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Pokoj č.1, pohled do instalace – kancelářské prostory Vlněna Brno 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Pokoj č.2, pohled do instalace – kancelářské prostory Vlněna Brno 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
Jednotlivé objekty pokoje č.1: 

 

         
 

Židle, hranoly dřevo smrk, 110 x 45 x 35 cm, 2013 
 
 
 

 
 

Skříňka, hranoly dřevo smrk, brambor, max. 70 x 115 x 70 cm, 2013-05-23 
 
 
 
 



 
 

Stůl, hranoly dřevo smrk, 130 x 60 x 50 cm, 2013 
 

 
 

Lednice, hranoly dřevo smrk, 65 x 80 x 165 cm, 2013 
 



 
 

Socha, hranoly dřevo smrk, 40 x 20 x max. 42 cm, 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jednotlivé objekty pokoje č.2: 
 

¨ 
 

Židle, židle TON, červený lak, rozměry variabilní, 2013 
 

 
 

Pes, PVC, kulatina buk, dýha buk, max. 40 x 20 x 20 cm, 2013 
 



Jednotlivé objekty pokoje č.3: 
(fotografie z instalace v bytě prarodičů) 

 

 
 

Police na květny, překližka, lino, ocelová kulatina, 70 x 115 x 40 cm, 2013 
 
 

 
 

Židle, překližka, molitan, čalounická látka, ocelové trubky, 65 x 90 x 55 cm, 2013 
 



 
 
 

 
 

Lampa, ocelová trubka, pozinkovaný plech, lampa, 135 x 90 x max. 60 cm, 2013 
 
 

 
 

Stůl, překližka, ocelové trubky, max. 9 x 130 x 105 cm, 2013  
 
 



 
Výchozím tématem bakalářské práce Spící chodba je schopnost autorské 

reflexe na přesně dané, a tím i limitované, zadání vybraného teoretika. Mgr. Jan 
Zálešák, PhD. na základě mnou předloženého portfolia vypracoval zadání práce, které 
jsem bez jakýchkoli připomínek a úprav přijala za vlastní. * Impulzem k tomu kroku byl 
můj aktuální zájem o galerijní a institucionální provoz vůbec, pozice kurátora, umělce, 
vzájemný vztah mezi nimi a podobou výsledného díla prezentovaného divákovi ať už 
v galerijním či negalerijním prostoru.  

Cílem práce Spící chodba je nalézt přijatelnou polohu mezi poměrně striktně 
definovaným zadáním a mými autorskými záměry tak, abych doslovně splnila vše, co 
bylo v textu uvedeno, a souběžně pouze tupě nenaplňovala tento kontrakt. Vytvořit 
dílo, které bude fungovat jako osobitý celek a přitom jednotlivé objekty a části budou 
též svébytné. Praktickým přínosem je pro mne otevření nových možností a způsobu 
uvažování o věcech, práce s nábytkem a novým způsobem prezentace sochařských 
objektů formou video záznamu. 

V průběhu práce jsem prošla přes nastudování filozofických i lékařských textů a 
zpráv zabývajících se problematikou spánku a snění, až k různým formám 
alternativního zjištění nevědomých rovin. To vše, abych dospěla k názoru, že tudy pro 
mne cesta nevede, a dala tak možnost volné imaginaci, i přes svůj výslovný nezájem 
býti surrealistkou, což by se více než nabízelo.  

Kolísání mezi racionalitou a iracionalitou. Kompletní práce je postavena na 
základě čistě logického uvažování, který jsem se však nadále pokoušela rozvíjet v 
opačném duchu, tedy zacházet s onou volnou imaginací. Výsledek je i přese vše mým 
promyšleným konstruktem, který by mohl nezainteresovanému pozorovateli paradoxně 
připadat, což je do jisté míry správné, jako necelistvý, útržkovitý, zmatený a 
diskontinuitní. Právě až v tomto momentě se dá hovořit o již zmíněné svobodné 
obraznosti. 

Spící chodba je soubor objektů a instalací seskládaný ze tří menších sérií, 
z nichž každá vychází a řeší jiné principy snového uvažování nejen o nábytku. Tři 
kolekce jsou instalovány v samostatných místnostech propojených chodbou, což 
umožňuje nerušeně vnímat jednotlivé části a paralelně si uvědomovat jejich vzájemnou 
soudržnost.  

V první místnosti jsou objekty z dřevěných hranolů, které svým tvaroslovím 
vycházejí z rohů či vystupujících částí nábytku. Konkrétně se jedná o roh stolu a - 
lednice, opěradlo a nohy židle, skříňku a bustu ženy. Tyto věci lemují jakousi 
pomyslnou uličku v mém bytě a přesto, že o nich vím, mi občas jednoduše řečeno 
zavazí v cestě. Někdy se mi zdá, že cestují a záměrně mi ztěžují notoricky naučený 
pohyb, podrážejí mi nohy, ubližují mi, nutí mě zakopávat, padat a narážet. Původ 
objektů je zřejmý, zvýraznila a zvětšila jsem ty části nábytku, co „zlobí“ nejčastěji, navíc 
jsem je velikostně upravila na výšku vybraných partií mého těla. Na tomto příběhu 
nezáleží, protože není podstatný, je až zbytečný. Objekty by měly fungovat samostatně 
už i proto, že jsou prezentovány záměrně mimo prostory svého vzniku. 

