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Písemnou část své diplomové práce jsem rozdělila do dvou tematických úseků. V první bych 

se ráda věnovala teoretickému pozadí, z něhož vyplívá motivace pro moji tvorbu a od nějž se 

pak odvíjí směřování práce samotné. Druhá část textového doprovodu pak bude věnována 

samotné příběhové linii, která se k mé tvorbě pojí Pokusím se zde představit hlavní momenty 

nebo body, které by mohly být užitečné pro její interpretaci. Práce jako taková se skládá 

převážně z grafických listů a kreseb, a proto se také okrajově pozastavím i u použitých 

technik a technologického postupu. V tomto textu si kladu za cíl představit moji praktickou 

diplomovou práci po její teoretické i formální stránce. 

 

Současný individualismus se dotýká takřka každého rysu podoby života dnešního západního 

světa. Hodnoty přebíráme zvnějšku a odcizujeme se smyslu vlastní práce a existence 

samotné. Jsme vyčerpání neustálým prouděním nespočetných možností, na které většinou 

nemůžeme ani dosáhnout. Tyto neviditelné jevy postupně infiltrovaly i do soukromých a 

intimních sfér, kde nenápadně přebraly moc nad lidskou každodenností a vyústily ve 

všeobjímající společenskou úzkost jako syndrom éry vyprázdněného individualismu a 

konzumního spektáklu. S tím souvisí i ignorace a pocit osobního neohrožení i v tak 

dalekosáhlých problémech, jako je například hrozící environmentální krize. Máme absolutní 

svobodu možností, jsme podřízeni a zavázáni jen sami sobě. Nutkavé pocity úzkosti a 

osobního nepohodlí se objevují jako diagnóza vlivu komplexních politických a sociálních 

struktur. 

Projekt Stuff that can make me sad tematizuje obsahový rámec pocitů tělesné 

nekonformity, úzkosti a nutkavých pocitů mentálního nepohodlí a nestability. Tyto pocity v 

práci označuji jako následek výše zmíněných politických a sociálních vlivů. Do určité míry 

vycházím ze subjektivního pocitu nepohodlí ve svém vlastním těle. Pro vykreslení svých tezí 

používám motivy rozpadajících se lidských těl a jejich následné spojování se a utváření 

nových vizuálních celků. V kresbách spojuji části lidských těl z různými organickými prvky, 

především s rostlinnými segmenty. Okamžik opětovného stvoření a rekompozice je pro mě 

důležitý. Materiálová přeměna zobrazuje cyklický pohyb, recyklaci, materiálovou 

transformaci. Vnímám v tom zprávu o nedůležitosti materiálních věci a formální podoby 

samotné. „Nosíme v sobě celý svět, protože jsme jeho součástí.“   

 Diplomová práce samotná se skládá ze série kresebných grafických listů, 

doplňovaných volnou kresbou. Jedná se především o techniku tisku z plochy (monotyp). 
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Používala jsem hlavně techniku takzvaného kresleného monotypu, kdy se tisk pořizuje 

kresbou na rubovou stranu archu. Tuto techniku jsem využila pro její kresebnost a možnost 

překrývání a míšení barev, které zdůrazňuje téma tvarové transformace – rozkladu a 

následného prorůstání. Barevné grafické vrstvení tisků simuluje prorůstání biologických 

organismů tvořících homogenní celky. Obrazy díky zvolené technice navíc obsahují 

oboustranný prostor prezentace, který nabízí rubová strana archu. Vidím v tom okamžik 

vícerého pohledu na realitu v zrcadlení a překlápění obrazu a také je tím zdůrazněna 

myšlenka prostupujících organických vrstev. Prorůstající barevnost tvoří v kresbách mapy 

vývoje jednotlivých biologických segmentů, které se při bližším ohledání odpojují jeden od 

druhého a fungují samostatně jako stopy jednotlivých osvobozených existenčních motivů.  

V tomto propojení – tedy v pohledu z dálky a v pohledu zblízka – a navíc se sledováním 

dvojité tvořivé vrstvy prostorového artefaktu tak obrazy odkrývají základní otázky o 

budoucnosti existence jednotlivce v lidské skupině. Při monotypu se také každá matrice 

může vytisknout pouze jednou, tisk je tedy neopakovatelný. Jako výhodu tohoto postupu 

vnímám možnost široké škály přípravy tiskové matrice. Technika umožňuje připravit si hladké 

jednotlivé monochromní plochy a jemné valéry, kterých jsem při kresbě samotné využívala.  

