochovu tvorbu typická. Opět se snaží překonávat sám sebe, své hranice. Bojuje 

s lidskou situací ve světě, s touto „vržeností“4, kterou existencialisté označují za absurdní. 

Vydává onen „Sisyfovský křik,“ „neboť velikost člověka tkví v tom, že chce být silnější než 

jeho situace, že vzdor všemu jedná a tvoří“ (Petříček, 1991, s. 50). 

Zajímavý je i Mlčochův odchod z oblasti performance jako takové. Morganová k tomu píše: 

„Se svými přáteli sdílel znechucení z toho, že se performance vřadila do uměleckého pro-

vozu, institucionalizovala v prestižních galeriích a na mezinárodních festivalech“ (Morga-

nová, 1999, s. 122-123). Pro své opuštění oblasti akčního umění si zvolil originální, symbo-

lický způsob, kterým tento svůj názor dostatečně demonstroval. Svoji poslední akci v této 

oblasti nazval Noclehárna a uskutečnil ji v galerii De Appel v Amsterdamu, která mu na-

bídla své prostory pro jeho tvorbu. Využil tedy vhodnou lokaci v centru města a zřídil v ní 

onu noclehárnu (Morganová, 1999). Poukázal tak na svůj postoj k dané situaci.  

Mlčochovy akce měly natolik niterní charakter a byly tolik osobní, že po zpopularizování 

a snad až zkomercializování performance, pro Mlčocha tento způsob uměleckého vyjadřo-

vání ztratil smysl v nich pokračovat. Performance přestala být niterním a hlubokým, tedy 

nepovrchním prožitkem. Proto od ní upustil. 

                                                 

4  „Situace je to, co jsem si nezvolil, do čeho jsem ‚vržen‘, jak říká Heidegger“ (Petříček, 1991, s. 40) 
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3 „Polopropustnost“ – hranice a intimita 

3.1 „Polopropustnost“ 

Praktickou částí práce je video záznam performance, která pracuje se základními pojmy, 

které jsme si vytyčili v její teoretické části. Jedná se o pojmy kabina-hranice, člověk-inti-

mita, dále pak pojem průhlednost a pojem cyklus. Název práce je “Polopropustnost” a to 

z několika důvodů. Jedním z nich jsou právě v práci zastoupené a výše zmíněné pojmy, které 

v určitých situacích mohou významově stát proti sobě a v jiných situacích se naopak dopl-

ňovat a společně koexistovat. Tato nevyhraněnost a ambivalentnost myšlenek, s kterými se 

v práci nakládá, je souhrnně označena názvem “Polopropustnost.“ Tento název má symbo-

lizovat jev, kdy je něco jen z části propustné. Přeneseně jde o vykreslení “síta”, kterým něco 

(například myšlenky) prostoupí a něco jiného naopak ne. Pro některé vjemy, objekty nebo 

myšlenky je tedy nemožné dostat se skrz tuto hranici. Pomocí jakého „klíče“ toto „síto“ 

funguje, není zcela jasné. Odpověď na tuto otázku patří do subjektivní interpretace významu 

díla každého diváka. 

Ve skutečnosti jde o hypotetický model situace, která se děje každý den v každém z nás. 

Člověk je neustále staven před situaci, kdy je nucen vyhodnocovat a uspořádávat desetitisíce 

smyslových počitků o světě, které obdrží každou vteřinou ze svého vnitřního a vnějšího pro-

středí (Watzlawick, 2011). Představujeme si člověka jako bytost, která je schopná v určitém 

okamžiku pojmout jen určité množství informací. Jde o výběrový proces, protože si každý 

jedinec vybírá, které informace, proudící z jeho okolí, přijme, a které ne. Touto myšlenkou 

o světě, o jeho fungování a o tom, jak v něm funguje člověk, jako tvor interagující, se v práci 

zaobírám a snažím se na ní nahlédnout více úhly.  

Pojmy jako hranice a průhlednost nebo hranice a intimita se na první pohled mohou jevit 

jako zcela neslučitelné. Jejich společné uplatnění může vyvolat celou řadu paradoxů. Přesto 

tyto pojmy stojí vedle sebe a snaží se mimo jiné říci i to, že “nic nemusí být ve skutečnosti 

takové, jak se to zprvu jeví.” Vše může být složitější, pokud se na to podíváme z jiného úhlu 

pohledu. 

Ještě jednou se podíváme na pojem “polopropustnost” a na to, co má představovat. Celou 

situaci bychom mohli přirovnat k lidské komunikaci. C.E.Shannon a W.Weaver navrhli ve 

své práci The Mathematical Theory of Communication obecný komunikační model, který 

rozebírá celý tento systém na pět, případně šest bloků. Jak uvádí Kulka, komunikace slouží 
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k výměně informací, a to mezi expedientem, který vysílá určité signály, určité znaky a reci-

pientem (Kulka, 2008). Obvykle chápeme situaci, kdy první osoba sděluje určitou myšlenku 

druhé osobě jako jednoduchou a běžnou věc, která se každému z nás děje mnohokrát za den. 

Ve skutečnosti jde o vcelku složitý systém, který lze, podle C.E.Shannona a W.Weavera, 

rozdělit do několika postupných částí. Pokud v některé části nastane chyba, přenos informací 

neproběhne. Sdělující osoba, expedient, musí nejprve mít motivaci pro rozhodnutí, předat 

určité informace jiné osobě. Pokud danou situaci vyhodnotí z hlediska motivace pozitivně, 

vzniká intence, tedy už konkrétní záměr, předat druhé osobě určité informace. V následují-

cím okamžiku probíhá výběr informací, formuje se tak obsah sdělení. Následuje jeho kódo-

vání, tedy jak uvádí Kulka: „převedení myšlenky, obsahu vědomí do tvaru řeči“ (Kulka, 

2008, s. 212). Posledním krokem je verbální promluva (Shannon, c1998). 

