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DOKUMENTACE VŠKP  

 

K obhajobě byla předložena instalace skládající se z 11 ks zrcadel. 

 

Průhledem zpět, prorývaná a leptaná zavěšená zrcadla, přibližné rozměry: 220 x 70 x 300 cm, 

2014 (20.5. 2014 – 25.5. 2014, kabinet 415 FAVU, Rybářská 125/13/15, Brno)  
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Písemná obhajoba: 

 

Průhledem zpět 

 

Cílem mé práce bylo vyjádřit se k tématice narcismu, který je označován za  epidemii naší 

doby. Narcismus je převážně psychologickým jevem a Christopher Lasch přiznává, že jeho 

„zobecnění na společnost je obtížné.“                                                                                                                              

Ve svém přípravném studiu tématiky v rámci sociologie jsem pro něj nenacházela řešení, 

východisko jak změnit svou situaci, vyjít ven. Při svém pokusu toho dosáhnout,  jsem se 

vrátila  k původnímu mýtu.                                                                                                                                                      

Kdo vlastně je Narcis? Narkissos pochází z boiótských Thespií, střediska múzických závodů 

nedaleko Théb. Jeho matku, nymfu Leiropé, znásilnil říční bůh Kéfisos. Matka Narcise, 

starajíc se o osud svého syn oslovila slepého věštce Teiresia s dotazem po průběhu jeho 

života.  Teiresias jí sděluje, že Narcis se dožije stáří,  nepozná-li sebe. Celý  život Narcise se 

vlastně ukazuje být pohybem mezi zrcadly v různých podobách (matka, druhové, nápadníci, 

Échó, studánka) reflektujících jeho vnější skutečnost. Narcisovi obdivovatelé se oddávají své 

touze po něm a zároveň prohlubují jeho iluzi o sobě samém, která ho ochraňuje před jeho 

skutečnou psychickou realitou, před poznáním sebe, před možností prožít své bytostné Já 

(Self – sloučení vědomého Já se svými komponenty nacházejícími se v nevědomí).                                                                            

Narcis prochází životem, nedotčen vztahy se svými druhy. Tento model jeho komunikace 

s okolím se ukazuje při setkání Narcise s nymfou Échó ,  ta se zde odehrává  v rovině zvuku, 

ve které je člověk více vztažen k ostatním..  Narcis nejprve přivolává Échó k sobě, posléze ji 

ze strachu z možnosti reálného střetnutí  od sebe odhání.  Échó poté přichází o své tělo a stává 

se skutečně pouhou ozvěnou. Ozvěna jako zrcadlení v rovině zvuku.                                                                                                     

Posledním Narcisovým zrcadlem byla studánka - jeho konfrontace s realitou, která se v tomto 

procesu  uvědomování si ukázala být pro něj determinující. Narcis byl na začátku vtažen do 

jakési hry na utváření nové skutečnosti pomocí neskutečnosti. Stal se objektem svého  obrazu 

o sobě, do kterého se vehrál, se kterým se ztotožnil, a v tomto smyslu také obětí svého 

zrcadleného obrazu. Nepoložil si otázku o tom, je-li jeho sebevidění koherentní s jeho 

originální skutečností. Narcis setrvává u obrazu, vytrácí se ve vlastním přeludném obraze. 

Narcis se však teprve zde do sebe zamiluje,  a to do svého sebeobrazu, Self –image, obrazu 

jeho samého o sobě samém. V jeho prožitku však nešlo o lásku k objektu, k druhému jako 

takovému, ale o splynutí, symbiózu, ve které jeho skutečné Já zmizí, distorze mezi Druhým a 

Prvním je zrušena. Nakloněn nad svou vodní hladinou se Narcis ukájí: jeho obraz už není 

něco „jiného“,  je to jeho vlastní povrch, který ho pohlcuje, který ho svádí, musí se k němu 

přibližovat a nikdy do něho nemůže vstoupit, ani z něho vystoupit, mezi Narcisem a jeho 

obrazem neexistuje reflexivní distance. Zrcadlo vodní hladiny není povrchem odrazovým, ale 

povrchem absorpčním. Posléze si Narcis trýznivě uvědomí, že já jsem jenom já a nikdo jiný, 

prohlédne iluzi, do které byl vehnán. Narcis, spalován touhou po nemožném splynutí,  ztrácí 

skutečného sebe, a zmírá, truchlíc po obrazu ideálního Já, které na chvíli zazřel. Květina, 

která po něm zbývá, narcis, je zpředmětněním jeho jakožto obrazu, symbolem narcistického 

obrazu krásy. Nymfy  pro něj truchlí a  loučí se s ním, vyjadřují tak soucit  s člověkem, který 

se nemohl zmocnit sám sebe, který neměl sám sebe a který to poznal v poslední chvíli života.  

