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Oponentský posudek 

Zkráceně řečeno, se Tereza Nesládková ve své diplomové práci věnovala vizuálním odrazům fluidní 

povahy současné kolektivní identity a psychologicko - společenským dopadům tohoto vývoje. Samotné 

označení „fluidní“, tedy tekutý, přímo odkazuje k pop kultuře v názvu Tereziny práce. Termín jako takový je v 

poslední době natolik masově skloňovaným, že se sám stal trendem a téměř chtěnou stylovostí. Tekutost 

identity v jakékoliv její rovině, relativizace hodnot předchozích generací a všeobecná úzkost se kromě touhy 

po sebevyjádření staly hořkosladkým štítem generace mileniálů. Tereza svoji pozornost soustředí na 

hledačství duchovních záchytných bodů, které této generaci „anxiety is the new black“ nabízí současná 

těkavá a vizuálními symboly přesycená doba. 

Tereza mě už při prvním setkání příjemně překvapila svým záběrem teoretického kontextu práce. Za 

zásadní sama označuje setkání s dílem amerického sociálního historika Christophera Lasche (1932 – 1994), 

především pak s jeho nejslavnější prací The Culture of Narcissism: American Life in an Age of Diminishing 

Expectations (1979). Podle Lashe euroamerickou společnost poválečný liberalismus a masové rozšíření 

kapitalismu uvrhlo do stavu nejistoty a neukojitelného bažení po osobní spokojenosti a jedinou modlou jsme 

se tak stali my sami. Symbolicky jsme Oidipa uvězněného v rodinných vztazích a frustraci vyměnili za figuru 

Narcise, závislého na hodnocení ostatních, zacykleného v sebeanalýze a z ní plynoucí nejistotě. Tereza se 

identifikuje s tímto Laschovým označením narcisovské éry i nové eklektické spirituality, coby terapie. Pokud 

přijmeme autorčino tvrzení, že duchovní mystika v současnosti láká pouze na výsledek, tedy dokonale 

harmonizovaného jedince, ale opomíjí předcházející cestu, měla by celá práce být pravým protipólem, tedy 

vizuálním odrazem průběhu terapie. Toto soustředění na samotný proces považuji za velkou hodnotu 

Terezina konání. Je ale otázkou, nakolik si je vědoma terapeutického dopadu sama na sebe a jako 

umělkyně i na samotné dílo. Sama sebe označuje za sarkastického člověka a v teoretické části diplomové 

práce více krát zmiňuje očividnou kritičnost ezoterických prvků. Pro mne (naštěstí) tato deklamovaná pozice 
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cynika nad věcí tolik očividná není a nemohu se zbavit dojmu, že jde spíše o zbytečnou obavu z 

kritizovatelnosti duchovního rozměru práce. Aniž bych se chtěla pouštět do psychologického rozboru, 

myslím, že Terezina „zažranost“ do ezo symboliky a souvisejícího kýče je přirozeným výsledkem 

dlouhodobého zkoumání, které nedovoluje opustit zdravý nadhled. Je zajímavé, že tuto obavu ze sklouznutí 

do potenciální neserioznosti Tereza sama v obhajobě v podstatě zmiňuje, když současnost definuje jako 

racionální dobu s fixací na bdělý stav, přičemž každý jiný je zesměšňován. 

Zároveň hodnotím pozitivně, že si je Tereza vědoma určité kontroverze spojené se zmíněnou knihou 

Christophera Lashe, který jako jednu z hodnot, o kterou jsme bohužel přišli, zmiňuje patriarchální rodinu a 

společnost. Jako možně nebezpečnou je nutné vidět i jím popisovanou revoltu obyčejných lidí proti elitám, 

díky které Laschovo jméno dnes znovu rezonuje v post Trumpovské Americe a mezi jeho obdivovatele patří i 

Steve Bannon, nechvalně proslulý svými ultrapravicovými názory. Stejnou revoltu obyčejného člověka ale 

můžeme aplikovat i na hledání neinstitucializovaných náboženských hnutí a s nimi spojenou eklektiku 

symbolů, míchání vysokého a nízkého, monoteismu a šamanismu, návratu k přírodě i nekonečno internetu. 

Kresby, které tvoří silnou platformu celé práce, považuji za přesný odraz vytyčených teorií. Jak sama 

Tereza popisuje, formální postup jako by dokonale imitoval zmíněná paradigmata. Autorka kresby „loví“ z 

vrstev mihotavého pozadí, zobrazujícího vizuální šum a nutnou povrchnost. Jejich redukovanost připomíná 

místy diy plakáty zvoucí na skupinovou meditaci, jindy tarotové karty nebo dokonce výsledek týdenního 

soustředění ezo žen na chalupě v horách (myšleno jako kompliment k účinku kreseb). Některé motivy jsou 

notoricky známými symboly, které se v kontextu současného konzumního osvícenství staly merchem – tedy 

téměř prodejní značkou (jin-jang), autorčino vysvětlení jiných ohromuje svou přesností (lebka s prsty 

předvádějící cvičení zvyšující atraktivitu coby novodobé vanitas). Tereza Nesládková vystavuje diváka svým 

sugestivním kresbám, které jsou sice v opozitu, přesto v těsné blízkostí kýčovitého balastu tapet. Tapety, 

stejně jako mihotavé video považuji za současnou tvůrčí materii – příliš rychlou směs vjemů, ze které Narcis 

zachytí jen to, co v jeho očích vylepší vlastní obraz. Přiznám se, že Galadrielin hlas audio nahrávky mi 

zpočátku připadal lehce mimo celou situaci a nedokázala jsem se rozhodnout, jestli mě nepřivádí k záchvatu 

smíchu. Po určité době strávené ať už ve fyzické nebo virtuální blízkosti Tereziny práce jsem přesvědčená, 

že vnucující se metafora slabého hobita zachraňujícího celý svět, je tak akorát nehorázná a na hraně. 

Tereze bych do budoucna doporučila začít vystavovat (!). Jen tak totiž buď získá dokonalou důvěru v 

organický proces přípravy instalace a nebo právě naopak dostatek zkušeností sama se sebou, aby 

rozpoznala kudy se její práce bude ubírat. 

Je zřejmě symptomatické, že každá generace má nevyvratitelnou jistotu, že překračuje rubikon. Nemůžu 

se totiž zbavit dojmu, že aktuální tažení generací x, y a z po odhalení podfuků minulosti a dosažení 
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harmonického pocitu sounáležitosti, je historickým opakováním hnutí New age. Akorát nám ke kolektivnímu 

vědomí přibyla nekonečná virtuální realita internetu. Díky všudypřítomnému připojení se šíření myšlenek 

stalo až mysticky rychlým a to nejdůležitejší naší materiální doby jako by se paradoxně dělo ve virtuálním 

prostoru. Tereziny kresby mi tedy ne náhodou připomněly linoryty Vladimíra Kokolii staré skoro třicet let. 

Kokolia v malých formátech grafik vystavoval drobného človíčka existenciálním potížím. Človíček se se svou 

neukotveností těžce vypořádával už před třiceti lety. Co by dělal teď v modré záři displeje?   

 

 

 

 

 

 

Otázky k rozpravě: 

Uvědomuje si autorka sebeterapeutický účinek práce? 

Jaké je postavení kresby v kontextu post internetu? 

 

 

Závěrečné hodnocení:  

Práci doporučuji k obhajobě. 
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