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Ideový rámec Diplomové práce Petry Ošlejškové s názvem „15 dní doma“  je usazen 
do prostředí bytu jejích rodičů. Vlastní obsah práce je pak opřen o úsilí, vtáhnout 
rodinné příslušníky do hry, aniž by o tom věděli a udržet jejich pozornost co nejdéle 
napnutou. To vše až do momentu prozrazení a vysvětlení. 
 
Připomeňme si v této souvislosti, že umělecké strategie vyzývající ke spolupráci 
rodinné příslušníky, jsou v českém uměleckém prostředí celkem rozšířené. 
Jmenujme například Kateřinu Šedou a její 24 hodinové akce Opičení se po otci i 
matce, Objemy všech členů rodiny převedené do papírových kvádrů Jiřího Skály, či  
kresby Taťkových výroků Petry Herotové. Uvádím tyto odkazy jako komparativní 
pomůcku, která mi umožňuje nahlížet Petřinu práci s určitým přesahem a ne jen jako 
pouhou institucionálně plněnou povinnost. 
 
Petra navštěvovala byt svých rodičů v jejich nepřítomnosti a hýbala s věcmi, kterým 
patří určité místo. Každá rodina má zažité šablony chování, ty ji reprezentují, jsou 
navenek neviditelné a přitom posilují víru „uvnitř“, že vše je, jak má být.  
V souvislosti se zmíněnou neviditelností se dostáváme k pojmu kamufláže, ze 
kterého Petra původně vycházela a do určité doby byl pracovním názvem její 
diplomové práce. V závěru se rozhodla pro změnu názvu na „15 dní doma“. Vnímám 
tento krok jako opodstatněný. Název se stal významově věcným i civilně 
výstižnějším. Samotný fenomén „skrývání“ spojený s principy kamufláže se během 
celé akce, dle mého názoru, transformoval v akt „loudění pozornosti“. Požadavek 
nebýt vidět ustoupil do pozadí a úsilí Petra soustředila na samotnou manipulaci, 
která viděna naopak být má. Tím bylo samotné téma tvořivě posunuto skrze otevřený 
proces celé práce. Vnímám to jako důležitý moment, reprezentující přípustnost 
náhody a zároveň problematizující chladně formální přístup dělat věci najisto.  
 
Pozitivně také hodnotím specifickou poetiku celé akce. Jemná gesta posouvání s 
květináči, ručníky a utěrkami, převěšování obrázků či manipulace s otcovými brýlemi 
jsou sami o sobě nezajímavá. Petra však ilegálním nastavením celé práce těmto 
gestům vtiskla atraktivitu. Samotný průběh docházení do bytu a setrvávání v něm má 
konkrétní napětí a tajemnost. Návštěva se tak stává zážitkem s vlastností jisté 
nepřístojnosti a nelegálnosti. Je to jako být doma sama sobě cizinkou a uměle 
aplikovat na známé prostředí syntetickou odcizenost.  
 
Samotný průběh „návštěv“ vnímám jako citlivě nastavený. Dokonce tuto část celého 
projektu považuji za zásadní. Právě ta stojí za vypravování a popisování ostatním. 



Celkem 15 dní z 57 daných, kdy se měnily věci, byla jim odebírána místa a pozice a 
byly opět dávány zpět. Vše bylo fotograficky dokumentováno. V hlavách 
zúčastněných se dedukovalo a verbálně se obviňovalo. Rodiče se podezřívali 
navzájem. Začali jinak přemýšlet o vlastní dceři, sami o sobě. Nakonec hra skončila a 
bylo hotovo. Z reakcí všech zúčastněných byl pořízen audio záznam. To co bylo 
dočasně tajemně reálné, se vysvětlením změnilo v něco vymyšleného, co má být 
ukazováno v prostředí zvaném umění. 
 
Zde pro mě nastává důležitý moment, kdy dochází k rozhodování, jak celou situaci 
převyprávět a ukázat. Zde by se mělo definovat, co se všechno dělo, co se změnilo, 
co nikoli. Zjistit jaký druh výlučnosti vznikl a jaká obecná odkrytí to přineslo. 
Rozhodnout, jak celý příběh adjustovat, rámovat a prezentovat.  
 
Petra se rozhodla prezentovat pořízené dokumentační fotografie v dlouhých pásech 
adjustovaných v úzkých lightboxech. Fotky jsou černobílé. Nevím, jestli tyto fotky byly 
jako černobílé pořizovány nebo byly post-editovány během realizace celé práce. 
Možné rozhodnutí pro černobílou fotografii má jistou logiku – unifikovat celek a 
přivést tak pozornost k vnímání jemných rozdílů a kompozičních změn. Přináší s 
sebou, ale i jistý akt estetizace, jehož opodstatněnost v tento moment nedokážu 
posoudit. Znám instalaci pouze z fotek a je možné, že ve fyzickém kontaktu s 
instalací bude přemítání o černobílosti odsunuto významově do pozadí. Více mě, ale 
nutí přemýšlet o samotných lightboxech, proč byly zvoleny, co mají reprezentovat a 
jak souvisí s vypravováním příběhu. Jejich úzká délka odkazuje k lineárnímu čtení, k 
chození zleva doprava, tam a zpět. Prosvícení fotografií zase k prohlížečce tzv. 
filmových kontaktů. Jakoby si tento druh instalace nárokoval určitý „drobno-pohled“ 
nebo jiný typ osobního „zoomování“.  Vnímám pozitivně i ambici prezentovat jiným 
způsobem klasické prohlížení rodinných fotografií, kdy putuje fotografie z ruky do 
ruky a je nahlas popisována a komentována všemi zúčastněnými. Dále vnímám 
pozitivně, že je v konečné instalaci tématizován samotný akt prohlížení. Ten byl svým 
způsobem i hlavní požadovanou kvalitou, kterou Petra pomocí manipulace s věcmi 
po svých rodičích jemně loudila. 
 
Často mě zajímá, co produkuje samotné umění umělců. Jaké otázky a odpovědi,  
jaké situace. Z tohoto pohledu práce Petry Ošlejškové nabízí otázku po redukci 
umění na specifický nástroj k sestavovaní „atraktivních situací“ na pozadí rodinných 
klanů. Petra tento nástroj sympaticky vtáhla do civilní zóny a nechala jeho pomocí 
vzniknout materiál poté přenesený do zóny institucionální. Vzájemné prostoupení 
obou zón je pro mně velice pozitivním aspektem Petřiny diplomové práce. Je jen na 
ní jakým způsobem bude tento přístup do budoucna dále rozpracovávat a co 
zajímavého jí to přinese.  
 
Otázky autorce práce... 
Co pozitivního či negativního přinesl moment odhalení celého konceptu?  
Nepokazí se něco, když se situace vysvětlí tím, že jde vlastně jen o umění? 
Našla si autorka díky této práci zájem o nějaké konkrétní umělce či umělkyně světa?  
 
Návrh hodnocení: A                                              Vypracoval: Mgr. Tomáš Vaněk 
 
Datum: 7.5.2012                                                    Podpis: 


