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DOKUMENTACE VŠKP 

K obhajobě bylo předloženo HD video Talk&Twerk, záznam živé akce z 3.5. 2014, 15min

Talk&Twerk, performance, 3.5. 2014, Maceškův palác, Praha
Talk&Twerk, dokumentární HD videozáznam, 15min, 2014
Instalace videoprojekce Talk&Twerk, 19.- 23.5. 2014,  galerie Tvar v Brně

Projektová dokumentace přípravných fází:

Příprava prostoru k natáčení

Taneční zkouška, příprava taneční choreografie



Příprava lekce rétoriky – osnova průběhu rétorických cvičení

Příprava hudebního doprovodu k lekci Twerku



Příprava scénáře ke snímané lekci rétoriky a twerku



Obhajoba diplomové práce

V diplomovém projektu zprostředkovávám setkání dvou na první pohled nespojitelných 
světů. Moje práce se zabývá analytickým a následně tvůrčím průzkumem dvou typů umění či 
naučených lidských schopností. Jedná se o řečnictví na jedné straně a twerking - 
provokativní styl tance, který v posledních dvou letech vešel ve známost prostřednictvím 
mainstreamových hudebních videoklipů a youtube videí, na straně druhé. Diplomový 
projekt zkoumá schopnost či naopak nemožnost těchto dvou druhů kulturního projevu 
sloužit k praktickým účelům. Obzvláště uvnitř práce rezonuje otázka, nakolik jedno či druhé 
může dopomáhat dnešnímu individuu se emancipovat. V neposlední řadě se díky explicitně 
erotickému charakteru twerku otevírá specifická problematika ženské emancipace. 
Především jde o to, zda může sexualizující tanec nějakým způsobem pozvedat a umocňovat 
postavení tanečnice, nebo spíše dochází k její objektifikaci a jakémusi "ponížení". Rétorika v 
bezprostředním kontaktu s twerkem opouští silový "mužský" charakter a pokouší se v 
podání protagonistky vycházet z jemnějších psychomotorických charakteristik 
individuálního řečníka.

Snažila jsem se v přípravných fázích proniknout až k podhoubí zmiňovaného tanečního 
fenoménu a kromě známých popkulturních materiálů se více ponořit do studia hudebních 
žánrů a subkultur, se kterými se twerking pojí. Za vyústění tohoto seznamování lze mimo 
jiné považovat podnícení vzniku originálního hudební tracku, který bude ve výsledné 
podobě projektu figurovat jako zvukový podklad. 

Návrhu finálního řešení diplomového projektu rovněž předcházely konzultace se dvěma 
hlavními protagonistkami projektu: lektorkou rétoriky a tanečnicí (a rovněž lektorkou) 
twerku. Podstoupila jsem individuální lekce řečnických cvičení i jednu z tanečních lekcí. Z 
přímých zkušeností s výukou obou lektorek jsem byla schopná navrhnout rámcový scénář 
jejich společné a vzájemné lekce.

Finálním výstupem je sestřih dokumentárně nasnímané akce, jejíž náplní je vzájemné 
učení se obou protagonistek. Nejprve lektorka rétoriky učí tanečnici, jak zlepšit svůj projev 
před (potenciálním) publikem. Artikulační cvičení jsou upravena tak, aby svým obsahem 
dotýkala možných úhlů pohledu na provokativní taneční fenomén a názorových tendencí 
vztahujících se k twerku. V narativu vět, se kterými se tu pracuje, se rovněž objevují záměrně 
problematické věty dotýkající se například (ne)možností učinit z tance politický nástroj. 
Lekce rétoriky plynule přechází v druhou část, kdy se protagonistky role prohodí a začíná 
hodina tance. Video končí pasáží, kdy spolu obě lektorky tančí naučenou choreografii 
svůdného tance.

V rámci této akce dochází k dočasné radikalizaci obou kulturních projevů. Sexualizovaná 
rétorika se tomto podání stává svým charakterem protiváhou k poněkud dominujícímu 
mužskému pojetí řeči jako přesvědčivého politického nástroje. Twerking se v novém 
kontextu rovněž obohacuje o silnější schopnost prezentace individuálního postoje.

Za velmi přínosný aspekt vzniku diplomového projektu považuji především zkušenost s 
různými polohami spolupráce, které se v rámci tvůrčího procesu objevily. Práce v týmu s 
profesionálními kameramany, zvukařem, hudebníkem a profesionálními lektorkami přináší 
zcela jiný druh zodpovědnosti, než například klasická ateliérová umělecká praxe, při níž je 
celý proces vzniku plně "v rukou" autora. Jakási "režijní" pozice autora, která se v současném 
umění stává stále frekventovanější praxí, umožňuje umělci svobodnější možnosti 
interdisciplinárního pohybu podle aktuálních potřeb uměleckého záměru.
Ráda bych tímto způsobem pracovala na pokračujících projektech, jejichž námět se 
pravděpodobně budou odvíjet od témat, která diplomový projekt otevřel.