Jako jeden z nejzajímavějších faktorů komunikace se mi jeví právě kódování sdělení. Na 

tento proces se váže dekódování zprávy, tedy určité „rozbalení“ zprávy na znaky a následné 

pochopení jejich významu. Znaky se snaží postihnout myšlenky, které nosí expedient 

v hlavě, a které se rozhodl sdělit. V tomto okamžiku, kdy se myšlenky stávají znakem (slovy, 

činy, kreativní činností apod.), vstupuje do dané komunikace něco zprostředkovaného. Znak 

se nerovná myšlence, pouze ji reprezentuje. Předpokládáme, že tak vzniká první příležitost 

pro dezinterpretaci, jejíž pravděpodobnost bude, jak bude proces komunikace dále pokračo-

vat, stále jen sílit. Odborně je tento jev nazýván šumem, který narušuje přenos informací 

a kvůli kterému může být proces dekódování signálu ztížen, popřípadě znemožněn (Kulka, 

2008). Myslíme si, že jeden člověk nikdy nemůže cele pojmout myšlenky toho druhého, 

protože myšlenky jsou osobní entitou, které není přímo sdělitelná. Kulka, který uvažuje 

o umělecké komunikaci, jako o zvláštním typu sociální komunikace, si pokládá obdobnou 

otázku: „Jak je vůbec možné promítnout do díla umělecký prožitek a jak je možné jindy – 

prostřednictvím někoho jiného – jej tam zase nalézt (i když nikdy ne v identické podobě)?“ 

(Kulka, 2008, s. 431). Tím se vracíme k praktickému zpracování této práce a jejímu umělec-

kému záměru věnujícímu se uvažování o kabině (potažmo vnějšímu a vnitřnímu prostoru) 

a člověku. 

Člověk v mezilidské komunikaci předává své myšlenky, které do té doby nesl ve své hlavě, 

okolnímu světu. Něco z jeho vnitřního prostoru přechází do prostoru vnějšího. Pomocí zá-

stupných znaků jako je například řeč. Tak vzniká posun, informace z vnitřního prostoru se 

přesouvají do vnějšího a z toho důvodu se proměňují. Expedient se snaží o to, aby tento 
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posun byl co nejmenší. Čím lépe se mu to podaří, tím bude komunikace efektivnější. Jaké 

množství informací se ale obvykle v tomto procesu ztrácí, aniž bychom si to uvědomovali? 

Znovu tedy ona “Polopropustnost.“ Vnitřní a vnější prostor a informace, které prostupují 

jejich hranicemi. Síto, které některé informace propustí a některé zachytí, a to z obou směrů, 

ať už to jsou informace z vnitřku, co jdou ven nebo informace z vnějšku, co jdou dovnitř. 

Něco propustí a něco ne. Co konkrétně je to “něco,” to není zcela jasné. Možná to jsou po-

city, které doprovázejí danou informaci nebo třeba skryté náhledy na ní? Vychází tyto ná-

hledy z prostředí, ve kterém se komunikátor pohybuje? Z kontextů, které vycházejí z jeho 

prožitků a zkušeností, a které tedy mají ryze individuální charakter? Má tedy větší vliv pro-

středí nebo lidská individualita? Tyto otázky se týkají oblasti interpretace uměleckého díla 

a v rámci této práce není zcela možné je zodpovědět (a nejspíš by to ani nebylo správné, 

kdyby je vůbec někdo dokázal plně zodpovědět, protože tak by se vytrácela ona velice pod-

statná věc, jako je individualita lidského chápání a prožívání). Jako podstatná se ale jeví 

skutečnost, že umělecké dílo otázky vzbuzuje. 

Myšlenky z naší hlavy nemůžeme předat s veškerými konotacemi a kontexty, které máme. 

Není možné určitým způsobem “implementovat” myšlenky do mozku druhé osoby. Proto 

také vznikla řeč, tedy uměle vytvořený systém předávání znaků, který má co nejlépe zpro-

středkovávat myšlenky jednoho člověka tomu druhému. Není ale dokonalá. Pořád jsou tu 

věci, které nejsme schopni předat pomocí řeči, ať už jde o řeč verbální nebo neverbální. I tak 

je tento systém stále nejdokonalejším způsobem komunikace a předáváním myšlenek, jaký 

člověk doposud vymyslel. 

Tato práce se snaží pracovat s myšlenkami, které jsou obtížně předatelné a popsatelné. Na-

příklad lidská intimita. Nebo pocity člověka v prostoru. Pocity člověka v čase. Tak tedy na-

rážíme na další výrazný problém v této oblasti, a to je čas. Entita, kterou nejde svévolně 

přidávat nebo ji ubírat, jak je tomu například u hmoty. Entita, které plyne, stále stejnou rych-

lostí a jedním směrem. Entita, které podléhá jak člověk, tak vše okolo něj. Petříček v jedné 

ze svých přednášek o čase hovoří takto: “Čas se v našich představách běžně spojuje s ná-

sledností okamžiků, s procesem a pohybem, s plynutím a uplýváním, tedy s obrazem či me-

taforou proudu. Vím, že i když všechno spí, že uprostřed nejhlubšího ticha a naprosté ne-

hybnosti neslyšně uplývá tichý proud času - neslyšně, neviditelně a neodvratně.” (Petříček, 

1991, s. 18). 
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Přesto je ale možné s časem určitým způsobem pracovat, například v umění. Je celá řada 

směrů a konkrétních umělců, kteří nakládají s entitou času cíleně. Nesnaží se ho měnit, 

pouze s ním záměrně počítají. Například land-art, který pracuje s krajinou, a tedy je nutné 

myslet na fakt, že vše v přírodě se postupně mění. V tomto případě je i na místě ono přirov-

nání času k “proudu.” Čas je zde cosi jako řeka, součást krajiny, kterou umělec zahrnuje do 

své koncepce. Dále pak akční umění, které přichází s konkrétním uměleckým artefaktem, 

který funguje v závislosti na konkrétním místě v prostoru a v čase. Když je toto konkrétní 

místo opuštěno a konkrétní čas vyčerpán, umělecký artefakt mizí. Je pomíjivý právě i z dů-

vodu svého vnitřního “napojení” a “splynutí” s časem. 