Následující místnost ukazuje šedý pruh koberce, na němž je rozbitá jen nově 
nalakovaná židle, na zdi je pověšen původně nástěnný objekt znázorňující 
stylizovaného malého psa. Židle zůstává židlí, je zářivě červená a přesto, že je 
rozlomená, se jeví krásná. Malý černý psík z PVC dostal druhou hlavu ze dřeva, je to i 
klec, neunikne. Tento pokoj je nejelementárnější a podařilo se mi zde docílit větší 
volnosti myšlenek. 

Na konci, v třetí místnosti, jsou čtyři objekty – police na květiny, čalouněná 
židle, stůl a lampa. Dané objekty jsou v podstatě stíny těchto věcí, zachovávají si 
totožný materiál, povrchovou úpravu a téměř stejný rozměr jako originální kusy. Při 
nainstalování v běžném, věcném prostředí, jsou na první pohled neidentifikovatelné, na 
druhý se zdají být divné. V případě Spící chodby jsou však vystaveny mimo tento 
kontext a, jejich jinakost je čitelná takřka ihned. 
 



Vezmu-li v potaz jednotlivé objekty, nedá se vyhnout porovnávání s díly Jiřího 
Kovandy, Evy Koťátkové, Pavly Scerankové, Dominika Langa a dalších. Možná 
přirovnání jsou určitě na místě, nicméně způsobem prezentace celého souboru jakožto 
pohyblivého obrazu, posouvám práci poněkud jiným směrem.  

Objekty nejsou hlavním nositelem informace, stávají se pouze jejím doplňkem a 
vodítkem k rozluštění. Právě díky této prezentaci se Spící chodba konečně stává 
chodbou a do výsledného díla vnesena i chtěná a podstatná časovost a snovost. 
Pomalu jdoucí plynulý obraz nabízí dostatek času k prohlédnutí si místností i chodby, 
minimálně její dedukce či vytušení. Každý objekt je možné si poměrně podrobně 
prohlédnout, ale jen z čelního pohledu. Nabízený pohled je vůči této skutečnosti 
plochého vnímání záměrně konstruovaný, pomocí jednotícího formátu videa je práce 
koherentní a melodická. 
 
 
* zadání  
Spící předsíň (koupelna, chodba, ložnice…) 
 
Představuji si místnost s nábytkem z ohýbaných trubek. Může to být ušlechtilá verze 
funkcionalismu, ale také trochu ošuntělé trubky podpírající umakartové desky 
bruselského ražení nebo nemastné neslané výrobky některého ze státních podniků éry 
ještě o něco pozdější. První, druhé i třetí nás neopouštějí, ať už kvůli své hodnotě, kvůli 
nostalgii nebo kvůli tomu, že jsme líní je nahradit. Jsou tu s námi. Jsou tu, i když 
odejdeme z místnosti, když spíme nebo když se nedíváme. 
 

- nábytek-objekt vystavený účinkům snové práce 
- přenesení typických snových nesmyslů (levitace, propadání se do hloubky, 

ztráty končetin a různé formy fyzické dezintegrace) do objektů 
- objekt jako nevědomá rovina židle, stolu, police, věšáku… 
- od životního prostoru přes dekonstrukci nevědomí ke galerijní instalaci 

 
Forma, rozsah, technologický popis práce: 
 
Po formální stránce se jedná o sérii objektů vycházejících svým tvaroslovím 
z vybraných kusů konkrétního nábytku. Nejedná se o kopie nebo nějaké technologické 
varianty standardního nábytku. Spíše se jedná o jejich snové protějšky, o to, čím se 
nábytek stává, když spí (nebo když spíme my). Objekty by měly fungovat autonomně, 
přesto by celek měl směřovat k instalaci. I když je na začátku klíčové konkrétní místo a 
konkrétní věci, nesměřuje se k místně specifické instalaci. Půjde o nalezení vhodného 
způsobu jak situovat tuto sérii objektů do neutrálního, ať už galerijního nebo 
„galerijního“ prostoru. Stejně jako objekty samotné i místo a jeho vnímání, celkový 
„Gestalt“ práce by měl projít procesem snového rozkladu a racionálního znovusložení.  
 
Co do rozsahu, nesměřuje se k rozsáhlé, ale spíše percepčně a významově sevřené 
sérii objektů.  
 
Po technologické stránce bakalářská práce naváže na dosavadní projekty řešené 
v rámci bakalářského studia. Kovové trubky, MDF desky, dýhy a další materiály, které 
jsou spojeny nejen s volnou, ale především s užitou tvorbou (ať už malosériovou nebo 
velkosériovou). Ty všechny už tu byly, ale jakoby se měly znovu vynalézt. Něco, jako 
když Neo zkoušel v prvním Matrixu ohýbat lžíci. Nejde tak o to vnutit svou představu, 
ale spíše se vcítit do jejího podvědomí. 
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