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Název práce: 

Slithy, a Blend of Lithe and Slimy  

Slovní hodnocení: 

„Jest pravdivé, jest jisté, jest skutečné, že to, co jest dole, jest jako to, co jest nahoře a to, co jest 
nahoře, jest jako to, co jest dole, aby dokonány byly divy jediné věci.“ Hermes Trismegistos 

Kateřina práce je celkově velmi citlivá a úhel pohledu svým způsobem netypický. Dívá se na svět 
z pohledu nejmenších částic hmoty. Zkoumá rozhraní mezi „lithe“ ohebné, flexibilní, živé) a „slimy“ 
(kluzké, slizké). Vychází z předpokladů panpsychismu, že duše je vlastní všem existujícím 
jsoucnům. Zabývá se tělem na molekulární úrovni. Tělo jako prostředí. tělo jako environment. Tělo 
jako host i hostitel bakterií. Autorka se tématicky soustředuje na kůži, rozhraní těla, jednotlivé 
bunky, vnitřní inteligenci tělesných částí. Kolektivní tělo složené z množství jiných těl 
mikroorganismů, které drží při sobě a na základě vzájemných vztahů přitažlivosti a odpudivosti 
společně vytvářejí celek.  

Šillerová vychází ze současné filosofie, post-humanismu a spekulativního feminismu. Dělí se 
s námi o svou osobní zkušenost, určitý mystický prožitek vyšší inteligence celku. Souvislost 
mikrokosmu a makrokosmu uvozuje Citací z Lasenicova překladu Smaragdové desky Herma 
Trismegista. Přesahuje obvyklé pojetí těla jako uzavřené struktury. Je zde patrný úžas nad řádem 
světa, určitá animistická spiritualita.  

 

 

 



 

 

 

Studijní oddělení / Fakulta výtvarných umění VUT / Údolní 244/53 / 602 00 / Brno 
T: 541 146 806 / IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305 / www.ffa.vutbr.cz / info@ffa.vutbr.cz 2 / 2 

 

Technologické řešení projektu je experimentální formou práce s materiály souvisejícími s povrchem 
těla, rozhraními, kůží, jako je například makeup či pěna na holení. Monitor televize zabaluje do 
shluků buněčných struktur. Zmizíkovou kresbou narušená plocha inkoustu. Grafická linka 
textového sdělení se rozpouští ve vyprchávající pěně. Narativ instalace vzniká ve struktuře podivné 
laboratoře.  Diváctvo se stává součástí pomyslného organismu ve zvětšené petriho misce. 

V Kateřinině způsobu tvorby je patrná hloubka uvažování a vnímání určité moudrosti, skryté 
v jádru hmoty. Tělo je také nástrojem vnímání a případné transformace psychických sil. Psychická 
hmota se promítá do tělesné a určuje ráz jejího vývoje. Je zde také naznačeno další vývojové 
stadium tělesnosti jako transformace hmoty skrze technologii. Pomyslné hranice těla je možné dále 
posouvat, rozpouštět at‘ už skrze kontaminaci tělesných tekutin nebo převod tkáně na datové 
soubory.  

Prach jsi a v data se obrátíš. 

 
Otázky k rozpravě: 

V čem vnímáš přínos současných spekulativních posthumanistických tendencí pro současné umění? 

Pracuješ nějak záměrně se spiritualitou a pokud ano, jak ji vnímáš v kontextu technologického vývoje? 

Našla bys ve způsobu jakým jednotlivé mikroorganismy spolupracují na tvrbě těla paralelu s lidskou 

společností? 

Jaký osobní význam má pro tebe tělesné rozhraní, kůže? 
Je pro tebe v tvorbě důležitá současná estetika nebo spíše smyslovost? 
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