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„Velký umělec zítřka půjde do ilegality a anonymity.”                                               
Rrose Sélavi, R. Mutt., Marcel Duchamp...

(Chalupecký, J.: Úděl umělce. Duchampovské meditace, 1998, s. 394)

„POZNANIE, KTORÉ NÁM PONÚKA UMELECKÉ DIELO, 
JE INÝM TYPOM POZNANIA, 

AKO NÁM PONÚKA 
WIKIPÉDIA. “
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úvod 

time specific 2009-2O12 
site specific dizertačná práca

“Úvod je v štylistike samostatná kontextová jednotka, ktorá je známa 
a potrebná vo vecných výkladových textoch. Tam býva včlenený do samo-
statného odseku alebo do samostatnej kapitoly. V úvode sa rozvedie alebo 
komentuje názov a naznačí sa cieľ a metóda postupu. Tam sa ešte nič 
nevyrieši. Úvod je medzistupňom od bežného každodenného jazyka po úzko 
odobrný jazyk. Hovorí sa v ňom všeobecne. Úvod so svojím slohovým postu-
pom je postavený proti jadru prejavu: tam je výklad a tu zasa informácia 
alebo opis.” wikipedia (Čas poslednej úpravy tejto stránky je 11:38, 
20. december 2008. [http://sk.wikipedia.org/wiki/Úvod_(štylistika)], 
vyhľadané 20. 2. 2002.), vyhľadané 20. 2. 2002.

Predmetom dizertačnej práce ID-IDENTITA (NE) ZNÁMA (time specific in-cog-
nito in-stantná id-entita), je skúmanie anonymných stratégií v súčasnom 
umení od 90-tych rokov 20. storočia (nielen  výtvarnom ale aj v hudbe 
a filme) s exkurzmi do starších dejín umenia. Tendencie anonymizovať seba 
aj dielo sú nenápadne prítomné vo viacerých formách. Práca odhaľuje 
niekoľko týchto foriem. V teoretickej časti sa zaoberá definovaním týchto 
foriem a ich príkladov, prípadne súvisiacich pojmov, v praktickej časti 
na seba tieto nájdené formy aplikujem.
    
Problematika prezentácie identity je v dejinách umenia prítomná od 
počiatku. Transformácia umelca do svojho diela je čitatelná prvoplánovo 
už v jeho rukopise. Je skôr otázkou, či existuje v umení nejaké dielo, 
ktoré sa identity nedotýka, keďze samo dielo ju musí mať, keď sa chce 
vymedziť a existovať na poli umenia a vo všeobecnosti vôbec. Jedným zo 
spôsobov ako sa dá pracovať s identitou je jej neprezentácia. Vizuálne 
skrývanie a utajovanie prostredníctvom masiek je jedným spôsobom. Tajom-
stvo vo všeobecnosti priťahuje pozornosť. Jeho odhalenie býva len otáz-
kou času. V tomto zmysle anonymitu chápem ako time specific „dočasnú” 
a uvádzam v texte u jednotlivých  vybraných pojmov časový bod, prípadne 
trvanie. Skrývanie jednej časti logicky odhaľuje iné. Princíp utajova-
nia a následného odhaľovania je ako magický kolobeh. Čas je teda symbol 
gradácie a dramaturgie slovníka – podobne ako vo filme a dedektívke, kde 
je hrdina utajený, slovník postupne odhaľuje formy anonymity pričom ob-
sahuje viac ako 200 hesiel súvisiacich s pojmom anonymita. Každé heslo 
je zadefinované „neodborne wikipedicky” a zároveň autorsky, čím sa text 
rozrastá do „slovníkových” rozmerov. Wikipedický citačný aparát je okrem 
jeho informatívnej hodnoty aj pôvodcom zvýšeného rozsahu a reaguje na 
citačnú bulimickosť súčasných odborných textov. Vlastný autorský text 
tvorí približne 60% z celkového textu. Obojsmerná komunikácia a tok wiki-
pédia → slovník/slovník → wikipédia vedie zvláštny dialóg prostredníctvom 
otázok, ktoré wikipédia autorke ponúkla, ak nenašla vyhľadávaný pojem, čo 
sa stalo podnetom pre následné autorské odpovede.

Slovník na anonymitu nazerá zo strany umelca, diváka, námetov, názvov 
a inštitúcií. Autor môže skrývať svoju identitu z rozličných dôvodov. 
Zároveň vo svojom diele používať anonymné modely. Na strane diváka čoraz 
častejšie v dôsledku informačného pretlaku dochádza k zabúdaniu mien 

umelcov, ktorých je čoraz viac. Je to akýsi prirodzený druh dočasnej 
anonymity, ktorý vyplýva zo súčasnej situácie. Počet umelcov stúpa. J. 
Beyus je autorom výroku, že každý môže byť umelec, A. Warhol výroku, 
že každý raz bude slávny 15 minút, R. Bartes, že autor zomrel. Dnes je 
náročné zostať 15 minút v anonymite, čoraz menej umelcov sa označuje 
pojmom umelec a umelec „vstal z mŕvych” aby znovu zmizol. Výber hesiel 
v tomto slovníku podliehal aktuálnym osobným vedomostiam a skúsenostiam. 
Priebežne sa vo vybraných heslách podrobnejšie špecializujem na viaceré 
východská utajovania (psychologické, filozofické, sociologické, historické, 
ekonomické). Sociálne siete na internete poskytujú a ponúkajú možnosť 
nekonečného množstva informácií a identít, ktoré sú virtuálne a nemusia 
sa vôbec zhodovať s reálnym životom. Keby sme sa na túto otázku pozerali 
chronologicky po časovej osi cez dejiny umenia (konkrétne toho, čo zobra-
zujú), tak môžme hovoriť napr. o identite anonymných lovcov, športovcov 
a naopak známych politikov, panovníkov, osobností, svetcov. Identita u-
melca tvorí súčasť diela odjakživa. Nakoľko býva odhalená je otázne, ale 
v 19. storočí vstupuje do identity diela čoraz viac spolu s originalitou 
a autenticitou. Aura, ktorá sa prenáša na dielo (píše o nej napr. Walter 
Benjamin vo svojom známom a všadecitovanom diele Dielo vo veku svojej 
technickej reprodukovateľnosti) koexistuje spolu s identitou autora 
v rôznych podobách napr. hybridná transgender identita - Mona Lisa, Mi-
chelangelove kresby „mužských” žien, v diele M. Duchampa - Rrose Sélavy, 
má aj hybridnú auru. Aura diela alebo autora sa zvýrazňuje a zároveň 
vytráca s nastupujúcim obdobím mechanickej reprodukovateľnosti. Čo sa 
týka imidžu umelca je dnes aktuálna aj skrytá identita s všadeprítomnou 
legendou, ktorú spriada umelecká kritika a diváci u vybraných autorov 
(The Residents, Daft Punk, Banksy...). 

1. aj 2. svet. vojna, spôsobili stratu identity v anonymite masy, umožnili 
aj bezbrehé zabíjanie bez pocitu zodpovednosti. Tento druh anonymity 
nebude predmetom tejto práce. Anonymitu budem chápať ako „pozitívny” 
prístup, ktorým umelec poskytuje viac priestoru svojmu dielu nie prezen-
tácii svojho súkromného života, čo bolo v posledných rokoch niekedy aj 
jediným, čo autor poskytoval. 60–te roky priniesli s pop artom aj pop 
identitu konzumnej spoločnosti, tá sa identifikuje so snahou po opakovaní, 
neoriginalite, uniformite a teda aj akejsi  anonymite. Neskôr ju zas 
logicky vystriedal opak, prehnaná snaha po originalite, jedinečnosti, 
neopalovateľnosti, individualite, autenticite. Postmoderna = pluralita, 
rieši identitu vo všetkých sférach aj v tých, ktoré neexistujú, ale mohli 
by... (legendy, mytológie, mystifikácie – pozri mystifikácia). Dnes sme 
stratení vo svetoch niekoľkých svojich identít, ktoré si od nás doba 
vyžaduje. Táto práca sa bude snažiť poukázať na aktuálny schizofrénny 
stav, kde je odpozorovateľná aj jedna z bipolárnych strategických polôh 
- umelec ako celebrita a umelec anonym. Tieto dve polohy som si vybrala 
práve na základe ich zrevitalizovanej aktuálnosti. V konečnom dôsledku 
predpokladám, že budú mať aj mnoho „spoločného”. Anonymitu tu budem 
chápať ako istú absenciu identity, celebritu ako jej protipól. Ich vzťah 
sa bude vzájomne definovať a redefinovať. Na základe vybraných umelcov a 
diel sa budem snažiť poukázať na aktuálne tendencie umelcov reflektujúcich 
jedným z týchto dvoch prístupov súčasnú (time-specific) situáciu. Michael 
Wiliamas o tejto súčasnej situácii píše: „Ak by postmoderný prepínač 
kanálov nevznikol prirodzenou cestou, konzumizmus by ho musel vymyslieť. 
Musím mať aspoň desať rôznych osobností, aby som mohol skonzumovať všetok 
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tovar, ktorý pre mňa materialistická kultúra pripravila.” Keď sa pokúšam 
pochopiť dielo, pokúšam sa zároveň dostať do kože autora podobne ako 
postavy vo filme V koži Johna Malkovitcha, prepínam sa, podobne ako sa 
prepínam v hyperrealite virtuálneho sveta. Teraz uvediem dlhú citáciu od 
Václava Magida, ktorá veľmi presne opisuje situáciu, keď sa do interpre-
tácie diela zanášajú udalosti zo života autora a dielo sa potom neinter-
pretuje autonómne ale v koexistencii s autorom: „Není neobvyklé pokoušet 
se porozumět dílu skrze osobnost jeho autora/autorky. Na základe dostup-
ných biografických dat vytváříme schéma, v němž fakta osobního života 
korelují s různými aspekty tvorby. Peripetie zápolení tvůrce/tvůrkyňe 
s látkou a formou se tak ukazují jako příběh vyrovnávaní se jedince 
s realitou. Rozhodneme-li se pak klasifikovat a vystavovat různé druhy 
praktik, které předcházejí vzniku uměleckého díla, třidíme a odkrýváme 
různé roviny proměňujícího se vztahu, jenž konkrétní osoba zaujímá ke svému 
světu. Přicházíme tak na spoustu zajímavostí, leckdy pikantních. Nicméně 
tento barvitý příběh zrodu uměleckého díla v živote tvůrce/tvůrkyně není 
ještě příběhem uměleckého díla samého – ukazuje naopak právě to, co se do 
díla nevešlo. Soustředíme-li se tedy na osobnost umělce/umělkyňe, dílo se 
nám strácí. Jeli tomu tak, potom zde mohl být předveden život jakékoli 
osoby, neboť umělcem/umělkyní se člověk stává až dílem. S příchodem díla 
na svět získává osoba, jež jej v sobě vynosila, status umělce/umělkyňe, 
zároveň se však ve stejném okamžiku ocitá mimo hru. Umělecké dílo je sa-
mostatná realita, uspořádaná podle vlastních pravidel, zcela jinak, než 
realita sociálního a psychického života, v níž nadále zůstává uvězněn/a 
jeho tvůrce/tvůrkyně. Na základe zkušenosti s dílem můžeme změnit svůj 
pohled na to, co již známe, ale také si domýšlet skutečnosti, které nám 
jsou skryty, jako například osobní pozadí jeho vzniku. Různé interpretace 
díla umožňují (re)konstruovat různé verze jeho původu, a tedy i různé 
popisy osoby, jež tento původ určila. Přitom žádný z těchto popisů není
o nic víc závazný, než jiný. Je-li tomu tak, pak zde mohly být předvedené 
jakékoli libovolné skutečnosti, neboť nic takového jako autentickou verzi 
života tvůrce/tvůrkyně z díla neodvodíme.” (In: katalóg Hlava, Magid, V. 
úvod, nestránkované)
 
21. storočie a multikultúrna spoločnosť ponúkajú niekoľko pohľadov na 
„id-entitu”, jej strácanie aj hľadanie. Súčasnosť je doslova „preidenti-
fikovaná”. V 19. storočí nás CH. Darwin oboznámil s revolučnou evolučnou 
teóriou, ktorá nekompromisne zmenila pohľad na viacero zásadných otázok 
týkajúcich sa id-entity človeka a bola zneužitá počas nacizmu. Dnes sa 
uvažuje o umelej inteligencii aj identite. Na identitu vplýva čoraz väčšie 
množstvo faktorov, jedným z nich sú média. Človek má tendencie stotožňovať sa 
s identitou iných identít, selektovať, navrstvovať, kombinovať, remixovať, 
mutovať a eklekticky vytvárať a pretvárať neustále novú „kombinatoriku” 
svojej identity. Donna Haraway tvrdí, že aj jedenie vitamínov z nás robí 
v podstate kyborgov, teda nielen transplantácie a plastické operácie. Pojem 
identita je taký sprofanovaný, že ho niektoré identity odmietajú používať 
z dôvodu jeho „klišé” polohy. Sampling a remix sa používa viac v hudbe, 
ale ja ho chápem ako všadeprítomný princíp, existujúci aj vo sfére iden-
tity. Pre mňa bola napríklad v umení kľúčová tvorba M. D., A. W. 
a J. K. Ich pohľad má vplyv na to ako uvažujem o pojme anonymita 
a následne ho v  priestoroch umenia aj tohoto textu „remixujem”. Zo sé-
mantického a lingvistického hľadiska je pre túto prácu kľúčový pohľad  R. 
B., U. E. a G. L.