Můžeme se dále podívat na to, jak funguje předávání myšlenek a informací v umění, tedy na 

výše již zmíněnou komunikaci uměním, kterou Kulka definuje jako „sdělování a sdílení pro-

žitků prostřednictvím uměleckých artefaktů“ (Kulka, 2008, s. 429). Tento specifický způsob 

komunikace je zvláštní tím, že nejen že v ní přesné překrytí zprávy od expedienta a příjemce 

není možné, (Kulka k tomu dodává, že „principiálně není taková dokonalá výměna infor-

mací možná v žádné komunikaci, neboť porozumění obsahu sdělení je závislé na mnoha 

subjektivních faktorech“ (Kulka, 2008, s. 214), ale o tom jsme již hovořili výše), ale na roz-

díl od běžné komunikace se o ni ani nikdo nesnaží. Vzniká tak prostor pro subjektivní inter-

pretaci uměleckého díla každým jejím příjemcem, která bude závislá na jeho konkrétní zku-

šenosti. Tak je příjemce vtahován do procesu umění, které se tak stává i jeho součástí. Znovu 

tu narážíme na myšlenku, že umění by mělo být a je osobní. U jeho tvůrce, umělce, platí, že 

do své tvorby vkládá své prožitky, své náhledy na svět kolem něj a používá k tomu své oso-

bité výrazové prostředky. Pro jeho příjemce se umělecké dílo stává osobní ve chvíli, kdy do 

jeho interpretace „vkládá“ sebe sama, své vlastní prožitky a zkušenosti a umělecké dílo se 

tak trochu stává i jeho dílem, protože se na něj dívá svýma očima. Jeho odraz si ponese 

v sobě, protože pomocí něj získal nové zkušenosti, i když se tak může dít bez jeho vlastního 

uvědomění si tohoto faktu. Pokud si je této skutečnosti přímo vědom, obvykle to vypovídá 

o hloubce zásahu daným uměleckým dílem. 

Zainteresování příjemce v rámci jeho interpretace je blízké každému druhu umění. Ale ku-

příkladu happening posouvá tuto tezi ještě dál. Z diváka, který původně jen pasivně přijímal 

umělecké dílo, a jediná jeho aktivita spočívala posléze v jeho interpretaci, vytváří tvůrce 

nebo spíše spolutvůrce samotného uměleckého díla. Umělecké dílo, se v tomto případě pře-

souvá z pláten a podstavců do běžného života a je tedy akcí, kterou vnímáme jako umělecký 
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zážitek. Jak popisuje Allan Kaprow, jeden z předních představitelů tohoto směru, v článku 

z roku 1958 o Jacksonu Pollockovi, kde nejspíš poprvé definuje happening: „Je uměním, ale 

zdá se, že je blíže životu.“ Morganová celou věc popisuje takto: „happening, který v podstatě 

znamená ‚událost‘ nebo ‚něco, co se stalo‘, jsou od té doby označovány nejrůznější kolek-

tivní akce, jejichž spolutvůrcem se stal zaktivovaný divák“ (Morganová, 1999, s. 12). 

Toto ovšem není klasická situace v komunikaci uměním. Tento druh komunikace se v mno-

hém blíží komunikaci masové, kdy tvůrce – expedient a vnímatel – příjemce jsou od sebe 

časově a prostorově vzdáleni a jejich komunikace probíhá díky uměleckému artefaktu, kte-

rým je buď obraz, plastika, hudební kompozice nebo třeba herecké výkony herců na jevišti. 

Reakce na expedientovu promluvu – na umělcovo dílo probíhá z velké části uvnitř vníma-

tele, v jeho mysli. Podobně jako v masové komunikaci se příjemce může rozhodnout, zdali 

bude „promluvu“ – umělecké dílo vnímat či ne, sám si volí, kdy tak učiní a na jak dlouho. 

Podobně jako v masové komunikaci se umělec neobrací pouze na jedince, ale na skupinu 

lidí, na publikum. V umění také nejde pouze o „předání informace,“ ale zároveň (a v častých 

případech především) o, jak říká Kulka: „samotný komunikační akt, o obcování s umělec-

kým artefaktem, o sdílení“ (Kulka, 2008, s. 214-215). 

3.2 Paradoxy 

3.2.1 Paradox průhledné stěny 

Praktická část mé bakalářské práce, kterou je video záznam performance, vyvolává (nebo by 

měla vyvolávat) celou řadu myšlenek a otázek. Jde o záznam akce, která není běžná. Nebo 

spíše není běžná v prostředí, v kterém se akce odehrává, tedy ve veřejném prostoru. Samotný 

akt - akt svlékání a následného oblékání, je tak běžný, že obvykle ani nestojí za řeč. V tomto 

případě ale nejde jen o pouhé převlékání. Nejde ani pouze o převlékání ve veřejném pro-

storu. Jde o převlékání (lépe řečeno o svlékání a oblékáni, protože v konečném důsledku 

žádná obměna oblečení neproběhne) ve veřejném prostoru a za stěnou. Za stěnou, která je 

průhledná. 

Pojem “průhledná stěna” by se v literární interpretaci dala do jisté míry označit za oxymorón, 

tedy o “spojení slov, která si přímo odporují. Společně s antitezí a paradoxem se tedy jedná 

o jednu z rétorických figur, založených na významovém protikladu” (Vlašín, 1984). Sku-

tečně obvykle neočekáváme od stěny, že by byla průhledná, protože to je vlastnost, která jde 

proti jejím základním funkcím. Jistě existuje celá řada příkladů, kdy je průhlednost stěn 
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možná a dokonce i realizovaná. Jsou to příklady, kdy jde v první řadě o prostorové, zvukové 

či termodynamické oddělení daného prostoru namísto oddělení vizuálního. Například skle-

něné stěny, v open space kancelářích, které oddělují kanceláře vedení firmy. Nebo průhledné 

stěny skleníků. Zatímco v druhém případě jde o věc zcela praktickou a nutnou (bez průhled-

ných stěn by do skleníku neprocházelo světlo, a rostliny v něm by pak neměly šanci přežít), 

v prvním případě open space kanceláří, jde do jisté míry o mocenský akt, kdy je dávána 

jednak na odiv nadřazenost toho, že vedení firmy má “něco extra” (“My máme stěnou zajiš-

těno ‘soukromí’ - v tomto případě v uvozovkách, protože jde úplně o stejný druh ‘soukromí’ 

jako v naší performanci - a vy ne.”), a na druhé straně jde o promyšlenou psychologickou 

hru, kdy má být zaměstnancům navozen pocit, že jsou svými vedoucími “neustále sledo-

váni”.  

