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Část, kousek mezi jedním a druhým místem,
příběh: soubor znaků, které dohromady dají dojem něčeho. 
Letmé ohlédnutí jen tak přez rameno.
Setkání se vzpomínkou. 
Možná trošku sen, asi jo. 
Někdy nad ránem
Kdy se indigová mění v blankytnou 
a není ještě čas něco dělat.
  
V duchu zaplavovala širý prostor, 
který jí obklopoval, a kterým procházela.
Byla to zahrada
V rohu, úhlopříčně od toho kde stála, ležela hromada čehosi, nějakej bordel co tam pohodily sou-
sedi přez zeď.
Anebo to byli okapy, které tam opřela sama
minulé léto.
V domě zatím z vrchu dveří tryskala voda.
Vyprávěl jí to její děda
a ona na to nezapomněla.
Její nejstarší vzpomínky mají tak sto let.

Chodí s knížkou,
ale čte jen málo.
Na klidná místa u vod
před nesmírný horizont
za rozptýleného světla.  

Jde odtud jinam 
Ve městě kam si zapomněl vzít hodinky, chodí svou oblíbenou ulicí. 
Je rovná, širší než ostatní, na vrcholku kopce. 
Takže se zdá, že na obou svých koncích 
končí prázdnem.

Lidi, jako pokoje, jako ty místa kde byl. 
Kde mají lampu, kde postel. 
Moje pokoje jsou vždycky stejný-odrazy sněnejch a odžitejch míst.

Nebyla tam snad dvacet let.
Dlouhá místnost plná tmavých dřevěnych polic. Asi dub. Příšeří, nepříliš velká okna pravidelně 
rozmístěná jen po jedné straně, navíc částečně zarostlá břečťanem.
Probíhala mezi policemi s prsty na hřbetech knih.
Oddechal si, když je tam nepustili a zjistili, že nic z toho co si pamatovala už tam není.

Zas myslel na tisíc věcí - žádný důležitý.
Nohou kopírovala pravidelné brázdy mazlavé hlíny. Moc toho nenamluvili, nebyli si jistí co se 
vlastně stalo.

V knihovním bufetu se mu zatočila hlava.
Opřený o zeď přemýšlel co četl.
Bylo načase jít, a proscrolovat se zas něčím jiným.

Stavět přehradu někde, kde vůbec nemá být.

 
 
 
 
Museli to založit, textový materiál, 2015 
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Diplomovou prací rozumím něco jako revizi předchozích let. Zhodnocení dosavadní 
práce a snad jejího dovedení k nějakému přesnějšímu tvaru. 
Když se podívám na svou předchozí tvorbu, sleduji několik linií, které jsou vlastní 
téměř všem věcem, které dělám. Nejinak je to mu i v případě diplomové práce. V 
následujícím textu se tyto linie pokusím pojmenovat, naznačit jejich základ a vývoj a v 
neposlední řadě také jejich posun v konkrétním případě mé závěrečné práce na FaVU. 
V zásadě si nemyslím, že přináším nějaké objevné postřehy, vycházím často z věcí již 
řečených a skrze jiná díla si zpřesňuji vlastní formulace. Co však považuji za důležité, 
je právě tyto poznatky shrnout do jednotného díla, oplývajícího vlastní poetikou, která 
je právě může učinit sdělnými a snad je i posunout někam dál. 
Poetická hodnota díla je podle mně zásadní. Umění považuji za způsob uchopení  a 
vnímání světa (1). Z některých pohledů by se snad dalo srovnávat s filozofii, vědou a 
náboženstvím (2). Co ho však odlišuje, je právě poezie. Poezie a vizuální jazyk nabízí 
možnosti mimo jazykový systém. Vytvářeni asociativních významů, kterými se dá 
zachytit i ono cosi, nijak jinak nepojmenovatelné. Co pojmenované nechce být a asi 
ani nemá. Něco původního, o čem si možná myslíme, že jsme už přišli. 
Snažím se vytvářet soubory znaků, tvořící dohromady jeden obraz / vjem. 
Své práce většinou buduji z více objektů / textů / videí etc., mezi kterými divák 
prochází. Některé věci se objeví až posléze, jiné se zas skryjí či změněným pohledem 
přetvoří. Přestože vyrábění nějakých bytelných artefaktů je mi cizí, fyzická interakce 
diváka je pro mě důležitá. Jde samozřejmě i o zálibu v kutilství a fyzické práci, ale 
myslím si, že i její základ je hlubší. Materiál si potřebuji ohmatat, odžít, vybudovat 
sídlo. Nejedná se o trvalá díla, na chvíli zaplní prostor a velmi záhy zas pominou. 
Periodicky se objevují motivy domku, chýše, stanu, zpočátku absolutně intuivně, teď 
už snad uvědoměleji. Značí touhu po vytvoření nějakého místa na světě, příbytku 
svých myšlenek, záchytného bodu v prostoru (3). Tyto budovy / objekty jsou často 
umístěné v krajině, občas jí i samy jsou. Krajina se prolíná s domem a sama značí 
další. V mých krajinách se odehrávají příběhy bez pointy, spíš než příběhy jsou to 
drobné posuny. (4) 
Stejně jako jsou důležitá místa, je důležité i prázdno, pomlky a ticho. V nich se 
fragmenty dějů i věcí odráží, rytmicky opakují a pozměňují se. 
  