 

Práca je po formálnej stránke konštruovaná ako abecedný hybridný slovník 
viac ako 200 hesiel súvisiacich s pojmom anonymita a identita. Heslá sú 
radené klasickým spôsobom od a po z (dielo obsahuje dva úvody, prvý na 
začiatku, druhý čitateľ nájde až na záver pod písmenom „ú”). Pri jed-
notlivých skupinách a umelcoch pracujúcich s anonymitou je pod termínom 
time specific uvedený časový interval anonymity, prípadne vznik  pojmu, 
narodenie autora. Pod termínom site specific je uvedený hlavný typ média, 
forma anonymity, prípadne miesto vzniku, narodenia, pôsobenia. Pojmy 
zároveň obsahujú odkazy na iné pojmy v slovníku, prípadne obrázky v  prí-
lohách formou: “pozri + daný pojem/obrázok”. Výber pojmov a zvolená forma 
korešponduje s témou predkladanej práce a jej praktickou realizáciou, 
môže sa javiť ako subjektívna synoptická mentálna mapa, prípadne encyk-
lopédia alebo simulakrum anonymity. Každý pojem obsahuje wikipedickú 
a autorskú definíciu. Wikipédiu som si vybrala práve z dôvodu, že exis-
tuje vo verejnom priestore www, je veľmi používaná a prispievateľom môže 
byť prakticky ktokoľvek, pričom väčšina textov je v nej vysamplovaná 
a zremixovaná z odborných textov, ktoré sú v nej „zpopularizované” a často 
nevierohodné, napriek tomu slúži ako najrýchlejšie dostupná globálna kom-
plexná informáčná databáza, ktorú často používajú aj odborní pracovní-
ci, i keď sa k tomu skôr odmietajú priznať. Jednou z mála teoretičiek, 
ktorá bez predsudkov uvádza definíciu kľúčového slova svojej práce Obrat 
k spolupráci „spolupráca/collaboration” práve z wikipédie je Maria Lind. 
Nie je to nelogické, keďže samotná wikipédia je výsledkom „turbospolu-
práce”. Opierať sa o takýto text je vo vedeckej práci veľmi riskant-
né a prakticky nemožné, keďže stabilita týchto definícií je taká nízka 
a tekutosť taká vysoká, že ich možno doslova len odchytiť v danom čase 
a na danom mieste (pri definíciách preto uvádzam posledné wiki editovanie 
stránky). Napriek tomuto riziku som sa podujala viesť s wikipédiou akýsi 
„dialóg” a vlastnými autorskými definíciami nastaviť zrkadlo jej vlast-
nej identite a definícii (keď napríklad wikipédia nemá v databáze dané 
heslo ponúkne formulu „Mali ste na mysli...?” wp ), samú seba definuje ako 
„slobdnú encyklopédia, kde môže prispievať každý”. Autorské definície 
k jednotlivým pojmom majú rozličný rozsah, niektoré sú kratšie (výhonky) 
iné dlhšie, iné sú mílnikmi (rozcestia) tak ako tie wikipedické. K forme  
encyklopédie a slovníka som sa dopracovala najprv intuitívne, neskôr 
funkčne, a to práve z hľadiska ich jasnej systematickej štruktúry a poj-
mového aparátu, ktorý začína pojmom „abstract” a končí menom „zuzana”. 
Samotný pojem slovník je viacvýznamovým pojmom, ktorý evokuje minimálne 
dve definície: slovník ako pojmový aparát, ktorý používame a slovník 
ako knižná publikácia zhromažďujúca pojmy tématicky na základe vybranej 
oblasti. Každý čitateľ pri čítaní vstupuje do textu zároveň s vlastnou 
osobnou encyklopédiou a slovníkom pojmov, ktoré ovláda. Keď dôjde k ich 
zázračnému prepojeniu, text ožije (pozri metodológia). Text ilustruje 
obrazová príloha a prílohy, kde je vizuálne zdokumentovaná praktická 
časť dizertačnej práce. Kvôli prehľadnosti uvádzam samostatne nasledovné 
časti: prehlásenie, úvod, poďakovanie, obsah, menný a vecný register, 
zoznam použitých skratiek, o autorovi a zoznam použitej literatúry. 

Praktická časť dizertačnej práce pozostáva z viacerých samostatných diel 
(anonym AKT 4, bez názvu 234 m, anonym, bez názvu, anonym bez názvu unti-
tled, zuza fialová, Mr. Bates, lomo identita, ARTINFO, Bike Art, ITI, WC, 
Roman Onderka?, verejná rohož, fragile, bau h aus, František, Ak nevypneš 
zhorím!, Just dizajn, Binárny kód, AlergiaGaléria duo neo pro forte re-
tart 6, texts) + výstav (galéria top, juice fruit, dog friendly, jappy: 
raněné město 2010-2011, E.T) a dvoch kurátorských projektov (galéria 
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dv. č. 21, výstava No comment?). Za praktickú časť možno považovať 
aj niekoľko prednášok a grafické riešenie prezentácie teoretickej časti 
dizertačnej práce.
Spoluriešitelia a odborní partneri: doc.prom.ped. V. Stratil (prax), 
Mgr. P. Hanáková PhD. (nové média), Mgr. B.Rozbořil PhD. (sociológia), 
K. Chamonikolasová PhDr., Ph.D. (história), Art.mgr. Nóra Ružičková 
Art.D.(poézia), študenti FaVU, všetci ostatní. 

čo nájdete a čo nenájdete v slovníku anonymity

Čitateľ  nájde v slovníku viac ako 200 hesiel priamo alebo nepriamo súvi-
siacich s pojmom anonymita so zameraním sa na umeleckú sféru (výtvarné 
umenie, hudba, film). Ďalej v ňom nájde obrazovú prílohu a slovenské alebo 
české wikipedické definície hesiel s množstvom ďalších odkazov, kde hľadať 
k danej téme informácie. Nenájde v ňom lineárny odborný text v klasickom 
poňatí.

ako čítať slovník anonymity

Pôvodný odborný text bol dekonštruovaný a rozdrobený na jednotlivé 
slovníkové heslá a bude vytlačený v dvoch grafických úpravách, ktoré sú 
grafickým kompromisom genézy a prezentácie práce medzi inštitúciou a au-
torkou.

1. Forma slovníka tlačeného na priesvitné fólie podporuje nelineárne 
čítanie podobne ako u časopisov a webových stránok, zároveň prostredníct-
vom tlače na priesvitné fólie explicitnejšie vizualizuje virtuálny sys-
tém hromadenia textov a informácií (evokuje skúšobné tlače v polygrafii). 
Na fóliach zároveň zostávajú odtlačky prstov ako identifikácia čitateľa.  
Pribalená biela plastová podložka pomáha dočasne vytvoriť biely podklad, 
ktorý umožňuje lepšiu čitatelnosť (čitateľ si ju môže vymeniť aj za 
vlastné iné „podložky”). Autorka sa ospravedľňuje za zníženú čitateľnosť 
a odporúča v prípade potreby použiť priloženú lupu alebo presvietiť texty 
cez meotar, čitať pod vodou. Vďaka praktickému A5 formátu, krúžkovej 
väzbe a uzatváratelnému baleniu ho môže čitateľ nosiť neustále so sebou, 
prípadne si za pomoci priloženej fixy zvýrazniť, doplniť (voľné fólie), 
prečiarknuť, čo uzná za vhodné.    
2. V prípade administratívnej potreby bude k dispozícii forma slovníka 
tlačeného na papier formát A4, podľa klasickej normy. 

Súčasťou každého balenia je priložené DVD, ktoré obsahuje komplexnejšiu 
obrazovú dokumentáciu (foto, video, audio)+ 5 kusov diarámikov.
Štyri kusy limitovanej edície majú pribalený darček - audio časť prípravku 
na zvýšnie duchovnej a duševnej mikroflóy „AlergiaGaleria® duo neo pro 
forte retart 6”.  
 
+ 1x fixa (červená, zelená, modrá, čierna farba) 

Nasleduje ukážka vzhľadu grafickéj úpravy textu v teoretickej časti 
dizertačnej práce obsahujúca pojmy: abstract, anonym, anotácia, cieľ 
(ciele projektu - prínos pre cieľové skupiny), hypotéza, ID, prax (prak-
tická realizácia), metodika (metodický postup), zdôvodneneie, záver, 
výstup, obrazová príloha, 1 heslo na ukážku - aktivita + zoznam lite-
ratúry, CV zamerané na odbornú činnosť  

anonym,-itaabstract

- “time and site specific” (i.e. 
here and now). The work focuses on 
authors who began to work func-
tionally in this vein during the 
1990s. 
key words: activism, anonymity, no 
name, identity, presentation strat-
egies, signature art, site specific, 
street art, time specific, public art 
anonym,-ita  
time specific 5-6st. p.n.l. 
site specific písmo
„- neznámy tvorca diela, nepod-
písaný, svoje meno zatajujúci autor 
nepodpísaný list, resp. list pod-
písaný vymysleným menom.  
- z latinského anonymus, anonymous
- doslova bezmennosť
- stav sociálnych vzťahov, ktorý je 
následkom rozvoja veľkomiest
- vlastnosť niektorých umelec-
kých prejavov v minulosti, kedy 
poznatelnosť konkrétnej osoby 
umelca nebola pokladaná za význam-
nú (stredovek). Anonymitu si môže 
zvoliť aj umelec v súčasnosti, 
a to napríklad ak sa obáva politickej, 
náboženskej prípadne inej perzekúcie”
for
„
 ____ ___  ________    _____ _____ _ |  |   ____  
_/ __ \\  \/  /\__  \  /     \\____ \|  | _/ __ \ 
\  ___/ >    <  / __ \|  Y Y  \  |_> >  |_\  ___/ :
 \___  >__/\_ \(____  /__|_|  /   __/|____/\___  >
     \/      \/     \/      \/|__|             \/ 

(, )  |  /  , /)   ,           /) ,    
   | /| /    (/_    __    _  _(/    _  
   |/ |/   (_/(___(_/_)__(/_(_(__(_(_(_ “ wp
   /  |          .-/                   

Čas poslednej úpravy tejto stránky 
je 08:56, 21. jún 2010. wp • [http://
sk.wikipedia.org/wiki/Anonym] 
Slovo anonym má pôvod v gréčtine, 
v slove anonymos zloženom zo zápo-
rovej predpony an- a zo slova óno-
ma, ónyma „meno” a k nám sa dos-
talo v 19. storočí cez latinčinu 
zo starolatinského anonymus - 
„bezmenný, a preto neznámy”. Keďže 
nejde o slovo slovanského pôvodu, 
presnejšie informácie o období jeho 
vzniku možno nájsť iba v etymolog-
ických alebo výkladových gréckych, 

a
abstract
time specific 2009 - 2012
site specific disertation thesis
“Abstrakt (lat.) je: stručný výťah 
z obsahu článku, kapitoly alebo 
knihy, ktorý zachytáva podstatné 
údaje s presným udaním prameňa; 
podľa možnosti významnejšie nere-
dukuje informáciu obsiahnutú 
v pôvodnom texte, stručný referát
zhrnutie, resumé.” wp • Strán-
ka byla naposledy editována 3. 6. 
2012 v 17:26. http://cs.wikipedia.
org/wiki/Abstrakt, vyhľadané 17. 
6. 2012. 
V tomto texte je abstraktom krát-
ke zhrnutie obsahu práce pojednáva-
júcej o fenoméne anonymnej identi-
ty obsahujúce zároveň kľúčové slová 
práce napísané v jednom zo svetových 
jazykov. Nasledujúce slová abstrak-
tu sú stručným zhrnutím s kľúčovými 
pojmami v anglickom jazyku. 
This thesis focuses on strategies 
for the presentation of identity 
in contemporary art. It focus-
es on approaches by authors who’s 
names are absent from exhibitions, 
various forms of concealment and the 
subsequent detection of the author.
Uncertainty arising from these 
positions creates the author’s 
standpoint, it arouses mystery, 
which attracts attention automati-
cally (which may in fact encom-
pass a slight touch of marketing). 
The introduction draws attention 
to daily encounters of anonymity, 
“turbo information” (more inundated 
than super or hyper ) stemming from 
all spheres and at the same time 
indicates possible paths and forms 
to creating conscious work in the 
arts. Furthermore, it deals with 
various forms grouped into four 
pairs for the sake of comparison 
- celebrity/anonymous, art groups/
group exhibitions, street art/net 
art, “signature art” / untitled art. 
The issue of work is viewed through 
the influence of the media tech-
nologies in use at a given time 
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svojho modelu aj diela atď. Le-
gendy sa zakladajú čiastočne na 
pravde, ale viac na anekdotách 
a u viacerých biografií umelcov sa 
skôr recyklujú a jemne obmieňajú, 
pričom základ zostáva rovnaký. 
Tieto autobiografické „vzory” fun-
gujú aj dnes (pozri identita). Po 
exkurze do histórie sa vrátim späť 
k samotnému pojmu anonymita. Tento 
pojem je chápaný v pozitívnom aj 
negatívnom zmysle. Ten negatívny 
vychádza zo stierania zodpoved-
nosti, ktorú anonymita poskytuje, 
ten pozitívny zas ponúka „čistý 
produkt” bez vedľajších vplyvov 
a účinkov, ktoré by mohli zatieniť 
alebo nasmerovať interpretáciu die-
la niekam, kde ju autor nesmeruje, 
prípadne odhaliť to, čo nechce aby 
bolo odhalené. Je to negácia časti 
sebaprezentácie. Tento prístup nie 
je v súčasnosti neobvyklý, je jed-
nou z možností. Autor ponúka len 
to, čo chce, aby divák z diela vy-
pozoroval. Zjednodušene povedané, 
ponúka primárne dielo a nie seba, 
aj keď v konečnom dôsledku ponúka 
cez dielo vždy aj časť seba, de-
fakto absolútny anonym neexistuje 
a nefunguje (okrem Boha, ufa 
a toho čo neexistuje). Možnosťou 
je prezentovať sa čiastočne alebo 
dočasne anonymne (pozri praktická časť 
a obrázok č. 4). Zaoberám sa 
niekoľkými formami ako dosiahnuť 
čiastočnú anonymitu: celebrita, 
negácia vizuálnej identity, maska, 
spolupráca, štylizácia, mystifiká-
cia, street art, net art, skupinové 
výstavy, signature art, používanie 
názvu Bez názvu. V jednotlivých 
heslách rozoberám prístupy k týmto 
formám ne(prezentácie). Pod heslom 
„anonymova kronika” a „autor” nájde 
čitateľ aj dobový exkurz k tejto 
problematike. Celý slovník teda 
možno považovať za snahu o definíciu 
tohoto širokého pojmu, ktorý sa 
mi počas výskumu rozprestrel do 
rozmerov s akými som na začiatku 
nepočítala. Z tohoto dôvodu nie 
je toto kľúčové heslo „samo pod 