Používala jsem také částečně techniku dřevořezu, kterou jsem výše zmiňované 

monotypové kresby kompozičně doplňovala. Především jsem dřevořez pak využívala pro 

přípravu podkladové vrstvy grafického listu. Tuto techniku jsem zvolila pro její 

charakteristikou kresbu matrice na pořízeném otisku, pro drsný a expresivní charakter vyryté 

kresby. Tyto vlastnosti také tlumí detailní zpracování předlohy, což mému záměru dobře 

posloužilo.  

 

Instalace se skládá z několika menších formátů a velkých grafických archů. V mých 

kresbách/grafikách se odvíjí lineární postapokalyptický příběh. Environmentální krize změnila 

tvář planety a zaběhlý rytmus existence. Jediná cesta, která se lidem otevírá, vede skrze 

katarzi. Oproštění se od přebytku a spektakulárních hodnot. V posthuman době funguje 

lidstvo jako jeden propojený organismus.  

 Nepoužívám své grafiky a kresby jako narativních ilustrací příběhu. Spíše naopak, 

tento příběh funguje jako doprovod (psaná/slovesná ilustrace) vizuální stránky. To, do jaké 

míry je nutné divákovi interpretovat autorský záměr nebo ho seznamovat s příběhem, je 

samo o sobě téma k diskuzi. Osobně jsem spíše zastáncem volného prostoru pro divákovu 
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imaginaci a vlastní interpretaci díla, dílo samo o sobě podle mě nemusí přinášet odpovědi, 

ale mělo by vést spíše k zamyšlení a kladení otázek. Pro tyto jsem ovšem zvolila tento více 

narativní přístup, kdy komunikuji i dějové pozadí grafik.  

 

 Můj příběh se začíná odvíjet v době, kdy lidské společenství v zájmu zachování svého 

druhu muselo přizpůsobit svoji existenci a produkci vytrvalým klimatickým výkyvům a pocitu 

všeobecné společenské nespokojenosti a deprese.   Lidé začínají ztrácet svou lidskou formu. 

Pomalu bobtnají, měknou, roztékají se. Lidstvo se doslova rozpadá – usazeno v tučném, 

měkkém hnízdě, obklopeno bezvýznamnými věcmi a naplněno nesmyslnými a zbytečnými 

potřebami. Jedinci vykonávají lobotomní monotónní práci, která nemá žádný jiný význam 

než jejich existenci. Pasivní způsob života, toxické prostředí a psychický tlak přivádí 

společnost až na samou hranici fyzického rozkladu. Dostáváme se do doby, kdy každý člověk 

musí nevyhnutelně změnit své zažité zvyklosti, jinak skončí jako rozteklá hrouda tuků a 

chemického odpadu. Každý se musí začít přizpůsobovat, brát ohledy, konat lokálně. Lidé 

přizpůsobili své hospodářství trvale vysokým, extrémním teplotám provázeným silnými 

přívalovými dešti. Produkce masa pro potřeby konzumace byla postupně zakázána. Zem je 

zastavena obřími hydroponickými skleníky, s každou kapkou vody se nakládá šetrně. Hlavním 

zájmem lidstva se stalo ochlazování země, živočichů, rostlin a sebe samých. Zadržování vody, 

péče o zeleň a udržitelné zemědělství jsou společnou prioritou číslo jedna. I přes nutnou 

globální spolupráci správní jednotky fungují především na místní úrovni. Mezilidská 

spolupráce se stala esenciální pro udržení lidstva – „Všichni táhneme za jeden provaz“. 

Biomechanické technologie zastupují tam, kde už vlastní genetický potenciál nestačí, a lidé 

technologického potenciálu využívají naplno k záchraně a obnově Země. Člověk se víc a víc 

přizpůsobuje prostředí. Nevyhnutelně se stává jeho součástí...  

 

V příběhu vnímám tři hlavní vývojové okamžiky, které jsem v kresbách tematicky 

pojednávala. První okamžik rozvíjí podobu rozkladu a rozpadání se lidské formy samotné. 

Rozklad velkých moučných, tučných, nádorovitých lidských těl, neschopných jakékoliv 

plodného pohybu. Postavy ztělesňují toxickou náladu odevzdanosti, ignorace a pasivity. 

Člověk zhnusený podobou svého vlastního života – bez motivace, bez energie – se začíná 

doslova rozpadat. Nedá se říct, jestli se rozpadá dobrovolně, nebo ho vnější vlivy rozežírají a 
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leptají. Příznačné je, že s tímto stavem nic nedělá, je odevzdaný, jen rezignovaně a bezmocně 

přežívá a dívá se do svých složených rukou v klíně, které jsou prošpikované metastázemi...   