V počátečních úvahách o diplomové práci jsem přemýšlela o budování staveb jako o 
budování znakových systémů, ve kterých jsou vnější struktury odrazem struktur 
vnitřních. Člověk buduje svoje obydlí jako ochranu před vnějšími vlivy a zároveň jako 
svůj kout. Staví zdi, patra a pokoje, stejně jako si vytváří obranné mechanismy vnitřně. 
Uprostřed širého horizontu vymýšlí systémy a rituály, které mu pomáhají orientovat se 
ve světě. Budováním organizuje, uchopuje, opanuje a zklidňuje sám sebe. 
Stavění i snění prostorů má podobné významy. Sněný dům je kompilátem minulých 
žitých obydlí, stejně jako když zabydlujeme nový domov a opakujeme při tom obydlí 
minulá. Prosluněná, odžitá místa, která člověk prožil cele, snil v nich a nudil se tam. 
Místa odžité samoty. Do těch se vrací při snění. Rekonstruuje svoji dětskou znuděnost: 
je vedro, koukáš na stébla, chodíš po zdi zahrady, vynimráš z ní kamínek, rozšlápneš 
šneka. Žiješ v širém světě, před otevřeným horizontem, pod obrovskou klenbou. 
Motiv stavění nakonec v práci není příliš zřetelný, zůstal jen ve fragmentu básnického 
zobrazení, vynořuje se množství jiných, souvisejících. Zůstalo spíše jako znak. 
Nebuduji už stavby, ale texty. Nakonec i samotný způsob psaní je tématem. Psaní jako 
svého druhu stavba. Způsob uvažování při psaní. Texty ubíhající jinak v textovém 
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editoru než ručně. 
Nakonec oním tématem jsou opět místa, místa která drží emoci, místa, která jsou v 
osobní historii důležitější než čas. Vzpomínku nejprve určí místo, zařazení na 
pomyslné časové lince člověk určí až postupným hledáním souvislostí. Tuto potřebu 
lineární historie vlastní naší civilizaci se ve svých pracech snažím rozrušovat 
opakováním, cyklením a mlžením(6). Výjimečně jsem pracovala poměrně intuitivně. 
Zdá se, že na konci studia jsem začala více důvěřovat sama sobě. S odstupem času 
bych řekla, že předchozí práce byly konstruovány až příliš exaktně(5).  
 