anonym,-ita

latinských, prípadne anglických 
slovníkoch, no o jeho výskyte v 12. 
– 13 storočí svedčia napríklad názvy 
kroník od neznámych autorov (Anony-
mova kronika). Používal sa teda od 
čias antiky. V tradícii starého 
Orientu a Egypta je umelec uvá-
dzaný len výnimočne (staviteľ Imho-
tep), Biblia ojedinele uvádza umel-
cov a ich diela. „Tradice týkající 
se života a osudu výtvarných umělců 
může vzniknout pouze tehdy, je-li 
zvykem spojovat umělecké dílo se 
jménem jeho tvůrce... Předpokladem 
toho, že je jméno umělce docho-
váno, není velikost uměleckého 
výkonu - i kdyby byla jednoznačně 
určitelná -, nýbrž smysl, který je 
s uměleckým dílem spojen.” (Kurz, 
O. - Kris, E., 2OO8, s. 18).  Počas 
antiky mal umelec dobrú pozíciu, 
zachovali sa podpisy už zo 6. stor. 
p. n. l., je zaujímavé, že rím-
ske umenie charakterizuje skôr ano-
nymita „Anonymita římského umělce 
přetrvala impérium v kultuře těch 
národů, které se teprve chys-
tali vstoupit do evropského kul-
turního společenství... ve 14. 
a 15. století se na dějinné scéně 
objevuje postava umělce  a jeho 
svébytný význam v každém směru 
roste, ... Od té doby až do našich 
dnů existuje nepřerušená linie 
literární tradice týkající se výt-
varného umělce... umělec je nyní 
připraven znovu ustoupit za své 
dílo.” (Tamtiež, s. 20-21). Staršie 
životopisy umelcov vychádza-
jú z legiend a anekdot, ktoré sa 
začali formovať od obdobia anti-
ky. Podrobnejšie sa danou oblasťou 
zaoberali Otto Kurz a Ersnt Kris 
v hore citovanom diele „Legenda 
o umělci”. Sumarizujú niekoľko 
ustálených foriem obrazu života 
umelca: od narodenia obdarený ge-
nialitou,  chudobný, pastier, buď 
ho objaví náhodou iný známy ume-
lec a učí ho alebo je samouk, 
žiak prevýši učiteľa, napriek ne-
priazni osudu tvorí ďalej, je milo-
vaný ženami, často sa zaľúbi do 
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autora, na rôzne formy utajo-
vania a následného odhaľovania 
(zverejňovanie). Nepracuje s poj-
mom anonymita len v doslovnom 
význame, ale chápe tento pojem ako 
„rozcestie” pre ďalšie spriaznené 
pojmy. Neistota vyplývajúca z tých-
to mystifikačných polôh vytvára pre 
tvorbu inú pozíciu a vnáša do nej 
tajomnosť, čo priťahuje automaticky 
pozornosť (môže byť stratégiou). 
V úvode (pozri úvod) upozorňuje 
na každodenné stretnutia s ano-
nymitou, informačné turboprehuste-
nie vo všetkých sférach a potrebu 
zabúdania, zároveň ukazuje spôsoby 
i formy ako je možné s utajovanou 
identitou vedome pracovať v umení. 
Bližšie sa venuje štyrom dvoji-
ciam foriem (ne)prezentácie identi-
ty a vzájomne ich porovnáva –  ce-
lebrita/anonym, umelecké skupiny/
skupinové výstavy, street art/net 
art, signature art/untitled art. Na 
celú problematiku  práca nazerá cez 
vplyv elektronických médií (televí-
zia, internet) fungujúcich v da-
nom čase „time specific”, na danom 
mieste „site specific” (tu a teraz)
a definuje aktuálny pojem „time 
specific”. Sústreďuje sa na auto-
rov a diela vzniknuté od 90-tych 
rokov 20. storočia. Podlieha tomu-
to pohľadu aj po formálnej stránke 
spracovania (používa funkčne hy-
pertext, slovníkovú formu, wiki-
pedické odkazy, font, zarovnanie, 
grafickú úpravu na priesvitných 
fóliách...), priebežne v texte 
heslovite vysvetľuje ako s ním 
pracuje a zapája doň čitateľa otáz-
kami. Text zároveň vedie dialóg 
s wikipédou, ktorá ponúka v prí-
pade absencie pojmu náharadu alebo 
užívateľa vyzýva chýbajúce slovo 
doplniť. Práca túto ponuku pri-
jíma a vkladá do slovenskej ver-
zie wikipédie chýbajúce informácie 
a pojmy z oblasti umenia spraco-
vané v tomto slovníku. Výber au-
torov objavujúcich sa v texte je 
koncipovaný tak, aby boli zastúpení 
svetoví aj domáci (českí aj 

sebou” rozpracované v takom rozsa-
hu, aký by čitateľ z hľadiska jeho 
kľúčového postavenia očakával. 
Na prvý pohľad je teda definované 
stručne, na ten druhý veľmi široko. 
Je na čitateľovi aby si o ňom po 
prečítaní utvoril vlastný názor 
a definíciu. V úvode informujem 
o jeho rizomatickej štruktúre. Po 
celkovom výskume definovania toho-
to pojmu som došla k slovníku ako 
najadekvátnejšej  a najsúčasnejšej 
forme jeho reprezentácie. Samotná 
kumulácia nových lexikálnych výra-
zov v súvislosti s identitou (mutá-
cia, hybridizácia, štylizáca, mys-
tifikácia, simulácia, replikácia, 
remixácia...) reflektuje všeobecné 
„znejasňovanie” a nenápadnú „ano-
nymizáciu”, priam k nim nabáda. 
Tieto tendencie so všimol aj G. Lip-
povetsky (pozri Gilles Lipovetsky) 
a v diele Éra prázdnoty uvádza: 
„...čím víc se lidé vyjadřují, tím 
méně mají toho co říci, čím víc 
se propaguje subjektivnost, tím 
anonymněji a prázdněji působí.” 
(Gilles Lipovetsky, 2008, s. 22). 
anotácia
time specific 2009 - 2012
site specific dizertačná práca
„Anotácia je krátka charakteris-
tika, stručný opis informačného 
zdroja nasledujúci bibliografickú 
citáciu. Anotácia môže obsahovať 
sumár kľúčových bodov zdroja, 
opis druhu zdroja a jeho ohodno-
tenie. Na rozdiel od abstraktu, čo 
je krátky objektívny opis zdroja, 
anotácia je kritické alebo subjek-
tívne hodnotenie diela zvyčajne 
zahrnuté v bibliografii alebo ci-
tácii.” wp • Čas poslednej úpravy 
tejto stránky je 23:21, 14. no-
vember 2011. [http://sk.wikipedia.
org/wiki/Anotácia], vyhľadané 15. 
2. 2012. 
Dizertačná práca sa zaoberá stra-
tégiami prezentácie identity 
v súčasnom umení a jej množiacimi 
sa mystifikáciami a mutáciami. Zame-
riava sa podrobnejšie na prístupy, 
v ktorých absentuje exhibovanie 
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pozornosť na skupinové výstavy, 
kde je kurátorský projekt nastavený 
tak, aby  vystavovaní umelci zos-
tali v anonymite (Armory show 1993, 
Malík Urvi 2010, praktická real-
izácia dizertačnej práce), takže 
vytvoria dočasnú anonymnú skupinu. 
O street arte ako „anonymnom” u-
mení fungujúcom vo verejnom pries-
tore od 60-tych rokov 20. storočia 
text uvažuje v medziach politického 
aktivizmu guerilla street artu 90-
tych rokov 20. storočia, ktorý si 
za svoju aktivitu nenárokuje finačný 
honorár a snaží sa v duchu situ-
acionizmu skvalitňovať 3D vere-
jné sociálne prostredie (Banksy, 
Masker, Point, Timo). Práca re-
flektuje vplyv elektronických médií 
ako televízia, internet. V 90-
tych rokoch vznikol vďaka inter-
netu nový priestor, teda aj site 
specific, kde je možné pracovať aj 
s umením. Text aktívne reflektuje 
možnosti, ktoré internet ponúka 
v súvislosti s anonymnou identitou, 
pričom  uvádza konkrétne príkla-
dy anonymných skupín a prístupov 
(Anonymous, Netochka Nezvanova, The 
Yes Man, RTMark, etoy, ascci art 
+ priebežné dopĺňanie chýbajúcich 
wikipedických definícií v sloven-
skej verzii wikipédie o vlastné 
autorské definície, ktoré sú pre-
zentované v tomto texte). Práca 
používa aj iné ako wikipedické ci-
tácie, je teda výsledkom spolu-
práce autorky a všetkých citovaných 
diel a textov. V kontexte slovní-
ka, autorka vníma autorov citácií 
ako „spolupracovníkov”.  Slovník 
je teda v postmodernom chápaní 
tvorenia textu výsledkom „kolek-
tívnej” práce. Ďalej práca skúma 
„untitled art” - paradoxný ná-
zov Bez názvu/Untitled, ako jed-
nou z foriem anonymity názvu, 
všíma si súčasné premenovávacie 
tendencie ako hegemonický nástroj 
moci a  podpis/signature 
ako jednou z foriem autorsva, copy-
rightu a reprezentácie identity, 
pričom definuje nový pojem „signa-

slovenskí) bez genderových  
rozdielov. Práca upozorňuje na 
súčasnú mediálnu situáciu, kde sa 
na jednej strane priam vyžaduje 
a podporuje anonymná identita, na 
druhej strane sa naopak ukazuje súk-
romný život do najintímnejších de-
tailov (tento obraz však nemusí byť 
pravdivý). Táto bipolárna dvoji-
ca celebrita/anonym sa navzájom 
zrkadlí a podporuje. Jedno je vi-
dené respektíve nevidené na základe 
druhého. Práca „rozoberá” umelcov 
pracujúcich so sebaukazovaním ako 
významnou súčasťou diela – celý 
život = performance (Andy Warhol, 
Jeff Koons, Orlan, Marcel Duchamp, 
Július Koller, Viktor Frešo, Vá-
clav Stratil, Jiří Surůvka) a umel-
cov naopak prezentujúcich hlavne dielo 
(Banksy, Netochka Nezvanova, Timo, 
Monogramista T.D), ale predpokladá, 
že v diele je autor vždy nejakým 
spôsobom prítomný, aj v spôsobe pre-
zentácie jeho absenciie (napríklad 
absencia skutočnej tváre - hudobné 
skupiny Daft Punk, Knife - Fever Ray, 
Gorrilaz, The Residents). Pokúša 
sa ozrejmiť rozličné dôvody vedúce 
k sebaukazovaniu aj utajovaniu, 
anonymitu rešpektovať, upozorniť na 
možnosti oboch prístupov. Zahale-
nie jednej časti vníma ako odhale-
nie inej. Skupinová práca je ďalšia 
forma ako pracovať v istej anony-
mite. Vo svete, Čechách aj na Slov-
ensku od 90-tych rokov 20. storočia 
vzniklo niekoľko zaujímavých sku-
pinových platforiem aj výstav ma-
pujúcich ich dianie. V tejto časti 
sa práca venuje skupinám fungujúcim 
od 90-tych rokov 20. storočia, 
ktorých gro práce spočíva v akti-
vizme (Anonymous, Binderfresh, CAP, 
Egoart, etoy, Fifty-Fifty, Guerril-
la Girls, Guma Guar, Kamera Skura, 
Ládví, Lobby Group, Nová Vážnosť, 
PAS, Pode Bal, Rafani, SNEH, The 
Yes Men, RTMark, Voina, XYZ, Zto-
hoven,...) a hybridnej identite 
(MINA, Mr. BRA). Ako reflexia na 
skupinové tendencie je koncipovaná 
ďalšia oblasť práce upriamujúca 

cieľ (ciele projektu - prínos...