Druhá fáze spočívá v procesu samotné fyzické transformace. Lidstvo dostává druhý 

dech. Využívá svých schopností a možností k udržení a přizpůsobení svého druhu. V zájmu 

vlastní spásy se dobrovolně vzdalo konzumu, produkce a života ve světě materiálních 

hodnot. Nachází cestu k sebe obnově skrze výměnu a spolupráci. V procesu obnovy lidského 

tělo se střídá mnoho formálních podob. V tomto bodu je podstatná role postavy 

„zahradníka“. Tato postava se ve více podobách objevuje v několika kresbách. Zahradník 

pečuje o životadárné rostliny, chladí, chrání je před spalujícím sluncem a zajišťuje jim přísun 

vody. Zahradník s rostlinami sdílí své cévy a chladící zařízení, pomalu se stává sám součástí 

rostlin. 

Poslední etapa tkví v propojování. Lidé srůstají dohromady s rostlinami v jeden 

funkční organický celek. V této posthuman době funguje lidstvo jako jeden organismus. 

Komunikace a spolupráce probíhá na bázi buněčné výměny, přechází v symbiózu. 

Biotechnologie a techno organismy splývají v jednu živoucí biologickou formu. Nepotřebné 

pomalu odumírá, funkční, důležité a nezbytné se posiluje. Srůstání a symbióza slouží jako 

metafora spolupráce, synchronicity produkce a potřeb. Nejsilnějším vizuálním zdrojem 

inspirace pro mě byla především současná sci fi a postapo beletrie nebo počítačové hry se 

stejným námětem, například od Jamese L. Cambiase nebo H. R. Gigera. Z jiného období se 

nabízí třeba Roald Dahl.  

Pod vlivem politických a společenských struktur, vládnoucí moci či postupné 

klimatické změny pozvolna přecházející v environmentální krizi se lidstvo dostává do 

neodvratného bodu změny formy obvyklého života. Už není dále možné vést slepý, výrobně-

konzumní život plný plýtvání a nesmyslné nadprodukce – žít život zahleděný do sebe, 

ignorovat ostatní, být pasivní, být si jistý vlastní neohrožeností a nedosažitelností globální 

nebo společenské krize… Transformace se v mém podání ovšem netýká pouze politického a 

sociálního uspořádání. Jelikož mám ve své tvorbě blízko k otázkách tělesnosti a vůbec 

relevantnosti fyzické formy věcí, hlavním motivem mé stávající práce zůstala přeměna 

fyzická, tedy změna lidské formy jako takové. Fyzické znaky jsou pro nás základními ukazateli 

a komunikačními prostředky. Bez čtení těchto znaků není možné v lidské společnosti žít. 

 

Ačkoliv název mojí práce zní „Stuff that can make me sad“, osobně vyznění své práce 
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nevnímám zdaleka jako negativní. Název se odvíjí spíš od teoretické roviny, ze které 

vycházím. Mojí tvorbou se celkově prolíná téma zániku a transformace, a ačkoliv narážím 

převážně na depresivní nebo temnou až morbidní interpretací své práce, nemůžu říct, že 

bych se s tímto výkladem také ztotožňovala. Témata zániku, dekonstrukce nebo smrti 

nepoužívám a ani nevnímám jako symboly konce, naopak se jimi snažím komunikovat 

potenciál nového začátku, příležitost k obnově, můžeme tomu říkat i naděje. Jde o pouhou 

transformaci určitých hmotných částic – koloběh, který se nikdy nezastavuje, takže ani nikdy 

nekončí. Domnívám se, že tento překlápěcí okamžik nového začátku se mi ve stávající práci 

podařilo tentokrát jasněji odkomunikovat. Neměla by tedy být vykládána s nějakými 

depresivními nebo negativistickými konotacemi. Počáteční rozpad a rozklad ve svém příběhu 

vnímám spíše jako prostředek katarze, utvoření prostoru pro nějaký nový systém, který by 

mohl být třeba funkčnější a přinášet více uspokojení. Nacházím v tomto vyprávění o změně 

osobní potěchu. Představa takto symbioticky fungující společnosti mi přijde osvobozující. V 

představě ideálně fungující společnosti ale používám toto zobrazení jako metaforu pro 

smysluplnou spolupráci, symbiotickou podporu a synchronicitu potřeb, produkce a zájmů, 

zatímco nyní jsme motivováni spíš k cestě globálního individualismu a prekariátu. Péče a 

rovnoprávnost by v takovém světě, kde je lidstvo doslova jeden organismus, nabyly úplně 

jiných rozměrů, stíraly by se třídní, rasové a genderové rozdíly. Rovněž v takovém uspořádání 

nemá místo centralizace, ale záleží na lokálním způsobu uvažování.  
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