V rámci studia užívání a fungování znaků jsem se od teorie umění i poezie a 
psychologie celkem logicky dostala i k religionistice. Speciálně dílo Mircey Eliadeho 
na mě mělo hluboký dopad a myslím, že se ve výsledku odráží i v tom jak pracuji a 
uvažuji. Neaspiruji na to vytvářet jakkoliv náboženská díla, případně náboženství 
nějak ilustrovat, ale ve chvíli, kdy se pokouším nějak uchopit/pochopit tento svět, 
nepřijde mi možné religionistiku pominout. Myslím, že pro pochopení jiných 
civilizací, konkrétních osob i vlastní reality je nezbytné porozumět, nebo se minimálně 
seznámit se základními principy místní mytologie a s tím, z čeho vychází. Nakonec se 
ukáže, že v základu jsou si velmi podobné(7).  
Mluvím o tichu, prázdných místech cyklení etc., což by mohlo evokovat dojem 
příklonu k východním naukám, ale není to tak. Nejde o nějaké objevování různých 
nauk, ale spíše používání obecného principu. Nakonec jediný konkrétní odkaz vedoucí 
přímo k náboženství je citace malé části dvacáteho třetího žalmu (8)(top ten v 
hitparádě používaných biblických citací napříč stoletími) v jednom z textů. Vytrhávám 
jeho část proto, že křesťanství je můj kulturní základ, mimoto ho považuji za krásný a 
v tomto konkrétním užití zcela sedící. 
Citace se objevují, jak v textech, tak ve videích opakovaně. Vytrhávám (občas až 
násilně) částečky básní či obrazů a scén. Míchám je se svými: jednoduše používám 
klasický postup při tvorbě koláží. Pokud divák citování odhalí, jen dobře, citování těch 
konkrétních děl má své důvody, pokud ne, nevadí, nebráním se čistě intuitivnímu 
vnímání. Zároveň bych nerada, aby dílo působilo na bázi lišácky vědoucího 
pomrkávání mezi autorem a dívákem. Ono: „já vím, že ty víš, a proto je to dobré a 
proto jsme fajn“. Co bych ocenila více by bylo čtení spíše intuitivní, kdy divák někde 
v zadu zacítí, že to co vidí a čte možná zná, ozvěna něčeho povědomého.   
 
Práce se sestává ze tří textů a dvou videí, které se vrství přes sebe. Motivy se opakují, 
jak v textu, tak v obrazu. Natáčím francouzské zahrady jako vzor neúčelného 
strukturování prostoru. Film, který jede na VLCéčku, pod kterým je otevřený texťák s 
pokusem o báseň, chodba s policemi tak trochu ve tmě. Částečně používám nalezený 
materiál , jak v případě obrazů, tak textů. Obrazy se na sebe vrší (čemuž odpovídá i 
způsob instalace), stejně jako pootvíraná okna na ploše mého počítače, jako poházené 
knížky vedle postele, rozházené myšlenky. 
Technicky je instalace řešena formou dvou videí instalovaných v prostoru za sebou. 
Zadní větší panel je výškového formátu – 165 na 220, přední, šířkový 124 na 70. Na 
větším panelu je zároveň zavěšen papír s textem: 
 
Část, kousek mezi jedním a druhým místem, 
příběh: soubor znaků, které dohromady dají dojem něčeho.  
Letmé ohlédnutí jen tak přez rameno. 
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Setkání se vzpomínkou.  
Možná trošku sen, asi jo.  
Někdy nad ránem 
Kdy se indigová mění v blankytnou  
a není ještě čas něco dělat. 
   
V duchu zaplavovala širý prostor,  
který jí obklopoval, a kterým procházela. 
Byla to zahrada 
V rohu, úhlopříčně od toho kde stála, ležela hromada čehosi, nějakej bordel co tam 
pohodily sousedi přez zeď. 
Anebo to byli okapy, které tam opřela sama 
minulé léto. 
V domě zatím z vrchu dveří tryskala voda. 
Vyprávěl jí to její děda 
a ona na to nezapomněla. 
Její nejstarší vzpomínky mají tak sto let. 
 
 
Ten považuji za svého druhu vysvětlivku. Zbylé dva texty jsou součástí samotných 
videí a jsou spíše abstarktního charakteru. 
 
Zadní, větší projekce: 
 
Nebyla tam snad dvacet let. 
Dlouhá místnost plná tmavých dřevěnych polic. Asi dub. Příšeří, nepříliš velká okna pravidelně 
rozmístěná jen po jedné straně, navíc částečně zarostlá břečťanem. 
Probíhala mezi policemi s prsty na hřbetech knih. 
Oddechal si, když je tam nepustili a zjistili, že nic z toho co si pamatovala už tam není. 
 