hesiel a definícií súvisiacich 
s danou problematikou na slovenskej 
verzii „slobodnej encyklopédie” 
wikipédie. Táto intervencia do 
verejného virtuálneho internetové-
ho priestoru je snahou o sprístup-
nenie týchto informácií tam, kde 
sú najvyhľadávanejšie a relatívne 
najdostupnejšie. Niektoré pojmy 
som sama vytvorila iné čiastočne 
doplnila (napr. heslá, ktoré boli 
označené ako „výhonky”). Cieľom je 
fragmentárne, ale vo svojej pod-
state zároveň komplexnejšie spra-
covanie vybraných foriem anonymity 
aplikovaných do oblasti umenia. 
Vybranými formami sú celebrita/
anonym, umelecké skupiny/skupinové 
výstavy, street art/net art, sig-
nature art/untitled art. Na túto 
problematiku práca nazerá cez vplyv 
súčasných médií a súvisich pojmov. 
Tento entropický výskum a jeho 
výsledky sa stali podnetom k prak-
tickej časti práce, ktorá bola a je 
realizovaná formou viacerých time/
site specific projektov, priebežne 
prezentovaných vo verejnom prie-
store (galérie, kaviarne, street 
art...). Záverom je webová prezen-
tácia vybraných diel na stránke 
www.m-i-k-a-d-o.com a performance 
počas obhajoby. Pre recipientov je 
prínosom upozornenie na prirodzené 
situácie, kde sa s anonymitou bežne 
stretáva a konfrontuje. Chápem 
ju ako primárnu polohu kontaktu, 
ktorú permannetne prekonávame. 
Pokúsila som sa na základe hypo-
tézy „vydokladovať” a odpovedať na 
otázku, či vôbec anonymita môže 
existovať. Odpoveď nájde čitateľ 
pod heslom „záver”. Súčasťou prak-
tickej práce sú aj nové autorkyne 
pseudonymy ako napr. ANONYM, XY, 
jappy, E.T., ktorými som signova-
la a signujem vybrané diela s náz-
vom Bez názvu. V časti „skupinová 
platforma/participatívne umenie” - 
uvádzam české a slovenské umelecké 
skupiny od 90- tych rokov (CAP, 
Guma Guar, Ztohoven, Pode Bal, Ra-
fani, PAS, Ládví, MINA, Kamera Sku-

cieľ (ciele projektu - prínos...

ture art”. V tejto časti uvádza 
aj súvisiace pojmy ako pseudonym, 
alias, monogram, inkan. Prezentu-
je príklady nielen z výtvarného u-
menia ale aj z hudby (Daft Punk, 
Gorrilaz, Fever Ray, Lady Gaga No 
name, Piča z hoven, The Residents), 
filmu (Fantomas, James Bond, Kry-
cie meno Donnie Brasco, Mŕtvy muž, 
Muž bez minulosti, Poslední bitva, 
THX 1138, Time, Total recall, Twin 
Peaks - David Lynch, V ako Ven-
deta, 2001: Vesmírna Odysea, V koži 
Johna Malkovitcha, Zelig), liter-
atúry (Anonymova kronika, Patty Di-
phussa, Umění spolupráce) a filozofie 
(Nicolas Bourriaud, Pierre Bour-
dieau, Jean Baudrillard, Gilles Li-
povetsky, Hans-Georg Gadamer, Paul 
Virilio, Roland Barthes, Umberto 
Eco). Vitajte v absolut art instant 
time specific identity. 
cieľ (ciele projektu - prínos pre 
cieľové skupiny)
time specific 2009 - 2012
site specific čitateľ
Cieľ je budúca (anticipovaná) kladná 
hodnota, ktorú vytyčuje a o ktorej 
dosiahnutie sa usiluje človek alebo 
spoločenský systém. Cieľ je pred-
metom štúdia filozofie, teleoló-
gie, ponematológie, praxeológie 
a iných.” wp • Čas poslednej úpravy 
tejto stránky je 12:57, 20. sep-
tember 2009. [http://sk.wikipedia.
org/wiki/Cieľ], vyhľadané 20. 2. 
2012.
Slovník skúma rôzne spôsoby uta-
jovania a odhaľovania identity. 
Priebežne sa v jednotlivých hes-
lách stručne zameriava na východis-
ká a motivácie utajovania (psycho-
logické, filozofické, sociologické, 
historické, ekonomické) a rozo-
berá niektoré ich dôsledky. Pokúša 
sa definovať pojem anonymita „en-
tropicky” prostredníctvom viacerých 
vybraných hesiel sústredených do  
tohoto slovníka. Skúma identitu, 
prezentáciu a anonymitu nielen na 
poli umenia. Špeciálne sa venuje 
formám anonymity. Hlavným prínosom 
a cieľom je doplnenie chýbajúcich 
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v čase formulovania hypotézy nie sú 
známe musí byť vedecky overiteľná, 
napríklad experimentom. Aj hy-
potéza, ktorá sa nakoniec ukáže 
byť nepravdivou, môže byť význam-
ným míľnikom na ceste poznávania. 
Napríklad nepravdivá hypotéza éteru 
v konečnom dôsledku viedla k objavu 
Špeciálnej teórie relativity.” wp • 
Čas poslednej úpravy tejto stránky 
je 14:38, 12. jún 2012.  [http://
sk.wikipedia.org/wiki/Hypotéza], 
vyhľadané 20. 6. 2012.
Predpokladám, že anonymita je 
prirodzená a všadeprítomná 
prvotná poloha, ktorá časom rýchlo 
zaniká. V podstate nie je možná jej 
definícia, keďže sa javí skôr ako 
simulakrum bez identity. Absolútna 
anonymita sa v živote ani v tvor-
be dosiahnuť  nedá, keďže identita 
je prítomná v samotnom rukopise -
„sign art”. Je  možné dosiahnuť  
čiastočnú časovo-priestorovú 
(time specific/site specific) ano-
nymitu, ktorá podlieha viacerým 
predvídateľným aj nečakaným vply-
vom (médiá) a v súčasnom umení je 
často používaná. Práca skúma tieto 
formy čiastočnej anonymity:   in-
dividuálna (vizuálne maskovanie), 
skupinová (vizuálne maskovanie/ 
bez vizuálneho maskovania), hy-
bridná, masová, mystifikačná, 
beznázvová  street artová, net ar-
tová. Za jediné skutočne absolútne 
anonymné formy zatiaľ považuje len 
mimozemské diela, diela stvorené 
božskou podstatou, prípadne to, čo 
neexistuje. Túto hytotézu sa pokúsi 
testovať a dokázať. Jej výsledky 
sa čitateľ dozvie pod heslom záver 
(pozri záver).
ID
time specific 20. storočie
site specific administratíva
„ID alebo Id môže byť: identifikačné 
číslo (IČ). Inteligentný dizajn.
Jeden z pojmov freudovskej psycho-
analýzy, pozri Id, ego a superego
Tento článok je zatiaľ „výhonok“. 
Pomôž Wikipédii tým, že ho doplníš 
a rozšíriš.” wp • Čas poslednej 

ra, Bezhlavý jezdec, SNEH, Kunst-
fu, Majolenka, Mr. BRA, XYZ...) 
pričom analogicky uvádzam aj známe 
skupiny fungujúce vo svete (Guer-
rilla Girls, The Yes Men, Voina, 
etoy...). Jedným z pôvodným cieľov 
bolo detailnejšie zmapovať súčasnú 
českú skupinovú platformu. Tá bola 
ale nedávno podrobne spracovaná 
v diele Umění spolupráce od Jana 
Zálešáka, takže sa práca viac zame-
rala na slovenské umelecké skupiny 
a dvojice, participatívne pro-
jekty, kde autori pracujú s tzv. 
vzťahovou estetikou (N. Bourriaud). 
Logicky uvádzam v tejto súvislosti 
public art, net art, street art, 
graffiti s hlavným zame-raním sa 
na aktivizmus. Pod heslom „signa-
ture art” skúmam dejiny signatúr 
a signovania, v „untitled art”  
podrobnejšie objasním používanie 
paradoxného názvu „Bez názvu”, 
ktorému sa venujem dlhodobejšie 
(diplomová práca Bezz názvu : unTi-
tled (bez názvu: untitled), 2008).
hypotéza 
time specific 2009
site specific Brno FaVU VUT
„Hypotéza (z gréc. hypo - pod, 
nižšie, znížený + thesis - tvrde-
nie) je druh domnienky; je to veta, 
tvrdenie, ktoré vedci formulujú 
vtedy, keď na danom stupni poznania 
nevedia vysvetliť určité skupiny 
javov alebo udalostí a hypotéza 
sa ich pokúša vysvetliť. Hypotéza 
je tvrdenie alebo systém tvrdení, 
o ktorom/ktorých v čase jeho/ich 
formulovania nemožno rozhodnúť, 
či je pravdivé alebo nepravdivé. 
Tvorenie vedeckých hypotéz nie je 
náhodný akt. Poznávanie stavia pred 
vedcov potrebu tvoriť vždy nové 
hypotézy. Overovanie hypotéz sa 
nazýva testovanie hypotéz. Vedecká 
hypotéza musí vyhovovať nasledu-
júcim podmienkam: musí vychádzať 
z doterajších poznatkov musí byť 
v zhode s faktami, ktorých sa týka 
musí objasňovať väčšinu javov, 
ktorých sa týka, prípadne musí 
byť použiteľná aj na javy, ktoré 

prax (praktická realizácia)ID

nia vzbudzuje primárne odpor, keďže 
má tendenciu niečo kontrolovať, 
čím sa človek cíti byť ponížený a 
obmedzený, keďže mu druhá strana 
bez „ID” karty nedôveruje. ID karta 
sa stala dôveryhodnejšia ako jej 
nositeľ, aj keď je oveľa ľahšie 
vytvoriť jej repliku (ako repliku 
nositeľa - zatiaľ!, pozri repli-
kant). Svet je založený čoraz viac 
na zastrašovaní a nedôvere (sebao-
branné mechanizmy ako poplašné sys-
témy, alarmy, zbrane, slzné spre-
je...). Zvýšené používanie alarmov 
sa mi javí ako veľmi alarmujúci 
fakt... Prvoplánová anonymita je 
v takejto spoločnosti nežiadúca 
a podozrivá, takže si hľadá menej 
„ne-viditeľné”  formy ako napríklad 
recyklovanie iných identít a sku-
pinovú identitu. „Tradiční kultu-
ry vytvářeli uspořádaný „celist-
vý” svět, ustavovali silné pouto 
s kolektivním řádem zaštiťujícím 
identitu, díki niž bylo možné čelit 
nesčetným  životným obtížím. V éře 
druhé moderny je vše zcela jinak: 
svět odvrhl všechny kolektivní sym-
bolické rámce  a upadá do nejistoty 
psychických identit. Dříve existo-
vala jistá míra zcela samozřejmého 
společenského zapojení a identi-
fikace - ale my přihlížíme sílícímu 
rozpadu a individualismu vnímané 
nejistoty.” (Lipovetsky, G. - Juvin, 
H., 2012 s. 15). Tento postreh sa mi 
nejaví v oblasti umenia ani života 
v rovnakom svetle ako Lipovetskému. 
Skupinové snahy v umení sú viac ako 
evidentné a nemajú klesajúcu, ale 
stúpajúcu tendenciu, podobne ako 
stále existujúce subkultúrne sk-
upiny a čoraz väššie množstvo vir-
tuálnych skupín zdieľajúcich uza-
vretý aj otvorený priestor vo/na 
virtuálnych sociálnych sieťach. 
prax (praktická realizácia)
time specific 2009-2012 
site specific public art
Prax (z lat. praxis < gr. prax-
is = konanie, spôsob konania, 
podnik(anie), skutočnosť) môže 
byť: opak teórie, konanie, činnosť 