Příklad prosklených “velících místností” v open space kancelářích tedy nijak nevyvrací naši 

teorii paradoxnosti průhledné stěny, naopak ji spíše podporuje. Je to případ, kdy vzniká 

stejná situace jako v naši performanci, tedy situace, která vyvolává určité umělé pnutí, tázání 

a pocity nepříjemnosti. Jde o situaci, která jde proti obvyklým vlastnostem stěny jako ta-

kové, a tak tedy vzniká paradox, ze kterého pak vyplývají ony pocity. 

Mluvíme zde o “paradoxu průhledné stěny”. Vytyčili jsme příklady, kdy je možné průhledné 

stěny nalézt i v běžném životě. Ne každý ale pracuje v open space kancelářích nebo vlastní 

skleník. To ovšem neznamená, že by se těchto lidí problém nijak netýkal. Fenomén “prů-

hledné stěny” nemusíme brát pouze doslovně a představovat si fyzickou průhlednou stěnu. 

Celý problém lze uchopit také jako metaforu odkazující na dnešní dobu. Průhledná stěna 

jako zástupce zdánlivé anonymity, nedostatku soukromí a na první pohled neviditelné ne-

propustnosti určitých sektorů. To všechno jsou příklady, se kterými se setkáváme každý den. 

Pokud tedy v naší performanci budujeme průhlednou stěnu, vlastně tím, kromě paradoxu, 

který pak vzniká, odkazujeme i na tuto každodenní problematiku běžného života nás všech. 

3.2.2 Paradox nedotknutelné intimity 

V předchozí kapitole jsme narazili na vymezení paradoxu. V literární teorii je popisován 

jako neočekávaný a překvapující výrok, který je zdánlivě protismyslný (Vlašín, 1984). Ve 

výtvarné části bakalářské práce, kterou je videozáznam performance na paradoxy narážíme. 

Výše jsme mluvili o paradoxu průhledné stěny, další věcí, která by divákovi měla vyvstávat 

na mysli, když dané dílo pozoruje, je určitě otázka intimity, protože v této akci jde o svlékání 

a oblékání, tedy o činnost, která se lidské intimity týká velice závažně.  
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Záliba v oblékání si určitých „nových vrstev kůže“ (tedy oblečení) patří mezi jednu z ryze 

lidských specifických vlastností, však také jedno české klasické přísloví říká: „Šaty dělaj 

člověka.“ Ovšem vedle praktických nebo i estetických funkcí zde vyvstává i otázka intimity. 

Protože pouze a ryze „ve své kůži“ jsme jen malý zlomek našeho dne, obvykle ráno nebo 

večer, a to na tu krátkou chvíli, kdy se převlékáme do jiného typu oblečení. Po zbytek dne 

a povětšinou i v noci jsme vlastně v „jiné kůži,“ kterou představuje oblečení, a která přiléhá 

na tu naši a vlastně ji tak skrývá. Většina lidí se necítí dobře, nejen když jej jim jejich oble-

čení nepohodlné, což je pochopitelné, ale i když mají jen psychický pocit, že jim jejich vy-

brané oblečení nesluší. Mají tedy tito lidé i pocit, že jim nesluší i jejich vlastní opravdová 

kůže? Jejich vlastní tělo? Často asi ano. A zřejmě se s tím setkal každý z nás, že jsme někdy 

měli pocit, že bychom měli raději menší nos, boky nebo stehna. Obvykle je ale jednodušší 

vyměnit oblečení, které nám nesluší, za takové, která nám slušet bude a vlastně tak i trochu 

skryje naši „pravou kůži,“ se kterou tak spokojeni nejsme. Je to taková lest, jak ošálit naše 

okolí, a zároveň (a možná že i především) pak sami sebe. Proto je zřejmě oblečení tak oblí-

bené, lidé ho mají nespočet druhů a pořád si pořizují nové. Záliba v nakupování a v nakupo-

vání oblečení se může dokonce stát i závislosti. Takové případy vypovídají mimo jiné i o 

lidské obsesi zaměřené na lidský vzhled.  

A jsou to tedy skutečně ty „šaty, co dělaj člověka“ a záleží skutečně v první řadě na tom, 

jaké „šaty“ budeme mít a takoví pak budeme lidé? Nebo tím bylo myšleno něco jiného? 

Vyvstává tu otázka, jestli nejsme až příliš svazováni a omezováni posedlostí vzhledem 

a tedy i posedlostí oblečením. Pokud bychom se tohoto kultu zbavili (oblečení je mimo jiné 

i silně provázané s danou kulturou, ve které se nosí), necítili bychom se pak volněji a lépe? 

Protože oblečení je v první řadě především „nálepka,“ která vypovídá o tom, z jaké kultury, 

společenské vrstvy nebo generace pocházíme. Zároveň je to i mocný lidský konstrukt, který 

nás možná už trochu přerostl, a to právě společně s posedlostí vzhledem, kterou se naše 

dnešní doba a kultura tolik vyznačuje. 

Proto pro mě bylo toto „zbavování se kultu oblečení“ určitým očistným rituálem. Jako bych 

se zbavovala nánosů konzumního světa, který mě obklopuje, a který je plný přetvářky a lží. 

Cítila jsem zvláštní lehkost a svobodu, když jsem „se ho zbavila.“ Podobný rituál provedla 

v 60. letech, v rámci Druhé manifestace Aktuálního umění, i Soňa Švecová, kdy jako sou-
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částí jednoho z happeningů provedla performanci, kdy si postupně sundávala vrstvy oble-

čení, a házela je do ohně. Prameny tento její akt vskutku popisují jako jakýsi „rituál.“ Nako-

nec, když umělkyně zůstala jen v černém trikotu, tak odešla.  