Zas myslel na tisíc věcí - žádný důležitý. 
Nohou kopírovala pravidelné brázdy mazlavé hlíny. Moc toho nenamluvili, nebyli si 
jistí co se vlastně stalo. 
 
V knihovním bufetu se mu zatočila hlava. 
Opřený o zeď přemýšlel co četl. 
Bylo načase jít, a proscrolovat se zas něčím jiným. 
 
 
Přední, menší projekce: 
 
Chodí s knížkou, 
ale čte jen málo. 
Na klidná místa u vod 
před nesmírný horizont 
za rozptýleného světla.   
 
Jde odtud jinam  
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Ve městě kam si zapomněl vzít hodinky, chodí svou oblíbenou ulicí.  
Je rovná, širší než ostatní, na vrcholku kopce.  
Takže se zdá, že na obou svých koncích  
končí prázdnem. 
 
Lidi, jako pokoje, jako ty místa kde byl.  
Kde mají lampu, kde postel.  
Moje pokoje jsou vždycky stejný-odrazy sněnejch a odžitejch míst. 
  
Ty jsou promítány na natřené překližkové desky samostojící díky jednoduchým 
laťkovým kostrukcím. Umístění instalace je takové, aby se kolem ní dalo volně 
procházet. Svíceny jsou dvěma projektory, jeden je umístěn u stropu druhý na zemi 
viz. ilustrace. 
  
V čem jsem začala spatřovat problém své práce, je její přehnaná obecnost. Obávám se, 
že až skrze konkrétnější příklady člověk dosáhne opravdu jasného sdělení. Na druhou 
stranu abstraktnost řešení dává divákovi vcelku velký interpretační prostor, mohu tedy 
doufat, že alespoň něco z toho co jsem chtěla dozní až k němu. Práci považuji za 
důležitý krok vzhledem k odpoutání se od materiálu. Ověřila jsem si, že jsem schopná 
budovat jen za pomoci textu. Nabízí se tak otázka, zda se nevěnovat pouze psaní. Zda 
zvolené prostorové řešení není pouze efektním galerijím designem odvádějícím od 
toho, co je opravdu důležité. Jako autorka musím samozřejmě odpovědět že ne. Je 
nutné, nejen vzhledem k mému charakteru vizuálně uvažujícího člověka, ale i k 
podtrnutí zmíněných textů, svým způsobem je i opodstatňuje, tématicky shrnuje a 
v neposlední řadě staví atmosféru celé věci. Posun oproti dřívějším věcem vidím 
v osobní rovině, uvědomila jsem si, že občas stačí báseň, není nutná pompézní 
nástavba, ani logický konstrukt ke každému záchvěvu větru. 
 
  
 (1) 
Umělecký objev vzniká pokaždé jako nový unikátní obraz světa, jako 
hieroglyf absolutní pravdy. Připomíná zjevení, je jako okamžik horoucí touhy po 
intuitivním pochopení všech zákonitostí světa dohromady – jeho krásy i ošklivosti, 
lidskosti i tvrdosti, nekonečnosti i omezenosti. 

TARKOVSKIJ, Andrej: Zapečetěný čas, Camera obscura, 2009 
 
(2) 
Umění i věda jsou způsoby, jak získat svět a přestavují prostředky jeho poznávání na 
cestě člověka k takzvané “absolutní pravdě”. 
Nicméně tím podoba těchto dvou forem ztělesnění tvořivého lidského ducha končí – 
umění, jak se odvažuji tvrdit, není objevováním, ale tvorbou. 