úpravy tejto stránky je 09:36, 10. 
február 2012 [http://sk.wikipedia.
org/wiki/ID], vyhľadané 20. 3. 
2012.
ID je v tejto práci zakódované už 
v samotnom názve, teda je jedným 
z kľúčových pojmov, z ktorých prá-
ca vychádza. ID je skratka pojmu 
„identification” - teda identi-
fikácia. Už v úvode naznačujem, 
„preidentifikovanosť” súčasnej 
spoločnosti, kde je prakticky 
nemožné žiť bez identifikačných ka-
riet.  Snaha uchovať si „anonym-
nú” právne neregistrovanú  iden-
titu je v podtstate nelegálna 
a ťažko realizovateľná, pokiaľ 
človek nechce žiť ako bezdomovec 
alebo byť považovaný za bizarného 
čudáka. Členovia skupiny Ztohoven 
(pozri ztohoven) však dokazujú aké 
jednoduché je identifikačné karty 
aj dokumenty falšovať a existovať 
pod nimi aj dlhšiu dobu. Systém 
zdá sa nefunguje až tak presne 
a umožňuje túto alternatívu, ktorá 
sa však nepoužíva len na umelecké 
účely, ale oveľa častejšie na 
účely kriminálne (utečenci, zlode-
ji, priekupníci, drogoví díleri, 
mafiáni...). Identitou sa zaoberá 
v podstate celá filozofia od svojho 
počiatku. V postmoderne dochádza 
k jej strate, miznutiu a logicky 
následnému hľadaniu. Akoby post-
moderna stratila svoju ID kartu
a keďže ju stratila umožňuje rôzne 
hry s identitou, čo dokazujú mysti-
fikácie, osobné mytológie, zviera-
cie štylizácie, snahy po telesnej 
zmene v androgyna alebo kyborga, 
zmeny pohlavia, nejasné pohlavie 
(transgender), virtuálne avatarové 
identity, simulakrálne entity bez 
identity. Keď som požiadaná o iden-
tifikáciu, je mi to vždy primárne 
nepríjemné. V podstate je celkom 
jedno, či ide o identifikáciu na 
hraniciach, v banke, na pošte, 
knižnici, u lekára, v autobuse  ale-
bo galérii (napríklad FaVU galéria 
Aula si vyžaduje zapožičať kľúčik 
na preukaz). Nutnosť identifikova-
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ný”. Strop bude vznikať hlavne 
počas prvého roku štúdia, ďalej sa 
bude už len jemne obmieňať. Postup-
ne sa zabudne, kto ho robil.   
- účasť na akcii ANTITOTALITA 
v Stredoslovenskej galérii. 19. 
11. 2009/Dolná 8/19hod. premiet-
anie bloku krátkych študentských 
filmov na tému: Sloboda_Priestor_
Pamäť. Video: „Nedeľná očista 
(mončiči)”, 1 min. štylizácia do 
identity zvieraťa (v starších pá-
cach tučniak, žaba).
- 4.12. 2009 Akt 4 – performance 
„Anonym” v rámci festivalu Akt 
4 - preliepanie mien autorov na 
štítkoch aktuálnej výstavy Formá-
ty transformace 89-09. Reakcia na 
vstupný panel s dlhým menoslovom 
vystavovaných umelcov a veľké mená 
kurátorov, ktorí ich vyberali, 
pričom mená kurátorov sú výrazne 
väčšie (čo aj niektorých z nich 
dosť prekvapilo Tomáš Pospiszyl– 
pozri internetovú reláciu Hore 
bez: http://tv.sme.sk/v/13484/spo-
locnost-na-umelcov-kasle-pretoze-
si-mysli-ze-ich-nepotrebuje.html. 
Vyčistenie od mien nie je kri-
tikou voči autorom, je vytvorením 
dočasnej time specific anonymity. 
Počas performance som bola v ano-
nymite aj ja ako autorka (na hlave 
som mala prilbu – image v štýle hu-
dobnej skupiny Daft Punk, ktorá sa 
tiež prezentuje na verejnosti len 
anonymne v prilbách a špeciálnych 
kostýmoch – počas performance ma 
skoro všetci študenti z ateliéru 
pokladali za inú študentku, ktorá 
tam v tej dobe ani nebola).
letný semester 2010
aktivity:
- pokračovanie spolupráce pri ab-
solventskej práci ARTINFO Mgr.art 
M. Štefančíkovej: video perfor-
mance - videokomenty k dielam na 
výstavách v mestách Brno, Viedeň, 
Bratislava, Praha moja identita je 
v nich naďalej  znejasnená = sku-
pinová práca. 
- v rámci výuky ateliéru projekcia 
filmu Electroma od Daft Punk

(najmä predmetná cieľavedomá, 
ktorá zodpovedá nejakej teórii, 
myšlienke), vo filozofii: pozri prax 
(filozofia), bežný, každodenný život
zaužívaný spôsob konania, zavedený 
postup, skúsenosti získané prak-
tickou činnosťou, najmä v zamest-
naní, pozri skúsenosť, vykonávanie 
odbornej činnosti, prípravné cvičné 
obdobie v zamestnaní, pozri prax 
(cvičné obdobie)” wp • Čas posled-
nej úpravy tejto stránky je 19:03, 
13. máj 2011. [http://sk.wikipedia.
org/wiki/Prax], vyhľadané 15. 5. 
2012.
zimný semester 2009
aktivity: 
- október Bienále Benátky 2009 
- spolupráca pri točení sloven-
skej internetovej relácie o umení 
serveru sme.sk „Hore bez” (komen-
táre) + videokomenty k dielam na 
výstavách skupinová práca spolu 
s Majou Štefančíkovou, moja iden-
tita je v nich znejasnená 
- 7. 11. - 8.11. 2009 - pomoc pri 
inštalovaní výstavy Formáty trans-
formace 89-09 (inštalácia Nóry 
Ružičkovej)
výstavy:
- projekt galéria strop „top” = 
anonymný priestor v budove školy.
Podmienka: priestor bude dostatočne 
anonymný, ale zároveň bude mať 
strategickú polohu z hľadiska ko-
munikácie (prebiehajú tam rôzne 
akcie). V priebehu času bude 
modifikovateľný. Kazetový strop pri 
kávomate, dostatočne spĺňa dané 
kritéria. Praktická realizácia – 
text + obraz. Čisté farebné plochy 
bez rukopisu versus farebné plochy 
s rôznymi motívmi, a texty  ko-
mentujúce anonymitu z viacerých 
pohľadov. Práca je realizovaná tech-
nikou naliepania farebných plôch na 
skrytú stranu kaziet z momentálne 
často používanej „minerálnej vlny, 
ílu a škrobu, opatrených finálnou 
povrchovou úpravou nástrekom „neu-
tálnej” bielej farby”. Strop sa 
môže za krátku dobu znovu zmeniť na 
pôvodný biely „anonymný a neosob-
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- v rámci skupinovej výstavy 
„Terror” – galéria Aula – december 
2010/ január 2011 Inštalácia  „Bez 
názvu” (dopravná tabula Bez názvu, 
animácia „Bez názvu”, digitálny fo-
torámik „XY”, sprchový záves „Mrs. 
Bates”) 
- pokračovanie v projekte galéria 
strop „top” (pri kávomate), zme-
na kompozície - kompozičné pre-
suny farebných plôch, vo výsledku  
vyskladanie pojmu „ANONYM”.
letný semester 2011
aktivity: 
- prednášky počas pedagogickej 
praxe (Autor programovo neznámy/
autor prirodzene neznámy, Sign 
art) + koordinácia celého cyklu 
a udeľovanie zápočtov
- spolupráca s občianskym združením 
emulgátor 322 (http://322d.com/) 
- účasť na plenéri v Radvanci máj 
2011 (fotografie – „lomo identita” 
cyklus)
- 26. 5. 2011 - verejná prezentácia 
rozpracovanosti dizertačnej práce  
(forma slovník)
výstavy:
- pokračovanie v galérii - strop 
Top – projekt „Bike art” (ako 
nadväznosť na prednášku sign art) 
– skupinová práca nápis COCACOLA 
BICYKEL (spolupráca s M. Jabůrkom) 
- samostatná výstava „E.T.(ITI)” 
Artová kaviareň – trojka, súčasťou 
vernisáže videoprojekcia v spolu-
práci s M. Jabůrkom, performance 
(vystavené diela tematizujú mi-
mozemskú identitu - romantická 
štylizácia do polohy strateného 
mimozemšťana)
- 13. 3. 2011 sprievodná inštalácia 
k výstave performance Bob Dylan, 
Bob Dylan, Boba Dylana – Dox, video 
„Žabie leto”(2007)  
- 30.3. -17.4.2011 ateliérová sku-
pinová výstava „Eat me drink me” 
Reduta zvukový objekt „Bau hau s”, 
interaktívny site specific „WC” – 
odoberatelný návod na poskladanie 
origami skunka, ktorého som sama 
nebola schopná poskladať z hľadiska 
náročnosti – zároveň design WC bu-

výstavy:
- 19.1. - 28. 2. 2010 samostat-
ná výstava „Juicy fruit” – Spolek 
(výstava je čiastočne anonymná, na 
pozvánke nie je uvedené moje meno) 
- plenér Zlín – galerie 12 – 
inštalácia  „Anonym bez názvu”: 
2D portréty psov navštevujúcich 
počas inštalovania priestor galé-
rie – inštalácia po celom priestore 
galérie, v miestach kde si psi 
označujú svoje územie, teritórium 
= približne 20-30 cm nad zemou + 
4 smerové dopravné tabule s textom 
ANONYM – slúžiaca ako názov autora, 
UNTITLED, BEZ NÁZVU, BEZ NÁZVU 114 
m – ako názov diela.
- plenér Těchobuz/Galerie Bernar-
da Bolzana/inštalácia „Bez názvu”  
smerovej dopravnej tabuľovej značky 
Bez názvu 114 m.
- fialové sympózium, Banská Bystri-
ca, Stredoslovenská galéria, Vila 
Dominika Skuteckého.  Dielo „Deep 
purple a iné” pod pseudonumom „Zuza 
Fialová”, inštalácia
–samostatná výstava „Dog friendly” 
v café Mezzanino Brno, jún/december 
2010 (inštalácia portéty psov  bar-
manov pracujúcich v Mezzanine)
verejné publikácie/média:
– video spolupráca na internetovej 
relácii denníka Sme „Hore bez”
zimný semester 2010
aktivity: 
- „galeria m-i-k-a-d-o” (projekt na 
podnikanie a marketing) - proce-
suálny projekt
- prednáška v rámci cyklu doktoran-
tov – Anonymita
- zastupovanie – hodina na tému 
Street art - 25.11. 2010
- street art - séria fotografií 
pre anonymný projekt „grcka” 
(rozpracovanosť)
- referát na tému Miwon Kwon - Site 
specific
výstavy: 
- samostatná výstava „Dog friend-
ly” – café Mezzanino jún - decem-
ber 2010 (zákazníci kaviarne začali 
do výstavy výrazne interaktívne 
zasahovať a meniť podobu diel)  
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B0RA&index=9&feature=plcp
- spolupráca na slovenskej interne-
tovej relácii Hore bez
- Jappy: Kvalita ve skodě – ale 
s čím? In: Uši a vítr. č. 7, čevenec 
2011, s. 1-2. – mystifikačný rozho-
vor s Jappym
http://sopel.freemusic.cz/noviny_
usi_a_vitr/archiv_pdf/uv1107.pdf
h t t p : / / w w w . b o r o - k l u b . c z /
wp-content/uploads/2011/04/
Ran%C4%9Bn%C3%A9-m%C4%9Bsto-10-11.
jpg
zimný semester 2011
aktivity: 
- koordinácia s autormi pracujúcimi 
s témou anonymity: Anonymagazine, 
Nikola Ivanov, CAP...  
- zaslanie výstavného projektu 
„NO COMMENT?” do galérie Školská 
28  (Praha), GMB (Bratislava - 
Štipendium Radoslava Matuštíka),  
TIC (Brno)
- workshop s Richardom Leyzellom, 
november 2011
- 15.10. 2011 workshop s Manuel 
SCHMALSTIEG - „Listening to data”, 
4AM
- workshop s Pavlom Büchlerom, de-
cember 2011
výstavy:
- 4.10. 2011 festival performance 
Malamut v Ostrave – performance 
„František” (rozdávanie textov 
o pôvode mena František, ktorý mal 
v ten deň meniny)
verejné publikácie / média:
http://www.forum4am.cz/?p=2044
letný semester 2012
aktivity: 
- člen klauzurnej komisie – hod-
notenie 
- 15. 3. 2012 prednáška v rámci 
bloku Umělec je vyvovolený – Názov 
príspevku: „Anonymná identita”
výstavy:
- prezentácia vybraných prác na Dni 
otvorených dverí (inštalácia „Just 
dizajn, just like heaven, just...”, 
objekt „Keď nevypneš zhorím!”)
- výstava „Lovci v raji/Paradise 
hunters” (12.1 – 29.2. 2012)  Slo-
venská národná galéria. Inštalácia 

niek, kde je vizuálne zväčšený  
iný typ návodu na origami skunka 
(čierna lepiaca páska / site spe-
cific „Fragile” v sklenenom výťahu 
– upozorňuje na krehkosť, môže 
vzbudzovať obavy / „ITI”. - site 
specific inštalácia nadväzujúca na 
výstavu E.T. V Artovej kaviarni - 
Trojka 
- 20.4. výstava „neLidské” – rede-
sign site specificu „WC” a „Frag-
ile”, tematicky k výstave („roz-
bitý výťah – použiť ho znamená 
istým spôsobom pseudotraumatický 
zážitok, je možnosť výberu čistého 
alebo oblepeného výťahu, na WC 
pribudli 3 malé krvavé škvrny vyt-
vorené z červenej lepiacej pásky 
ako krvopotný znak zlyhania pri 
skladaní origami.
- festival Mutiplace 2. 5 - 8. 5. 
2011 – prezentácia v Bratislava 
TV = projekt „ARTINFO” v spolu-
práci s Majou Štefančíkovou (blog 
krátkych komentárov v regionálnej 
televízii Bratislava TV)
- 28. 4 – 25. 5. 2011 klub Boro, 
Výstava fotografií zvratkov v Brne, 
v spolupráci s M. Jabůrkom, názov: 
„ranené město 2010 – 2011” pod meno 
„jappy” ako pocta fotografovi Vilé-
movi Reichmannovi, ktorý bol brn-
enský rodák a venoval sa klasickej 
ČB fotografii, vytvoril cyklus fo-
tografií z Brna, „Ranené město 1945-
47”. 
- máj 2011 v spolupráci s Ma-
jou Štefančíkovou ongoing projekt 
„ARTINFO” Letný prieskum VŠVU Brat-
islava 2011 
- 23. 5. 2011 účasť na festivale 
Anymous – Ostrava, performance „Bez 
názvu” na tému anonymita bez názvu 
(drifting po Ostrave s dopravnou 
tabulou Bez názvu 234 m)
verejné publikácie / média:
- festival Mutiplace 2.5 - 8. 5. 
2011 – prezentácia v Bratislava TV 
– projekt „ARTINFO” v spolupráci 
s Majou Štefančíkovou
- festival Anymous
http://www.youtube.com/watch?v=qqh
9gOT5EVw&list=UUdzFPlFzawhl4hd0acp