Má akce směřuje přece jen ještě trochu jinam. Nejde tu pouze o rituál svlékání se a zbavo-

vání se tak nánosů kultury a předsudků, jde tu o svlékání se, tedy o určitý akt intimity, ale 

o svlékání se za stěnou. Tato nedotknutelná intimita je dalším paradoxem v naší práci, a zá-

roveň je to tedy i další pojem, se kterým pracujeme „poněkud nesprávně.“ Intimita obvykle 

nebývá nedotknutelná. Vyjadřuje velkou blízkost, takovou blízkost, která se už i vyznačuje 

fyzickým kontaktem. Proto je naše „intimita za stěnou“ dalším paradoxem v naší práci. 

3.2.3 Cyklus jako paradox  

Výše popisovaná akce Švecové z 60. let je v mnohém podobná akci naší. Její vyvrcholení – 

závěr, je ale odlišný. Pro nás naše akce představovala určitý cyklus. Cyklus, který v sobě 

skrývá další paradox, protože tu nejde jen o převlékání jako takové, protože v konečném 

důsledku k žádné obměně oblečení nedochází. Celá akce se postupně vrátí na začátek, kdy 

se během „destrukce stěn,“ tedy jejich zpětného odmotávání, znovu oblékám, až vše skončí 

tak, jak to i začalo, stojím uprostřed tyčí - kabiny bez stěn, i ty nakonec rozebírám a odchá-

zím. 

Ovšem podobný závěr jako performance Švecové, měla naše první verze performance, která 

byla i určitou „zkouškou“ na akci hlavní, a která se s touto „hlavní“ akcí ve většině věcí 

shodovala, ale v něčem se lišila. Nejvýraznějším rozdílem byla lokace akce. Zatímco hlavní 

provedení akce jsme uskutečnili ve městě ve veřejném prostoru, její zkušební verzi jsme 

provedli v přírodě. Byl jeden den před koncem roku, a já jsem uprostřed luk provedla svůj 

„rituál,“ kdy jsem si za stěnou, která se z průhledné stávala neprůhlednou, sundávala vrstvy 

oblečení. Nakonec jsem si prostřihla otvor, kterým jsme prošla ven, a nahá jsem odešla vstříc 

přírodě. Byl to ve velké míře intuitivní závěr akce. Dané prostředí, krásná a ničím nerušená 

příroda, k tomu přímo vybízela. V druhé verzi mé akce, která se konala ve městě, byly okol-

nosti už jiné. I samotné vyznění, pokud bych akci ukončila opět stejně, by nakonec bylo 

zřejmě zcela odlišné. Nevyšla bych totiž do čisté krajiny, ale do města, které je plné vystre-

sovaných lidí, hustého provozu a shonu. Proto zde šlo spíše o cyklus, který měl symbolizo-

vat systém, který nás ve městech ovládá a životy ve městech nás všech. Situaci, kdy něco 

uděláme, třeba i s tím, že předpokládáme změnu, ale nakonec se tím jen vrátíme zpět na 
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začátek. Cyklus je vlastně paradox. Vracíme se zpět na začátek. Je to ale paradox, který se 

v našich životech objevuje překvapivě často. 

3.3 Komentář k průběhu performance 

Bakalářská práce Kabina a člověk se zabývá tématem lidí a hranic. Ve výtvarné části, v akci 

“Polopropustnost - hranice a intimita” se objevuje hranic několik. Kromě té skutečné a fy-

zicky přítomné, představované průhlednou stěnou, jde i o zásah a překonávání hranic ve ve-

řejném prostoru a ve veřejném dění. Akce se zároveň i něčím podobá sociálnímu experi-

mentu, kdy je zkoumána reakce diváků - náhodných kolemjdoucích.  

Ve většině z případů je na divácích, kteří se vlastně nedobrovolně stávají součástí samotné 

akce, vidět, že je situace překvapuje a vytrhává z jejich každodenní reality. Otáčejí se a oh-

lížejí. Víc času nebo námahy ale dané situaci nevěnují. V průběhu akce vzniklo jen pár mo-

mentů, kdy byl daný divák zaujat natolik, že se na chvíli zastavil a danou situaci komentoval 

nebo se zajímal, o co v ní jde.  

V jednom z případů se divák s kabinou fotí a pak si fotí i to, co je schované za stěnou. Tím 

porušuje daný úhel pohledu a danou optiku, kterou má akce nabízet. A tak se otvírá další 

případ překonávání hranic.   

 

 

Obrázek č. 6  - Polopropustnost – hranice a intimita, performance, 6. 4. 2016 
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DIDAKTICKÁ ČÁST 
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4 Návrhy didaktických projektů pro výtvarnou výchovu dle RVP 

Návrhy výtvarných projektů navazují svým obsahem a svými cíli na rámcově vzdělávací 

program pro 2. stupeň základního vzdělávání (pro 6. – 9. ročník) a pro odpovídající ročníky 

šestiletých a osmiletých gymnázií. Jednotlivé návrhy úkolů odpovídají vzdělávacím oblas-

tem Člověk a jeho svět, Člověk a společnosti a Umění a kultura. Dále navazují na cíle osob-

nostní a sociální výchovy. Zabývají se rozvojem smyslové citlivosti, uplatňováním subjek-

tivity a ověřováním komunikačních účinků. 

Obsah didaktické části práce je rozdělen na tři části, které se týkají třech okruhů, výtvarných 

problémů, které vycházejí z problematiky celé bakalářské práce. Zamýšlejí se nad uplatně-

ním této problematiky ve třídách, v hodinách výtvarné výchovy. Těmi okruhy jsou: “Hra-

nice,“ “Prostor, čas a hranice” a “Člověk a hranice”. K jednotlivým oblastem navrhujeme 

daný výtvarný úkol, daly by se ale i dále využít jako dlouhodobější plán, ke kterému by bylo 

možné přiřadit úkoly další. 

V první oblasti “Hranice” jde především o prvotní seznámení se s pojmem hranice, o pocho-

pení principu ohraničenosti objektů v našem světě, o zamyšlení se nad tím, kde objekty 

končí, ale i začínají, a jak je toho dosaženo. Jde o prohlubování uvědomování si světa jako 

souhrnu jednotlivostí, které ale dohromady svět tvoří. Také zde vzniká prostor pro otázku, 

jestli je to opravdu tak, že svět je pouze sumou částí nebo jestli je tu nějaký přesah. Může 

tak vzniknout debata o ohraničenosti věcí, žáci mohou mluvit o konkrétních případech hra-

nic, které znají ze svého každodenního života. Bylo by pak možné tyto konkrétní případy 

napsat na papír nebo na tabuli a vymyslet kategorie, do kterých by se příklady rozřadily. 