TARKOVSKIJ, Andrej: Zapečetěný čas, Camera obscura, 2009 
 
  
Zdá se, že má smysl, když se zmiňujeme o zvláštní situaci umělecké tvorby, Protože 
estetické universum lze z určitého hlediska srovnávat s universem náboženským. V 
obou případech se setkáváme s osobními prožitky (s estetickým prožitkem básníka a 
jeho čtenáře s náboženskými prožitky) a současně se skutečnostmi, které se nacházejí 
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za hranicemi osobnosti (umělecké dílo v muzeu, báseň apod.) Jistě můžeme 
donekonečna diskutovat o tom, jaký smysl přisoudíme uměleckým a náboženským 
skutečnostem, ovšem jedno je jasné: umělecká díla mají podobně jako “náboženská 
fakta” takový způsob existence, který je vlastní pouze jim, existují na základě daností, 
které jsou jim vlastní a tvoří jejich zvláštní universum…Umělecké dílo odhalí svůj 
smysl jen potud, pokud se na ně díváme jako na autonomní výtvor, pokud akceptujeme 
jeho způsob existence (totiž způsob uměleckého díla) a neredukujeme ho na jeho části 
(například báseň na rytmus, jednotlivá slova, jazykovou strukturu) nebo na účel, k 
němuž se později používá ( například báseň ke sdělení nějakého politického poselství 
nebo sociologický, etnologický či jiný doklad). 

ELIADE, Mircea: Mýty, sny a mystéria. OIKOYMENH, 1998 
  
(3) 
Neboť dům je naším koutem světa. Je – jak se často říká – naším vesmírem. Je 
skutečným  kosmem. Kosmem ve všech významech slova. Není z intimního pohledu I 
ten nejskromnější příbytek krásný? Spisovatelé “skromných příbytků” často 
připomínají tento prvek poetiky prostoru… 
Do nového domu přichází prostřednictvím snu žít celá minulost. 
Dům nám stejně jako oheň a jako voda umožní v průběhu této práce připomenout 
záblesky snění, které osvětlují syntézu nepamětného a vzpomínky. 
Dům v životě člověka vypuzuje nahodilosti a opakovaně nabádá k souvislosti. Bez něj 
by byl člověk rozptýlenou bytostí. 
Dům je tělem obrazů, které člověku poskytují jistotu či iluzi stálosti. 
            BACHELARD, Gaston: Poetika prostoru, Malvern, 2009 
  
(4) 
Thoreau, walden aneb zivot v lesich 
Jezero je nejkrásnější a nejvýraznější rys krajiny. Je to oko země, a kdo se do něj 
zahledí, ten poměřuje hloubku vlastní přirozenosti…Vidina té krajiny mi dlouho visela 
ve snech jako záclona. 
           THOREAU, Henry David: Walden, čili Život v lesích, Paseka, 2006 
(5) 
Dá se říci, že umění je obecným symbolem, spojeným s absolutní duchovní pravdou, 
která se před námi skrývá díky našemu pozitivistickému, pragmatickému konání. 
        TARKOVSKIJ, Andrej: Zapečetěný čas, 2009 
 
 
(6) 
Pro nás je podstatné, že všude existuje koncepce konce a začátku určitého časového 
období, založená na pozorování biokosmických cyklů a tvořící součást rozsáhlejšího 
cyklu – systém periodických purifikací a periodické regenerace života. Tato potřeba 
periodického obnovování je dost významná sama o sobě…periodická regenerace času 
předpokládá ve více či méně explicitní podobě – a zvlášť v historických civilizacích – 
nové Stvoření, tzn. Opkavání kosmogonického aktu. Tato koncepce periodického 
stvoření tj. Cyklické regenerca času, nastoluje problem zrušení “dějin”… 

ELIADE, Mircea: Mýtus o věčném návratu, OIKOYMENH, 1993 
  
(7) 
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…religionistice přísluší významná role v dnešním kulturním životě. Je tomu tak 
nejenom proto, že chápání exotických a archaických náboženství představuje velkou 
pomoc v dialogu se stoupenci těchto náboženství, ale též proto, že pokus o pochopení 
existenciální situace, která se vyjevuje v tom material, jenž má k dispozici religionista, 
vede k nepochybně hlubšímu vědění o člověku. 
       ELIADE, Mircea: Mýtus o věčném návratu, OIKOYMENH, 1993 
 
(8) 
Hospodin je můj pastýř, 
Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod, 
naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.   
I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje 
berla a tvá hůl mě potěšují.   

Žalm 23 
  
  
  
Zdroje: 
T.S.Eliot čtyři kvartety 
A. Tarkovsky Zapečetěný čas 
G. Bachelard Poetika prostoru 
M.Eliade Mýtus o věčném návratu 
M.Eliade Obrazy a symboly 
M.Eliade Mýty, sny a mysteria 
R. Barthes V říši znaků 
 Etc. 
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