prax (praktická realizácia)prax (praktická realizácia)

zložiek + zátkové sluchové tlmiče). 
Počas výstavy sa všetky kusy vy-
predali.
- zorganizovanie skupinovej tema-
tickej výstavy „NO COMMENT?”(25.4. 
- 11. 5. 2012) v galéii FaVU Aula. 
Vystavujúci umelci: Peter Barényi, 
Eja Devečková, Eva Drozdíková, Zu-
zana Janečková, Krištof Kintera, 
Tomáš Klima, Mr. BRA, Lucie Nechy-
bová, Veronika Přikrylová, Tere-
za Rullerová, Maja Štefančíková. 
Performance počs vernisáže Marti-
na Rúžičková. Kurátorský projekt 
je výsledkom spolupráce s Majou 
Štefančíkovou. Projekt bol zameraný 
na diváka a  komentovanie v kon-
texte nových médií. Súčasťou bola 
komentovaná prehliadka s kurátor-
kou. Zámerne na tejto výstave pre-
zentujem len jednu svoju staršiu 
prácu, ktorá vznikla pred príchodom 
na FaVU. Periférne sa prezentujem 
prostredníctvom performance v diele 
Maji Štefančíkovej ARTINFO.
- 27. 5. 2012 Vlněna „galéria 
dv.č.21”. Posledná výstava - verni-
sáž = derniéra. Vystavenie diel, 
ktoré vznikali v „galérii dv.č.21” 
počas rezidenčného mesiaca + nájdené 
anonymné diela (kresba, foto, maľby, 
koláže). Výstava „AlergiaGaléria 
duo neo pro forte retart 6” 
prezentovala aj dve videá (Mar-
tina Kopecká, Zuzana Janečková).
- 18. 5 . 2012 - salón Vlněna Brno  
= objekt XY o veľosti 9 dm kubic-
kých    
verejné publikácie / média:
- Paradise hunters / Lovci v raji 
http://www.sng.sk/sk/uvod/vystavy/
minule/lovci-v-raji-paradise-hunt-
ers-1
- Hanáková, P.: „Delete. Ume-
nie a vymazávanie.” In: Katalóg  
výstavy Delete. Umenie a vymazá-
vanie, Slovenská Národná Galéria, 
2012, s. 105-106.
- http://kultura.sme.sk/c/6268031/
kafka-a-remarque-pocitili-co-je-
delete.html
- http://kultura.pravda.sk/ga-
leria/clanok/59103-vymazavanie-

„UniTitled”. 
- projekt „Binárny kód” - výsta-
va „Delete. Umenie a vymazávanie.” 
(16.2. - 27.5. 2012) v Sloven-
skej národnej galérii. Vytvorenie 
Braillových popisiek ku všetkým 
prezentovaným dielam na výstave 
Delete v  spolupráci s nevidiacim 
masérom Michalom Lahutom. Prezen-
tácia projektu v katalógu Delete.
- „Occupye FaVU” 29. 2. 2012 
– inštalácia „WC (Roman Onder-
ka?)” - site specific/time specific 
inštalácia na verejnom WC Komen-
ského námestie (portrét R.O., nás-
tenné hodiny, 2x text A4), budova 
FaVU Údolní 19 – inštalácia „Vere-
jná rohož” (12 kusov rohoží s me-
nami politikov)
- „Týždeň výtvarnej kultúry na 
Vlněně” (12.3. - 18. 3. 2012) – vyt-
vorenie instantnej „galérie dv. č. 
21”. Počas týždňa sa v nej odohralo 
6 výstav a jedna sprievodná akcia. 
Všetci vystavujúci mali na po-
danie projektu od jeho zverejnenia 
na internete max. 5 dní. Zareago-
valo 6 záujemcov (Eva Drozdíková, 
Petr Horák, Martina Kopecká, Marta 
Fišerová, Matej Řízek, Palo Snoha). 
Po skončení poslednej výstavy dos-
tali všetci vystavujúci, ktorý mali 
záujem kľúče od priestoru galé-
rie a mali ho k dispozícii po dobu 
jedného mesiaca ako „rezidenciu”. 
Túto možnosť využila Marta Fišerová 
a Martina Kopecká.  
- prezentácia videa v rámci vid-
eofestivalu „Videoforms” v galérii 
Meetfactory – video záznam z per-
formance Akt 4 - „ Anonym”
- 19. 4. - 20. 5. 2012 výstav 
„Arteterapia” v galérii Médium 
VŠVU Bratislava – dielo „Aler-
giaGaleria duo neo pro forte retart 
6”. Výživový doplnok na posilne-
nie duchovnej a duševnej mikro-
flóry ak trpíte alergiou na moderné 
a súčasné výtvarné umenie, prípra-
vok je možné na výstave aj zakúpiť 
za sumu 3e. Inštalácia pozostáva 
z teleshopingovýho videa (13 min) 
a 6 kusov prípravku (obsahuje 6 
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zdôvodneniemetodika (metodický postup)

metódu brainstormingu a analógie. 
V závere vyhodnocuje nazhromaždené 
informácie, z ktorých vyvodzu-
je závery. Analýza problematiky 
anonymnej identity ukázala, že 
anonymné taktiky nemusia byť na 
prvý pohľad zrejmé, tieto tenden-
cie v sebe skrýva napríklad umenie 
spolupráce, skupinová platforma, 
názov „Bez názvu”, net art, sign 
art a street art. Práca hľadá analó-
gie medzi rôznymi polohami a formami 
anonymity a identity v rôznych obdo-
biach dejín umenia so špecializáciou 
na autorov a diela od 90-tych rokov 
20. storočia. Nachádza styčné body 
a plochy medzi pojmami súvi-
siacimi s problematikou „in-
cognito id-entity.” Kladie si 
za cieľ objaviť nové fascinu-
júce aj absurdné významy a pohľady 
s dodatočnou (ne)logickou system-
atizáciou v podobe hybridného abe-
cedného slovníka hesiel, ktoré sa 
autorke počas hľadania analógií vy-
javili ako smerodatné a podstatné. 
Funkciou hesiel je vytvoriť simu-
lakrum anonymity v podobe rizom-
atickej synoptickej tematickej men-
tálnej mapy anonymity, poskytujúcu 
viac kľúčov k odhaleniu záhad súvi-
siacich s danou oblasťou. Čitateľ sa 
v texte môže pohybovať lineárne ale aj 
horizontálne, bude ho sprevádzať jeho 
intuícia a osobný slovník. Poradie 
v akom bude heslá čítať a odhaľovať 
celý text je v jeho osobnej drama-
turgii. Mimozemšťan by sa mal mať pri 
čítaní tohoto textu preto na pozore!   
zdôvodnenie (zdôvodňovanie)
time specific 2009 - 2012
site specific dizertačná práca
„Zdôvodňovanie (justifikácia) je 
proces, v ktorom nachádzame dôvod, 
skúmame ho a vyvodzujeme z neho 
dôsledky. Výsledok zdôvodňovania 
sa nazýva zdôvodnenie.” wp • Čas 
poslednej úpravy tejto stránky je 
12:24, 3. január 2009. [http://
sk.wikipedia.org/wiki/Zdôvodne-
nie], vyhľadané 1. 4. 2012.
Presítenosť všeobecne pociťujem 
ako všadeprítomnú, a teda prítomnú 

ako-tvorive-gesto/
- Kováčik, Juraj: Umenie vytvárania 
uberaním. In: Týždeň, 27. 2. 2012, 
s. 46-48.
- Čarná, Daniela: Delete alebo 
čiernobiela výstava. In. Prostor 
Zlín, č. 2, 2012, s. 28-30.
http://tv.sme.sk/v/23548/vyprazd-
novanie-moze-byt-aj-kreativna-cin-
nost.html
- http://kulter.hu/2012/05/a-de-
lete-teremto-ereje-a-hianybol-lat-
vany/
- sprievodný text k výstave 
Arteterapia v galérii Médium, Bra-
tislava, VŠVU, máj 2012 - text Nóra 
Ružičková.
- http://www.artalk.cz/2012/04/23/
tz-no-comment/
- www.m-i-k-a-d-o.com 
metodika (metodický postup)
time specific 2009-2012
site specific dizertačná práca
Metodika (gr.) môže byť: náuka 
o metóde vedeckej práce v peda-
gogike: náuka o spôsoboch výučby 
v príslušných učebných predmetoch, 
súhrn pracovných spôsobov, metód v 
určitej oblasti.” wp
Čas poslednej úpravy tejto stránky 
je 09:13, 21. jún 2010.
V tejto práci som použila niekoľko 
metodických postupov. Štúdium od-
bornej aj neodbornej literatúry. 
Výskum počas návštev výstav rôznych 
typov galerijných inštitúcií. In-
ternetové diskusie a osobné roz-
hovory s vybranými respondentami 
na danú tému. Overovanie získaných 
výsledkov v spolupráci so študentami 
počas výuky. Vlastné experimento-
vanie s danou problematikou v prak-
tickej aj teoretickej tvorbe - em-
pirická prax. Počas výskumu som 
používala metódu brainstormingu, 
postupy používané v analogickej 
metóde, dotazník s následnou analý-
zou. Práca analyzuje pojem iden-
tita a anonymita v súčasnom umení 
s presahmi do starších dejín umenia 
(pozri anonymova kronika anonym) 
v širších súvislostiach (výtvarné 
umenie, hudba, film). Používa pritom 

zdôvodneniezdôvodnenie

stále zaujímavé a aj vzrušujúce 
je skrývanie identity, jej 
zahmlievanie. Anonymná identita 
ako stratégia prezentácie. Nie je 
to nový jav, spomeniem napr. M. 
Duchampa a A. Warhola, ktorý pra-
coval s identitou podľa vzoru pop 
hviezd. S utajením, osobnej identi-
ty (vizuálnej) pracujú napr. Guer-
rilla Girls, Banksy, Daft Punk, 
Gorrilaz (na začiatku), The Resi-
dents. U Banksyho to bolo logické 
vyústenie, keďže väčšina diel je 
protizákonná a ak chcel naďalej 
takto pracovať, bolo to potreb-
né, jeho podobizeň bola neznáma, 
identitu malo tvoriť dielo. Ďalšou 
možnosťou je neustále meniaca sa 
identita, ktorá sa nedá pokladať 
za smerodatnú (môže to byť napr. aj 
vždy iný rukopis, signovanie...). 
Vo svojej knihe Faster: The 
Accelaration of Just About Every-
thig (Rýchlejšie: Akcelerácia tak-
mer všetkého) James Gleick opisu-
je našu závislosť od instantnej 
kávy, instantného jedla, instant-
nej intimity, instantného sexu, 
instantenj odozvy a instantného 
uspokojenia. Keď sa na Piazza di 
Spagna v Ríme v roku 1986 otvorila 
reštaurácia Mc Donald’s, talian-
sky novinár Carlo Petriny sa tak 
rozzúril, že založil Hnutie pomalého 
občerstvenia. Aj informácie pod-
liehajú konzumému životnému štýlu 
– ich množstvo znemožňuje zapamätá-
vanie a teda umožňuje ich neustále 
strácanie a nachádzanie, s tou is-
tou informáciou sa stretávame vi-
ackrát, pričom postupne začíname 
nadobúdať dojem života ako dejavu, 
prípadne strácame prehľad o tzv. 
realite. „Změna lidské identity pod 
vlivem nového servisního prostředí 
informací zanechala v elektrickém 
věku celé populace bez osobních 
nebo obecných hodnot, a to v míře 
jež zdaleka přesahuje účinky ne-
dostatku potravin, paliva či ener-
gie.” G.Lipovetsky (In: Paradoxní 
štěstí, s. 165?)