Takovýto brainstorming může být vhodnou úvodní aktivitou v hodině, která bude sloužit 

jako vstup do dané problematiky a také její systematizace pro její snadnější uchopení. Před-

pokládáme, že žáci budou v takovém případě snadněji plnit zadaný výtvarný úkol. 

V druhé části “Prostor, čas a hranice” se přesouváme z oblasti abstraktního uvažování o hra-

nicích o stupeň dále, do světa, který nás obklopuje, nyní ještě světa bez zásahu člověka. Tedy 

do oblasti plné přírodních principů navázaných na čas a prostor. Dostáváme se tak do oblasti 

land-artu, který je ideálním východiskem pro tuto problematiku. 

V třetí části “Člověk a hranice” se přesouváme do oblasti subjektivity, tedy k člověku jako 

k individualitě. Hledáme hranice v návaznosti na svět okolo něj, na společnost, kterou tvoří 
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i na hranice v nás samých. Obracíme se do nitra člověka - umělce a k jeho pocitům a posto-

jům ze světa okolo něj. Dostáváme se tak mimo jiné do oblasti akčního umění, které nám 

bude sloužit jako vhodné východisko k výtvarným úkolům. Můžeme zde s žáky mluvit 

o tom, jak se proměnilo umění v 60. letech směrem k divákovi, ale i ke způsobu tvorby sa-

motných umělců. Můžeme rozebrat intermedialitu děl tohoto období a hovořit o tom, co je, 

podle našeho názoru, “ještě umění” a co už uměním není. 

 

4.1 Ukázky úkolů v projektech 

4.1.1 Projekt č. 1 - “Hranice”  

Úkol č. 1 - “Hranice, jejich uvědomování a hledání” 

Zadání 

Rozhlédněte se kolem sebe a hledejte hranice objektů. Všímejte si různorodosti uspořádání 

objektů, vnímejte strukturu, barevnost a vše, co jednotlivé objekty od sebe odlišuje a díky 

čemu jsme schopni jejich hranice objevit. Vytvořte několik fotografií, na kterých zachytíte 

hranice objektů. Soustřeďte se při tom na kompozici fotografie! 



39 

Vazba na výtvarné umění 

 

    

Obrázek č. 7 - hranice, jejich uvědomování a hledání, Vazba na výtvarné umění 

Možnosti dalšího výtvarného zpracování 

Kromě instalace vybraných finálních fotografií do větších celků (žáci je mohou například 

nalepit na velký formát čtvrtky vybrané barvy a při tom uvažovat a vhodném kompozičním 

uspořádání daných fotografií) se pořízené fotografie mohou využít i jako vhodná inspirace 

pro abstraktní malbu. V tom případě je vhodné uvést, jak abstrakce ve výtvarném umění 

vznikala a uvést vhodné zástupce, například Františka Kupku. 

Cíl 

Tento výtvarný úkol se zaměřuje především na to, jak jsou žáci všímaví vůči svému okolí. 

Uvědomují si svět kolem sebe? Přemýšlejí nad ním? Nebo ho jen pasivně přijímají? Tato 

aktivita by měla “zaktivizovat” jejich pohled na prostředí, které je každodenně obklopuje. 

Jde tedy o určité prohlubování jejich smyslové citlivosti a v druhé řadě o to, jak dokáží to, 

co vidí zachytit.  

Motivace 

V motivaci se můžeme zaměřit na to, jak žáci vnímají kompozici díla, zda jsou schopni 

nalézat zajímavé náměty - problémy a zachytit je tak, aby byl tento “problém” ve fotografii 

vidět. Zda si jejich fotografie umějí “přitáhnout pozornost”. O principech, jak je možné toho 
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dosáhnout, by bylo vhodné s žáky mluvit buď před realizací úkolu, nebo pak v jeho reflexi 

a dokázat to na konkrétních příkladech. Zároveň je možné ukázat konkrétní řešení různých 

kompozic od různých umělců. 

Pomůcky pro vyučovací celek 

fotoaparát 

počítač pro případné úpravy vybraných fotografií 

tiskárna pro tisk finálních fotografií 

čtvrtky většího formátu 

lepidlo 

nůžky 

Předpokládaný průběh výuky 

V úvodu hodiny se zaměříme na krátkou motivaci k tématu hodiny “Hranice, jejich uvědo-

mování a hledání,“ například krátkou debatou o tom, pomocí čeho jsme schopni vnímat hra-

nice objektů - jak poznáme, že zde končí nebo začínají? Pomocí barvy, struktury, materi-

álu… Můžeme se zmínit i o abstraktním pojmu “hranice” a zkusit ho s žáky rozebrat. 

Poté třídu seznámíme se zadáním práce a jejími cíli. Ukážeme jim vhodné výtvarné autority 

s různým přístupem k fotografii, aby si žáci dokázali lépe nalézt styl, který jim bude nejlépe 

vyhovovat. Zaměříme se i na kompozici výtvarného díla. Zeptáme se třídy, jaké “hranice” 

by mohli vyfotografovat, a tak získáme praktické příklady. 

Následuje realizace práce. Žáci se pohybují po třídě, případně po budově školy a hledají 

vhodné “hranice” pro zachycení. Pokud by byla možnost, může se s třídou vyrazit do města, 

do parku, do přírody, kde budou moci hledat hranice i v jiném prostředí. 

Pokud mají žáci nasbíráno dostatek materiálu, mohou je nahrát do počítače a vybrat ty nej-

vhodnější. Vyučující určí jejich počet, zda bude jen jedna, či dvě, tři, čtyři (na jejich počtu 

se s žáky domluví předem)… Pokud by byla k dispozici počítačová učebna, mohou se foto-

grafie využít k seznámení se s grafickými editory a jejími základními funkcemi. 

