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Podnětem bakalářská práce Anny Davidové se stal přístup k fotografickému archivu, 

obsahujícímu dokumentaci díla předčasně zemřelé Jany Skalické, jedné z umělkyň, jejichž 

první období tvorby se odehrálo v době normalizace. Pro Davidovou znamenalo zadání práce 

několikanásobnou výzvu. Především představovalo možnost rekonstruovat svojí podstatou 

efemérní a jistě i proto takřka zapomenuté dílo, jež navíc v době svého vzniku nepatřilo do 

první řady neoficiální scény. Dovolovalo také možnost podívat se na něj z historického 

odstupu, v širší perspektivě české neoficiální normalizační kultury i z hlediska zahraniční 

scény, a dalo jí zároveň možnost uchopit rekonstrukci neexistujícího díla, zachyceného pouze 

fotograficky, z teoretického úhlu pohledu.  

Davidová se věnuje jak počátkům tvorby Skalické v oboru tapiserie, tak jejímu přechodu od 

tapisérie k igelitu. Zde se věnuje jak vytvoření představy o jednotlivých artefaktech, tak jejich 

příslušnosti k dobovým aktivitám neoficiální scény. Pojmenovává základní prvky a fenomény, 

které lze s dílem Skalické spojit: igelit, světlo, prostor, zavěšení a příroda, a dokládá jejich 

důležitost v české výtvarné kultuře osmdesátých let.  Teoretické uchopení dokumentace 

neexistujícího, časově podmíněného díla, se u nás už vícekrát stalo předmětem zájmu 

v souvislosti s českým akčním uměním. V případě tvorby Jany Skalické však jde o fotografie 

původně hmotných, vystavovaných artefaktů, které ovšem byly zamýšleny jako nepevné, 

dočasné. Interpretace těchto efemérních, neexistujících artefaktů, o nichž vypovídají 

fotografie pořízené profesionálem, vyžaduje velkou metodickou obezřelost. Davidová si 

limity takového postupu dobře uvědomovala, a právě proto se v závěrečné části své 

bakalářské práce věnuje této problematice. Klasické texty Waltera Benjamina, Rolanda 

Barthese, Viléma Flussera i Susann Sontagové využívá k úvaze o „moci fotografického 

obrazu“ a o „interpretaci skrze fotografii“ a aplikuje je na konkrétní vztah díla Skalické a 

fotografií jejího manžela a profesionálního fotografa Jaroslava Beneše. Zde konstatuje, že v 

kvalitní fotografii tohoto (dokumentárního) typu dochází k záměně puncta fotografie a 

puncta uměleckého díla.  

K velkým přednostem bakalářské práce Anny Davidové patří schopnost skutečně se 

soustředit na téma a na konkrétní dílo, a zároveň schopnost vyvozovat z důkladně 

poznaného materiálu obecnější závěry.  Vzhledem k tomu, že o práci Jany Skalické existuje 



velmi málo písemných pramenů, představuje bakalářská práce zcela zásadní přínos k poznání 

v podstatě konceptuální tvorby této umělkyně.  Normalizace se dnes stále častěji dostává do 

centra pozornosti nastupující generace, a v tomto smyslu i text Anny Davidové významně 

rozšiřuje a obohacuje představu o normalizační alternativní scéně. 

Bakalářskou práci Anny Davidové doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji stupněm 

výborně. 
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