Ani po smrti však nedochází Narcis klidu stále se zhlíží ve vodách Styxu, svému obrazu 

nablízku.                                                                                                                                                                                                          

Ve své  práci zobrazuji směr, kterým by se měl Narcis podle mého názoru vydat, pokud bych 

ho mohla zastihnout v okamžiku jeho hledění do studánky, kterou znázorňuji zrcadly 

řazenými za sebou s vyrytým textem původní báje o něm. V té studánce se odehrává celý jeho 

život. Narcis by se měl do ní ponořit. Nezůstávat na povrchu, pokud by byl schopen překonat 

bolest z prvního uvědomění si nemožnosti svého chtění.  Tato řada zrcadel je zpracována jako 



tunel, zároveň může evokovat svou formou i ozvěnu.  Zdroj světla umístěný za tímto 

„tunelem“ a za „přepážkou“ z dalších čtyř zrcadel prosvěcuje tento „tunel“. Již na začátku zde 

existuje možnost zahlédnout vyústění té cesty.  „Tunel“ 5 zrcadel umístěných za sebou je 

vystaven pohledu i ze svého rubu, kde vzniká prostor pro pohled zpět, který však již 

neposkytuje příležitost svou neschopností zrcadlit  znovu uváznout v iluzorním světě.  

„Přepážka“ ze čtyř zrcadel, která jsem prorýváním a leptáním očišťovala od jejich 

zrcadlového povrchu, je obrazem zbavování se matoucích a nepravdivých skutečností a 

jakoby předjímá výsledek, kterým  je poslední zrcadlo, jemuž jsem  odstranila jeho schopnost  

zrcadlit zcela. Nezabraňuje tak průchodu světla, jež je umístěno za ním.                                                                                                                                                                                                                    

Toto své řešení jeho stavu jsem se snažila pojmenovat. Jako správný výraz pro vzniklou 

situaci se mi jevil řecký termín aporie čili ne-cesta, bezcestí, neprůchodnost, neřešitelnost, 

rozpor. Tou cestou je totiž ta studánka, propast, nikdo neví, co se v ní skrývá. Narcis se do ní 

měl dívat delší dobu, obrazně  projít skrz. Dlouhé hledění do té studánky by však možná 

nebylo racionálním uvažováním zvolené vhodné řešení, mohlo by vypadat jako poněkud 

absurdní aktivita jako ne-cesta, slepá ulička. Mým závěrem z této práce ale je, že ta ne-cesta 

je cesta, že tou cestou je bezcestí. To se však vzápětí mění v paradox.. Ve své práci jsem se 

cíleně nezabývala  problematikou rozporu, chtěla jsem  pouze pojmenovat své východisko, 

zároveň se mi ale tímto nabízí další možný vývoj. 

 Ve svém přístupu k danému tématu využívám principů abstrakce,  nacházím v něm styčné 

podoby také s  minimalismem – geometrie, traktace,  jednoduchost materiálu, využití různých 

způsobů jeho zpracování, vícepohledovost. Použití zrcadel ve zpracování této tématiky není 

ničím neobvyklým, příkladem  může být Yayoi Kusama a její Narcissus Garden – 1500 

zrcadlových koulí,  které vystavila v roce 1966 na Biennale v Benátkách  v zahradě vedle 

hlavního pavilonu. Co se týče  psychologizujícího námětu ráda bych se odkázala například ke 

Kamile Ženaté, která kombinuje své poznání a intuici s cíleným zájmem o individuální a 

sociální pamět, podloženým vzděláním a praxí skupinové skupinové psychoanalytičky. 

Zajímají ji nejen sny, paměť, příběhy a emoce, ale především jejich principy a způsoby, 

jakými ovlivňují naše životní cesty. Aktuální prezentace Kamily Ženaté jsou charakteristické 

propojením různých metod, pomocí kterých výtvarnice zpracovává zvolené téma. Ve svých 

instalacích kombinuje obrazy s projekcemi, fotografiemi, videi a dalšími uměleckými 

prostředky.  Kamila Ženatá  překračuje místa, kterými vedou hranice výtvarného umění, 

výsledkem však není konceptuální práce, ale specificky pojaté dílo. Pro jeho přesné 

pojmenování neexistuje české slovo, do jisté míry by se dalo přirovnat k netradičnímu 

scénografickému počinu.  

 

 

 
 

 