Následuje tisk vybraných fotografií a jejich vhodné kompoziční uspořádání a nalepení na 

čtvrtku. V závěru hodiny proběhne reflexe práce, kdy každý žák krátce představí své dílo, 

jeho záměr, očekávání a naplnění záměru. 
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4.1.2 Projekt č. 2 - “Prostor, čas a hranice” 

Úkol č. 1 - “Časovost v land-artu” 

Zadání 

Vytvořte umělecké dílo v duchu land-artu, ve kterém budete pracovat s časem jako s jed-

ním z výrazových prostředků. Zamyslete se tedy, jak je možné v přírodě „znázornit čas“ 

a tyto své myšlenky pak vložte do realizace díla. 

Vazba na výtvarné umění 

   

Obrázek č. 8 - časovost v land-artu, Vazba na výtvarné umění  

Cíl 

Jedním z cílů tohoto úkolu je rozšíření chápání oblasti výtvarného umění u žáků. Poukázání 

na skutečnost, že do výtvarného umění nepatří pouze jen malba, kresba a případně socha. 

Seznámí se s land-artem a tvobou land-artistů a získají tak pojem o dalším možném způsobu 

uměleckého vyjadřování. 

Další cíl nespadá pouze do oblasti výtvarného umění, ale do celkových kompetencí člověka 

ve světě. Žáci si touto aktivitou prohlubují své pojetí času ve světě, zaměřují se na čas jako 

na entitu, která je částečně neuchopitelná, ale i přesto je možné s ní pracovat. 

Motivace 

Bylo by vhodné žáky seznámit s koncepcí land-artu, s jeho historií a základními představi-

teli. V těchto dílech se především zaměřit na to, jestli umělci „počítají s časem“ a „časovost“ 

využívají, a to konkrétně jakými způsoby. 
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Pomůcky pro vyučovací celek 

Převážně přírodniny, které žáci sami nasbírají, případně pak řezák nebo nůžky 

Předpokládaný průběh výuky 

Téma hodiny samozřejmě předpokládá plnění úkolu venku v přírodě. Už samotný přesun 

z interiéru do přírody může být rituálem, který se k tématu hodiny pojí. Je také vhodné, aby 

si žáci sbírali vhodný materiál – přírodniny, které pak využijí v realizaci práce, už po cestě. 

Po příchodu na místo, kde bude probíhat realizace úkolu, by bylo vhodné žáky seznámit se 

základními myšlenkami land-artu, s jeho historií a vývojem a s jeho představiteli a jejich dí-

lem. V tomto rozhovoru je vhodné se zaměřit na to, jak konkrétní umělci pracovali ve svých 

dílech s časem. Následuje zadání úkolu a případné rozdělení žáků do dvojic či menších sku-

pin. Také pobídnutí k tomu, aby si žáci pro realizaci svého úkolu vybrali vhodné místo. Pak 

následuje realizace úkolu. 

Na závěr si celá třída udělá prohlídku vytvořených prací, kdy se bude přemisťovat od jed-

noho díla k druhému. U každého proběhne krátká reflexe autorů, kdy poví pár slov k záměru, 

realizaci a výsledu své práce.  

4.1.3 Projekt č. 3 - “Člověk a hranice” 

Úkol č. 1 - “Happening a každodennost” 

Zadání  

Vymyslete společnou aktivitu – happening, kterou byste v daném prostoru mohli realizovat. 

Vymyslete několik návrhů, uveďte jejich záměr, předpokládaný průběh a společně se do-

hodněte na tom nejlepším happeningu, který následně zrealizujte!  

Vazba na výtvarné umění 

  

Obrázek č. 9 - happening a každodennost, Vazba na výtvarné umění 
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Cíl  

V tomto krátkém úkolu, který slouží spíše pro seznámení se s akčním uměním obecně, si 

žáci mohou na vlastní kůži vyzkoušet a prožít, o co v akčním umění jde. Zároveň si žáci 

prohlubují své schopnosti komunikace a kooperace ve skupině.  

Motivace  

Je vhodné před samotnou realizací se třídou probrat, kam směřovalo umění v 60.letech, po-

ukázat na konkrétní umělce a díla a probrat jejich záměr. Například tvorbu a myšlenky 

Allana Kaprowa a uvést pár jeho konkrétních myšlenek ze Smrti v galerii. Žáci mají možnost 

vyzkoušet si svůj vlastní happening a následně reflektovat své pocity z něj. Seznámí se tak 

na vlastní kůži s hledáním hranic umění a položí si otázku „Co je vlastně umění?,“ jako tak 

činili umělci v 60. letech. Bylo by vhodné zavést krátkou debatu na toto téma.  

Pomůcky pro vyučovací celek  

Žáci mohou použít jakékoli předměty z jejich okolí, na kterých se sami shodnou  

Předpokládaný průběh výuky  

V úvodu hodiny je vhodné zaměřit se na myšlenky akčního umění a happeningu, kontexty 

jejich vzniku a uvést konkrétní umělce a díla. Může následovat krátká debata o tom, co žáci 

považují za umění a proč a jestli tento druh umění – happening za umění považují a proč.  

Následuje realizace vlastního happeningu, o kterém se žáci domluví sami a sami ho budou 

realizovat. Učitel zde může vystupovat jako poradce.  

V závěru vyučování by měla proběhnout kolektivní reflexe práce, kde žáci uvedou své pocity 

z akce, jestli splnila jejich prvotní očekávání nebo jestli se něco v průběhu akce něco změnilo 

a kam to vedlo.  

Úkol č. 2 – „Člověk, hranice, pohyb, čas“  

Zadání  

Vytvořte autorský projekt, ve kterém použijete alespoň 3 z těchto pojmů: člověk, hranice, 

pohyb, čas. Je na vás, jestli bude realizovaný projekt performance, happening, land-art nebo 

třeba série fotografií. Přemýšlejte nad danými pojmy, snažte se využít co nejhlouběji to, co 

dané pojmy nabízejí a vzájemně je propojit. Zaměřte se na myšlenku (myšlenky), kterou má 

projekt vyjadřovat.  
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Vazba na výtvarné umění 

  

Obrázek č. 10 - člověk, hranice, pohyb, čas, Vazba na výtvarné umění 

Cíl  

Jedná se o dlouhodobější a složitější projekt, který vyžaduje přípravu žáků (myšlenková pří-

prava – brainstorming, návrhy projektů a jejich konzultace a výběr nejvhodnějšího pro-

jektu). Bylo by vhodné konzultovat jejich záměr s učitelem. Projekt prohlubuje individuální 

sebevyjádření žáků, schopnost formulovat a předávat jejich myšlenky, ale zároveň i to, jak 

jsou schopni pracovat na dlouhodobějším úkolu, jak si dokáží organizovat svoji práci a čas. 