aj v otázke identity. Neustále sa 
rieši identita umenia ako takého, 
čo je umenie, čo už nie... Denne 
si musíme zapamätať toľko identít, 
že sa logicky viaceré z nich už 
o malú chvíľu strácajú v anonymite 
vznikajúcej prostredníctvom tejto 
presýtenosti. Táto bulimickosť res-
pektíve informačná smršť vo všetkých 
sférach spôsobuje informačné ver-
tigo, apatiu, pocit permanentenej 
nespokojnosti so sebou aj všetkým 
naokolo atď. Selektívnosť je dnes 
absolútnou nutnosťou, nerozhodný
typ človeka má pravdepodobne 
pocit, že sa každú chvíľu zbláz-
ni. Bežne riešime identitu každý 
deň, od identifikácie korporátnych 
spoločností cez isté farby a príbe-
hy po identifikáciu jednotlivca 
s týmito spoločnosťami. Bez iden-
tity sa akoby nik nikam nepohne. 
Neustále sa treba s niečím, niekým 
identifikovať, resp. identifikovať 
niekde samého seba, a to rôznymi
spôsobmi. Identitu chápem ako niečo 
hybridné neustále sa meniace, te-
kuté, pohyblivé voči tekutému oko-
liu, ku ktorému sa musí neustále 
vymedzovať a remixovať - identi-
ta na pokračovanie to be contin-
ued - time specific (v reklamnom 
priemysle napr. rozfázované bill-
boardové alebo TV „seriálové” re-
klamy na pokračovanie - najprv 
nevieme na aký produkt sú určené 
- Už je tu! - škoda Yeti - pozri 
odhaľovanie). Staticky vyznieva-
júca, neustále sa neinovujúca, ne-
meniaca sa identita je dnes chá-
paná ako nudná, neprogresívna, 
nelukratívna, a to vo všetkých 
sférach nevynímajúc umenie. Musí 
sa neustále obmieňať, remixovať, 
recyklovať, byť niečím výnimočná, 
aj keď stavia zároveň na svojej 
histórii a tradícii, čím prezen-
tuje stabilitu, zázemie, istotou. 
Presýtenie a neustála zmena sa týka 
povrchu aj obsahu, teda formy aj 
obsahu. Logicky to vyúsťuje miesta-
mi aj k snahám o utajovanie iden-
tity. To, čo môže byť teda ešte 
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záverzáver

aspekty aktuálnych foriem anony-
mity od 90-tych rokov 20. stor. 
s kratšími exkurzami aj do hlbšej 
histórie dejín umenia. Zamerala sa 
na 4 bipolárne dvojice: celebrita/
anonym, umelecké skupiny/skupinové 
výstavy, street art/net art, signa-
ture art/bez názvu. Kľúčový pojem 
anonymita z pohľadu ďalších súvi-
siacich definičných hesiel ukázal na 
vágnosť a rozporuplnosť definícií to-
hoto pojmu a samotnú jej dočasnosť. 
Ďalšie „vzdialenejšie” pojmy túto 
tézu len potvrdili. Lexikálna ku-
mulácia  pojmov ako mutácia, hybri-
dizácia, reprezentácia, recyklá-
cia, remix, pseudonym, projekcia, 
mystifikácia, kópia, replika, kyborg 
atď. hromadiacich sa v súvislos-
ti s aktuálnymi  definíciami pojmu 
identita sú priamym dôkazom snahy 
po nepriamom „anonymizovaní” iden-
tity. Práca zároveň povrdila hypo-
tézu o dočasnosti anonymnej polohy, 
ktorá sa môže obrátiť proti svojmu 
pôvodnému zámeru a naopak začať 
vzbudzovať neželaný záujem o oso-
bu umelca (banksy).  Dočasnú „ano-
nymitu” som sa snažila realizovať 
aj v praktickej časti dizertačnej 
práce, kde som na seba aplikovala 
rozličné spôsoby vedúce k dosiah-
nutiu anonymnej alebo čiastočne 
anonymnej polohy a zmeny identity 
cez štylizáciu. Počas tohoto výs-
kumu v osobnej praxi som zistila, 
že mi táto poloha nevyhovuje, niek-
toré z diel boli dokonca  natoľko 
ovplyvnené daným postojom, že by 
v inom prípade vôbec nevznikli. 
„Antiprezentačné” nastavenie spô-
sobilo napríklad aj paradox, že som 
samú seba postavila do situácie, 
kedy by som z hľadiska dôslednosti 
a perfekcionistického držania sa 
zvolenej témy nemala prezentovať pod 
svojou identitou ani túto prácu, čo 
defakto znamená porušenie základ-
ných právnych pravidiel inštitúcie 
FaVU VUT, hneď na začiatku práce 
kde sa vyžaduje prehlásenie o tom, 
že som prácu spracovala samostatne 
s uvedeným mojim menom a podpsisom. 

záver
time specific 2009 - 2012
site specific dizertačná práca
„Záver môže byť: všeobecne: zariade-
nie či súčiastka na (u)zatváranie, 
uzáver, posledná, záverečná časť
výsledok vyplývajúci z uvažovania, 
poznávacej činnosti, rokovania 
a pod. v logike: súd, ktorý vyplý-
va z premís v rámci úsudku, napr. 
v rámci kategorického sylogizmu, 
v muzikológii: spojenie 2 akordov 
schopné zakončiť (uzavrieť) hudob-
nú vetu, synonymum: kadencia, poz-
ri záver (kadencia), vo fonetike: 
prekážka (z pier, zubov a pod.) 
kladená do cesty vzduchovému prúdu 
pri artikulácii niektorých spoluh-
lások, synonymá: oklúzia, prieh-
rada, pozri záver (fonetika), 
v jazykovede: časť textu, ku ktorej 
smeruje celý predchádzajúci text, 
opak úvodu, pozri záver (text), 
v architektúre: ukončenie kňaziska 
kostolnej stavby, pozri záver (ko-
stol), v hlavňových palných zbra-
niach: zariadenie, ktoré uzaviera 
(resp. aj uzamyká) náboj v nábojovej 
komore a ruší vplyv tlaku pracho-
vých plynov na dno nábojnice, pozri 
záver (zbraň)” wp • Čas poslednej 
úpravy tejto stránky je 17:35, 11. 
apríl 2012. [http://sk.wikipedia.
org/wiki/Záver], vyhľadané 15. 4. 
2012.
Predkladaná dizertačná práca zaiste 
nevyčerpala všetky možnosti problem-
atiky anonymity a identity v umení. 
Jej ambíciou ani nebolo obsiahnuť 
všetko, aj keď môže k takejto in-
terpretácii zvolená forma slovníka 
nabádať. Šlo skôr o to, priblížiť 
a poukázať na jej všadeprítomnosť 
z perspektívy umelca ako diváka 
aj aktívneho tvorcu a amatérskeho 
umenovedca. Snáď sa mi podarilo 
dostatočne jasne artikulovať, to 
čo som si na začiatku predsavza-
la: preskúmať niekoľko vybraných 
foriem anonymity a potvrdiť hypo-
tézu o dočasnoti stavu anonymnej 
pozície. Predkladaná dizertačná 
práca sa sústredila na praktické 

záver záver

nami je niekoľko styčných bodov, 
ale aj rozdielov. V Čechách skupiny 
zohrávajú dôležitú úlohu a zdá 
sa, že ich je čoraz viac, čo však 
nemožno povedať o Slovensku, tam 
ich je menej a sú skôr na ústupe. 
Práca sa nezameriavala na dôvody 
tohoto javu, len ich reflektuje ako 
fakt a plánuje ich v budúcnosti 
bližšie preskúmať. Na Slovensku je 
tendencia pracovať v spolupráci len 
krátkodobo. Skupiny nemajú dlhšie 
trvanie, program ani manifest. Ide 
skôr o dvojice, trojice, ktoré tvo-
ria podobným spôsobom a z tohoto 
dôvodu sa v určitom období rozhodnú 
vytvoriť niekoľko spoločných diel. 
Niektoré dvojice pracujú spolu 
dlhodobo, ale nepoužívajú žiadny 
názov, teda nemožno ich v pravom 
zmysle slova označiť za skupinu 
ale iba „zoskupenie”. Častejšie sa 
objavuje pojem participatívne um-
enie v zmysle zapájania divákov 
do svojich projektov (pracuje tak 
napríklad väčšina študentov ateliéru 
Anny Daučíkovej, kde vznikla napr. 
aj skupina Majolenka). Popri sku-
pinovej platforme práca skúmala 
slovenskú a českú verziu wikipédie. 
Výsledkom je zistenie, že česká 
wikipédia má viac prispievateľov 
a aj viac spracovaných hesiel, 
nakoľko však wikipédiu neskúmam 
dostatočne dlhú dobu, nemôžem z to-
hoto aktuálneho zistenia vyvodzovať 
smerodatný uzáver. Zaujímavé bolo 
porovnávanie jednotlivých chýba-
júcich hesiel. Zdokumentovala som 
a čiastočne zrevitalizovala svoji-
mi príspevkami slovenskú verziu 
wikipedickej databázy a ubrala 
sa tak smerom k verejnej prezen-
tácii vo virtuálnej realite, ktorá 
poskytuje „tekutú” aktuálnu a ešte 
stále relatívne anonymnú polohu 
prezentácie. Ako exemplárne príkla-
dy street artu som si vybrala pa-
radoxný „príbeh” BANKSYHO, ktorý 
porovnávam s miestnymi street 
artovými umelcami „maskerom” a „ti-
mom”, ktorý prešli v menšom merítku  
podobným vývinom ako banksy (mask-

V počiatkoch som uvažovala o vyt-
vorení svojej novej identity, pod 
ktorou by som existovala nasledu-
júce tri roky - tento prístup by 
bol z hľadiska môjho prirodzeného 
nastavenia príliš koncepčne čistý 
a mal by v podstate predvídateľný 
priebeh. Zaujímavejšie bolo pre 
mňa skúsiť si viacero spôsobov ako 
možno anonymitu dosiahnuť, čo bolo 
prínosnejšie aj pre teoretickú 
časť dizertačnej práce, kde som 
mohla viaceré heslá spracovať aj 
na základe osobných skúseností, čo 
vždy prináša iný pohľad na proble-
matiku. Ambíciou tejto práce je po 
obsahovej stránke podporiť aktuálnu 
diskusiu na tému participatívneho 
umenia a práce s neprezentovaním sa 
umelca alebo kurátora ako celebrity, 
ktorá je v posledných rokoch veľmi 
populárna. Zároveň som sa snažila 
upozorniť aj na možnosť zneužívania 
anonymných foriem (falzifikáty, so 
stratou identity a zodpovednosti). 
Po formánej stránke sa práca snaží 
prelomiť dlhoročnú a zaužívanú for-
mu prezentovania dizertačného tex-
tu v „koženej tvrdej väzbe s ra-
zeným zlatým (strieborným) písmom”, 
ktorá už evokuje v dnešnej dobe 
skôr archaický fetiš.  Doktorantovi 
síce môže zjednodušiť jeho prácu, 
keďže sa nemusí zaoberať grafick-
ým dizajnom diela, ale nie vždy je 
najvhodnejšou formou prezentácie aj 
reprezentácie. Z doterajšieho výs-
kumu vyplýva záver, že autori so svo-
jou prezentáciou pracujú od samého 
počiatku, či už vedome alebo podve-
dome. Historický vývin dejín umenia 
ukazuje na cyklické opakovanie sa 
období zvýšeného prezentovania sa 
autora ako celebrity (antika, re-
nesancia, postmoderna)a naopak ob-
dobia skupinových platforiem, kedy 
tvorí v dielni, fabrike, ateliéri 
(stredovek, postmoderna). Pojem 
Nicolasa Bourriauda „vzťahová es-
tetika” si všímam hlavne v kontexte 
umeleckých skupín fungujúcich od 
90-tych rokov, orientujúc sa hlavne 
na oblasť aktivizmu. Medzi skupi-
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záver výstup

Toto rozdelenie je veľmi 
zjednodušujúce, ale uvádzam ho kvô-
li prehľadnoti a orientácií vo vy-
braných pojmoch
Toto rozdelenie je veľmi 
zjednodušujúce, ale uvádzam 
ho kvôli prehľadnoti a orien-
tácií vo vybraných pojmoch, po 
preskúmaní ktorých sa mi zatiaľ 
ako absolútna forma anonymity 
potvrdila len božská prípadne mi-
mozemská anonymná identita, alebo 
to čo neexistuje, čo je môj osobný 
výsledok analýzy, s ktorým čitateľ 
nemusí súhlasiť, keďže mu poskytu-
jem prostredníctvom širokého spek-
tra hesiel aj iné varianty výsled-
kov.„Keď píšem román, uvedomujem 
si, že tu nejde o pokus dospieť 
k nejakému záveru: hrám hru kon-
tradikcií. To, že mi nejde o záver, 
neznamená, že nijakého záveru niet, 
naopak je tu veľa možných záverov 
(často je každý z nich stelesnený 
jednou alebo viacerými rozličnými 
postavami). Zdržiavam sa voľby - 
medzi nimi nie preto, žeby som 
voliť nechcel, ale preto, že úlo-
hou tvorivého textu je vyjaviť 
protikladnú pluralitu vlastných 
názorov, ponechajúc slobodnú vôľu 
na čitateľa - alebo rozhodnúť, že 
neexistuje nijaká možná voľba.” 
(Radford, P. G. Eco. s. 74.). Eco 
síce píše o románe a nie odbor-
nom texte, ale jeho význam sa dá 
aplikovať aj na tento hybridný 
text. Ak sa čitateľ pýta, k čomu 
som vlastne dospela, tento citát 
objasňuje aj môj otvorený záver. 
Koniec metarozprávania, ságy rodu 
„anonymous”.
výstup
time specific 2009 - 2012
site specific dizertačná práca
„Výstup môže byť: vystúpenie (chô-
dza nahor; opustenie dopravného 
prostriedku; vystupovanie pred 
verejnosťou), časť divadelného 
dejstva, pozri výstup (divadlo), 
východ (miesto), hádka, output.” wp 
• Čas poslednej úpravy tejto stránky 
je 11:51, 21. jún 2010. [http://

