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Slovní hodnocení:  
Jana Matysková absolvovala bakalářské studium v ateliéru Přírodní materiály na Fakultě 
umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Realizovala zde výrazné sochy a 
instalace, mj. na téma vnímání reality nevidomými. V magisterském studiu na FaVU se pak 
soustředila na konceptuální a nemateriální práce. 
Ve svém diplomním projektu Výlet se vrátila ke spolupráci s nevidomým Martinem 
Chrásteckým. Navázala také na nedávné audio nahrávky, jimiž sama zprostředkovávala nebo 
doplňovala zážitky z reálných míst. 
 
Nejprve zaznamenávala Martinovy verbální popisy a komentáře v důvěrně známých 
lokalitách. Posluchačovu pozornost si vypravěč získává nejenom dobrým projevem, ale také 
citlivostí k různým aspektům míst. V prvních nahrávkách ťukání slepecké hole nebo slovní 
komentář naznačují jeho handicap. Toto přímočaré vymezení se později vytrácí. Inspirativní 
byl pro Janu mj. Martinův archiv „audio pohlednic“, které mu z cest zasílají přátelé. V rámci 
jejího projektu vznikly některé z nich jako reakce na Martinův výklad. Spolupráce se dále 
odvíjela v dialozích Jany a Martina, zaznamenaných při společných procházkách. Každý 
z nich se vydal do sobě blízké lokality, vybrané na základě předběžné shody. Procházku oba 
sdíleli prostřednictvím mobilních telefonů. Vzniklé nahrávky vzbuzují dojem, že jde o popis 
jednoho místa, v němž se absurdně mísí zvuky a zkušenosti mluvčích. Aktéři dospěli na 
hranici inscenování. V jisté kakofonii takto vzniklých nahrávek posluchač postrádá zásadnější 
důvod, proč se zabývat právě těmito místy. Chybělo jejich jasnější vymezení.  
 
Nakonec Jana dospěla k lapidárnímu řešení, využít Martinův popis prostor, kde se rozhodla 
uskutečnit prezentaci a obhajobu své práce. Vrátila se tak vlastně na začátek celého procesu, 
k autorskému záměru zprostředkovat publiku svébytnou zkušenost a představu o prostoru u 
nevidomého, kterou má pozorovatel možnost spojit s realitou, v níž se nachází.  
 
Popis nearanžované situace audio studia vytváří v jistém ohledu dramatické kulisy. Přispívá 
k tomu přítomnost hudebních nástrojů nebo jejich fragmentů, které Martin ohledává 
s muzikální citlivostí, neinscenovaně je rozeznívá. V Martinově výkladu se opakovaně 
objevují geometrické tvary, popsuje prostor stroze, a přesto zábavně. Občas se vloudí asociace 
rozhlasové inscenace, ovšem chybí zde příběh. Dění uprostřed vymezují židle, určené pro 
publikum, komisi. Bude na nich, jakou situaci vytvoří.  
 
Autorčina práce vzdáleně připomene jedno z nejvýznamnějších děl konceptualismu 60. let 
Jedna a tři židle Josepha Kosutha. Jednalo se o obyčejnou židli, fotografii židle a slovníkovou 
definici slova židle. Na rozdíl od Kosuthova lapidárního konceptuálního gesta, odkazujícího 
k Platonově teorii forem (idejí), autorka postupuje od osobních motivací směrem k imaginaci. 
Vytváří model, rámec pro živou situaci. Práce se bude dále vyvíjet jak v komunikaci 
zúčastněných, tak i v souvislosti s kontextem, v němž se odehraje. 
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