Motivace 

Žáci zde získávají možnost si vyzkoušet práci na větším celku, zároveň mají i možnost svo-

bodné volby – zvolit si způsob realizace, který jim je nejbližší (performance, happening, 

land-art, série fotografií…), na nich je i záměr a obsah díla, protože jedinou podmínkou je 

práce s klíčovými slovy. Velká míra svobody v realizaci úkolu může být vítanou okolností, 

ale zároveň vyžaduje větší míru úsilí. Kromě vymyšlení obsahu svého díla se žáci učí 

i správně si organizovat svoji práci a čas. 

Pomůcky pro vyučovací celek 

Především objekty z okolí, které si žáci sami zvolí 

Předpokládaný průběh výuky 

Tento úkol je vhodný zařazovat do výuky až v případě, pokud měli už žáci možnost setkat 

se a pracovat na projektech, které se týkaly akčního umění, a proto vědí, co si pod tímto 

pojmem představit a jak ho uchopit. 

Po krátkém shrnutí toho, co je to vlastně akční umění a jaké jsou jeho konkrétní příklady 

(díla konkrétních umělců, na které si žáci vzpomenou), následuje zadání úkolu. Následuje 
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prostor pro vytváření myšlenkové koncepce díla každého z žáků, ideální by byla tvorba myš-

lenkové mapy a konzultace záměru s vyučujícím.  

Následuje realizace práce a v závěru prezentace jednotlivých projektů a jejich reflexe. 
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5 Závěr 

Hledání hranic je jedna z možností, jak uchopovat svět kolem sebe. Dívat se na objekty 

v prostoru a definovat, co ještě daným objektem je a co jím už není. V abstraktní rovině vše 

začíná být složitější. Hledat hranice myšlenek nebo pocitů se může jevit jako nemožný úkol. 

Člověk se nachází někde mezi těmito dvěma světy. Má tělo, které je ohraničené, protože 

tělesnost je něco hmotného a fyzického. Zároveň je člověk také i abstraktní entitou - má 

mysl, pocity, prožitky, snad i duši. Definovat tedy hranice člověka může být obtížné. Člověk 

sám se o to pokouší neustálým snažením tyto hranice překračovat, tím je definovat a vlastně 

i posouvat. Konkrétní příklad máme třeba ve sportu. Olympijské hry mají svůj počátek už 

v samotném Starověkém Řecku, v jedné z kolébek lidské civilizace, a v jisté obměně trvají 

dodnes. Tím můžeme vidět, jak palčivý a trvalý problém lidské hranice představují. 

Wittgenstein tvrdí, že člověk není schopen poznat hranice světa, protože je nikdy nemůže 

nahlédnout z vnějšku (Watzlawick, 2011). Možná že stejně tak nejsme schopni nahlédnout 

a tedy i pochopit sebe sama. Nejsme schopni se na náš vnitřní osobní svět podívat očima 

někoho druhého, vidět ho z jiné perspektivy, vidět ho z vnějšku. Vždycky se díváme zevnitř. 

A naše vnímání ovlivňuje naše předešlá zkušenost, která je jiná, než je všech lidí okolo.  

Jisté je, že svět, který nás obklopuje, nás ovlivňuje. Teoreticky jsme také schopni i my ovliv-

nit svět. Vzniká tu tedy vztah, závislost jednoho na druhém. Existuje tu ale určitá neviditelná 

hranice mezi námi a světem. Jsme vybaveni individuálním vnímáním a prožíváním a nejsme 

tak schopni uchopit celistvost světa. Lidský život je příliš krátkým časovým úsekem, aby-

chom mohli názorně vidět jeho proměny.  

Hledání svého místa na světě, hledání sebe sama, hledání smyslu své existence. Toto „by-

tostné tázání“ (Hogenová, 2011) se čas od času objeví snad v každém z nás. Někdo těmto 

otázkám nepřiloží takovou váhu jako například palčivosti „obstarávání“ (Hogenová, 2011), 

aby nějak bylo, někdo v sobě tyto otázky nese po celý svůj život. V umění se promítají do 

individuálního způsobu tvorby každého umělce. Každý umělec tvoří ze sebe, jeho tvorba se 

ho vždy nějak týká, nemůže se od ní jednoduše odmyslet. V jeho práci se tak objevuje reakce 

na svět kolem něj a na otázky, které se mu odvíjí v hlavě.  

 Hledání hranic je jedna z možností, jak uchopovat svět kolem sebe. Jak ho vnímat, poznávat 

ho… Hledat hranice sama sebe se stává složitějším než poznat hranice vázy na stole. Protože 

to, co se nám jeví jako hranice, ve skutečnosti můžou být jen koncové body. Je pro nás 
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nemožné nahlédnout za horizont. Je pro nás nemožné vidět se očima někoho jiného. Přesto 

se o to dál snažíme. Výsledky vědy jsou objektivní, technologie je neosobní… Lidstvo neu-

stále pokouší ten boj s lidskou pomíjivostí a drobností jedné lidské individuality. Hledáme 

hranice, abychom poznali svět kolem sebe. Abychom poznali sebe. 
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7 Přílohy 

7.1 Příloha k výtvarné části 

1 CD 

Videozáznam performance, Adéla Jiříčková Polopropustnost – hranice a intimita (první 

verze), 30. 12. 2015 

Kamera: Martin Večeřa 

Dále účinkuje: Daniel Večeřa 

Videozáznam performance, Adéla Jiříčková Polopropustnost – hranice a intimita, 6. 4. 2016 

Kamera: Martin Večeřa 

Dále účinkuje: Lenka Rzepková 

 