er - získal cenu 333 a vystavuje 
v galériách). Počas výskumu som sama 
zrealizovala niekoľko praktických 
výstupov, v ktorých som na seba ap-
likovala rozličné postupy na do-
siahnutie čiastočnej anonymity - od 
spolupráce, realizácie skupinovej 
výstavy, instantnej galérie, cez 
štylizáciu sa do role tučniaka aj 
mimozemšťana E.T., ilegálne diela 
po dočasnú „time specific formálnu 
až formalistickú” anonymitu (séria 
pseudonymov E.T., XY, jappy, WC, 
verejná rohož...). V budúcnosti by 
som rada na základe doterajšieho 
výskumu zorganizovala skupinovú 
anonymnú výstavu vybraných umelcov, 
ktorých meno zostane v utajení mne, 
im aj divákom (ideálne si tak pred-
stavujem Česko-Slovenský pavilón 
na Bienále v Benátkach). Keďže 
mám snahu systematizovať svoje 
chaotické výskumy, v tomto výs-
kume som dospela k tomuto deleniu 
anonymnej identity: 
absolútna: 
- božská (boh)
- mimozmeská (ufo, cereológia)
- neexistujúca (to, čo neexistuje)
čiastočná:
- individuálna (vizuálne masko-
vanie: Orlan, Cindy Sherman, Fever 
Ray, Piča z hoven)
- skupinová (vizuálne maskovanie: 
Anonymous, Daft punk, Gorrilaz, 
Guerrilla Girls, The Residents / bez 
vizuálneho maskovania: CAP, Egoart, 
etoy, Fifti-Fifti, Guma Guar, Kam-
era skura, Kunst-fu, Lobbby Group, 
Majolenka, PAS, Pode Bal, Rafani, 
The Yes MEN, XYZ, Ztohoven)
- hybridná (MINA, Mr. BRA)
- masová (film THX 1138)
- mystifikačná (Václav Stratil, Jú-
lius Koller, Jiří Surůvka, Jiří 
Harvalík, Petr Sadecký, Pedro Alm-
odóvar)
- beznázvová (diela s názvom Bez 
názvu, Untitled, No title...) 
- steet artová (Banksy, Timo, Mask-
er, Point)
- net artová (Netochka Nezvanova, 
etoy, The Yes Men)

aktivita príloha

tu) alebo priložený dokument ako 
zvláštna záverečná časť zmluvy 
(lat. acclusum), v informatike 
zvláštny doplnok správy, najmä e-
mailová príloha, zemiaky, zeleni-
na, šalát a pod. podávané k mäsu; 
pozri príkrm, v účtovníctve: starší 
názov pre poznámky, pozri poznámky 
(účtovníctvo). Súčasťou prílohy sú 
texty a reprodukcie diel dokumentu-
júce jednotlivé projekty praktic-
kej časti dizertačnej práce.” wp • 
Čas poslednej úpravy tejto stránky 
je 11:54, 13. máj 2012. [http://
sk.wikipedia.org/wiki/Príloha”], 
vyhľadané 15. 5. 2012.
V prílohe čitateľ nájde obrazovú 
prílohu, kde práca prezentuje obra-
zové reprodukcie vizuálnej identi-
ty anonymity k vybraným exemplárnym 
pojmom a reprodukcie diel praktic-
kej časti dizertačnej práce, nájde 
v nej jednu fixu, jednu lupu, jedno 
neprepisovatelné DVD (portfólio, 
fotodokumentácia, text dizertačnej 
práce), jedno prepisovateľné DVD 
(torzo diela AlergiaGaleria duo 
neo pro forte retar 6) a jeden 
diapozitív (torzo zo série „lomo 
identita”. REPRODUKCIE V KNIHÁCH 
NIKDY NEZODPOVEDAJÚ SKUTOČNOSTI, 
VNUCUJÚ VÁM INÉ PREDSTAVY O DIE-
LACH.    

sk.wikipedia.org/wiki/Výstup]
Hlavné výstupy projektu
1. teoretická interdisciplinárna 
hypotéza
2. time specific identita (spra-
covanie: site specific, envi-
ronment, street art, video... 
séria projektov signovaných pod 
novo vytvoreným menom)
3. pre študentov: koordinácia 
niekoľkých projektov na danú tému 
- pripravenie kurátorského projek-
tu na vystavenie vytvorených diel 
4. prezentácia získaných informácií 
- prednášky (cyklus doktorantov)
5. prezentácia výsledkov prác 
študentov a oslovených umelcov 
a umelkýň (skupinová výstava No 
comment?) 
aktivita
time specific 2009 - 2012
site specific praktická realizácia
„Aktivita môže byť: všeobecne: 
činnosť, pôsobnosť, činné konanie; 
horlivá činnosť schopnosť niečoho 
reagovať na vonkajšie podnety.” 
wp • Čas poslednej úpravy tej-
to stránky je 01:12, 9. máj 2012. 
[http://sk.wikipedia.org/wiki/Ak-
tivita], vyhľadané 17. 5. 2012. 
v umení: cieľavedomá estetická ale-
bo umelecká činnosť umelca (pros-
tredníctvom jeho diela) alebo di-
váka (prostredníctvom reakcií na 
interaktívne diela). Praktické 
a teoretické aktivity súvisiace 
s cieľavedomým výskumom problema-
tiky anonymity  a identity boli zo-
sumarizované do podoby slovníka ID 
- identita (ne)známa / in-cognito 
in-stantá id-entita, ktorá tento 
aktuálny výskum prezentuje aj rep-
rezentuje (pozri prax - praktická 
realizácia, prezentácia, reprezen-
tácia, príloha).
príloha
time specific 2009- 2012
site specific public art
„Príloha je: niečo, čo je 
priložené k novinám alebo časopisu 
(najčastejšie iná tlačovina), 
priložená listina (najmä k lis-
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[4] banksy - street art[1] - anonymous - vlajka

[2] - anonymous útok na web soza

[3] Banksy - British Museum

[5] Daft Punk - Electroma

[6] Daft Punk - bez masiek

[9] Rrose Sélavi

[10] Matthew Barney[8] Jeff Koons

[7] Andy Warhol
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[15] Fantomas - plagát[11] Akty X

[12] Akty X          [13] Fantomas 
[16]Fantomas(„Louis de Funés”)-film

[17] Fantomas („Zuzana Janečková”)

[14] Fantomas(„Jean Marais”)- film

[18] performance Akt 4: „Anonym” - Brno, Dům umění, 2009

[19] performance Akt 4: „Anonym” - Brno, Dům umění, 2009
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   portfolio
2010 - 2011
       XY

Príloha [20] performance: „E.T.” - Brno, kaviareň -trojka, 2011 

[21] performance: „Portfólio Just dizajn...” - plenér Radvanec, 2011 

[22+24]  Galeria „top” - site specific FaVU, Údolní, Brno, 2009-2010 

[23] „Verejná rohož” - site specific, FaVU, Údolní, Brno, 2012 



32 33

[25]„Binárny kód” - site specific, výstava Delete, SNG, Bratislava, 2012

[27]AlergiaGaleria duo neo pro forte retart 6, galéria Médium, BA, 2012

[26] „Mr. Bates” 
- site specific, 
výstava Terror, 
Galéria Aula, 
FaVU, Brno, 2011

[28]  No comment? - skupinová výstava, Galéria Aula, FaVU, Brno, 2012
- plagát (autor P. Snoha)
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[29]No comment? - Maja Štefančíková - ARTINFO, Galéria Aula, Brno, 2012

[30] No comment? - pohľad do výstavy Galéria Aula, FaVU, Brno, 2012

[31] galéria dv.č.21 - plagát (autor P. Snoha), Brno - Vlněna, 2012
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Zuza fialová (pod pseudonymom Zuza Fialová, obrazy)
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video ARTINFO (57 min.) - performance ako XY 
2010 december / 1. 2011 galéria AULA  Brno - “Terror”
„Anonym” (inštalácia dopravného značenia Untitled, Untitled animácie - 
digitálny rámik, “psycho” sprchový záves Mr. Bates)
13.3. 2011 - DOX 
„žabie leto”(video) - vrámci sprievodných projekcií výstavy performance 
Bob Dylan, Bob Dylan, Boba Dylana
2011 marec - Reduta Brno - „Eat me drink me”
(inštalácia WC, objekt-Bau hau s, site specific-Fragile, video 
ARTINFO/57 min.)
2011 marec - Reduta Brno – Nelidské
(vrámci výstavy upravený site specific – Fragile, upravená inštalácia 
WC)
2011 máj - Bratislava TV, Multiplace (Remake) 
video „ARTINFO” (57 min.) - performance ako XY
2011 apríl/máj – klub BORO Brno – „Raněné město 2010 - 2011” 
(foto inštalácia, skupinová práca – člen skupiny Fuj)
2011 4.októbra – Dum umění Ostrava festival Malamut – performance 
„František”- 
12.1 – 29.2. 2012 - Slovenská národná galéria Bratislava - „Lovci v 
raji/Paradise hunters”  -  inštalácia „UniTitled”. 
16.2. - 27.5. 2012 - Slovenská národná galéria Bratislava - „Delete. 
Umenie a vymazávanie.”- „Binárny kód” - (Braillove popisky ku všetkým 
vystaveným dielam na výstave Delete v spolupráci s nevidiacim Michalom 
Lahutom). 
29. 2. 2012 – FaVU Brno - „Occupye FaVU” – inštalácia „WC (Roman 
Onderka?)” - site specific/time specific inštalácia na verejnom WC 
Komenského námestie (portrét R.O., nástenné hodiny, 2x text A4), budova 
FaVU Údolní 19 – inštalácia „Verejná rohož” (12 kusov rohoží s menami 
politikov)
12. 3. - 18. 3. 2012 – Vlněna Brno - „Týždeň výtvarnej kultúry na 
Vlněně” – vytvorenie instantnej galérie „dv. č. 21”. Počas týždňa 6 

výstavy: priestor vystavujúcim k dispozícii po dobu jedného mesiaca ako 
„rezidencia”. 
- 17. 3. 2012 - Meetfactory Praha - „Videoforms” – video záznam 
z performance Akt 4 - „Anonym”
- 19. 4. - 20. 5. 2012 Médium VŠVU Bratislava - „Arteterapia” – 
inšatalácia „AlergiaGaleria duo neo pro forte retart 6”. Výživový 
doplnok na posilnenie duchovnej a duševnej mikroflóry ak trpíte alergiou 
na moderné a súčasné výtvarné umenie, možnosť zakúpiť za 3e - 
teleshopingové video (13 min) a 6 kusov prípravku (6 zložiek + zátkové 
sluchové tlmiče). Vypredané!
- 25.4. - 11. 5. 2012 – Galéria Aula Brno - „NO COMMENT?” Vystavujúci 
umelci: Peter Barényi, Eja Devečková, Eva Drozdíková, Zuzana Janečková, 
Krištof Kintera, Tomáš Klima, Mr. BRA, Lucie Nechybová, Veronika 
Přikrylová, Tereza Rullerová, Maja Štefančíková. Performance počas 
vernisáže Martina Ružičková. Kurátorský projekt je výsledkom spolupráce 
s Majou Štefančíkovou (divák a  komentovanie v kontexte nových médií), 
súčasťou komentovaná prehliadka s kurátorkou (Z.J). 
- 27. 5. 2012 Vlněna Brno - „galéria dv.č.21”. Posledná výstava 
- vernisáž = derniéra. Vystavenie diel, ktoré vznikali v „galérii 
dv.č.21” počas rezidenčného mesiaca + nájdené anonymné diela (kresba, 
foto, maľby, koláže). Výstava „AlergiaGaléria duo neo pro forte retart 
6” prezentovala aj dve videá (Martina Kopecká, Zuzana Janečková).
- 19. 6. 2012 – Salón Vlněna Brno – 9 dm kubických priestoru – objekt 
“XY”
     
prednášky a aktivity

2009
- október Bienále Benátky 2009 - spolupráca pri točení slovenskej 
iternetovej relácie o umení Hore bez (komentáre)videokomenty k dielam 
na výstavách skupinová práca spolu s Majou Štefančíkovou
2010
- pokračovanie spolupráce pri absolvenskej práci Mgr.art M. 
Štefančíkovej – „ARTINFO” - video performance videokomenty k dielam na 
výstavách v mestách Brno, Viedeň, Bratislava 
- príprava grantu FRVŠ vrámci výuky ateliéru projekcia filmu „Electroma” 
od Daft Punk2011
- galeria m-i-k-a-d-o (projekt na podnikanie a marketing) - procesuálny 
projekt
- prednáška vrámci cyklu doktorantov – anonymita
- zastupovanie – hodina na tému Street art - 25.11. 2010
- Gaudeamus – výstavisko Brno – prezentácia ponuky študijných programov 
Favu november 2010
- scanovanie študijnych materiálov, potrebných na referáty pre 
študentov navštevujúcich predmet: Umění jako performance
- konzultácie so študentami na atelieri
zapojenie sa do mimofakultného grantu vo výstavnom projekte na NSCU. 
Ide o prezentáciu Atelieru videa a multimedialnej tvorby. Výstava 
je tematická a jej základ tvorí výber už existujúcich diel na tému 
Arteterapia – vytvorenie nového diela – výstava by mala prebehnúť v 
decemberi 2011
- spolupráca s občianskym združením emulgátor 322
http://322d.com/ 
- zaslanie textu “Anonym” na Doktorandskú konferenciu – Veřejný diskurz 
o výtvarnom umění 2.
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- zaslanie výstavného projektu NO COMMENT? do galérie Školská (Praha)
- 3. 11. 2011 - prezentácia FaVU – Gaudeamus
- workshop s Richardom Leyzellom november 2011
- 15.10. 2011 workshop s Manuel SCHMALSTIEG - Listening to data, 4AM - 
workshop s Pavlom Büchlerom december 2011 / 2012
- výpomoc počas prijímacích pohovorov
- člen klauzurnej komisie – hodnotenie 
- podanie projektu na Štipendium Radoslava Matuštíka v GMB.
(Projekt NO COMMENT? v spolupráci s Majou Štefančíkovou)
- 15. 3. 2012 prednáška vrámci bloku Umělec je vyvovolený – Názov 
príspevku: Anonymná identita
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