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ANOTACE 

 

 

Diplomová práce Zázemí identity / Za zemí identit je sérií akcí ve kterých usiluji o nalezení harmonie 

mezi kouzlem umění a života. Rozhodla jsem se iniciovat situace, „performance“ zprostředkovávající 

autentické, silné prožitky. V sebereflexivním pojetí inklinuji k performanci spjaté s životem. 

Vycházím ze své performanční praxe, ve které se síla a autenticita projevila především ve výměně 

energií mezi divákem a performerem.  

 

Začala jsem si stanovovat ideální podmínky performance za kterých by mohlo k této výměně a 

autentickému prožitku dojít. Podmínky pro vztah vzájemného prožívání situace „performera“ a 

„diváka“. V listopadu roku 2015 vznikl plán na sérii „autentických performancí“. Společné utváření 

„performančního“ počinu jsem ukotvila v konceptu identity, která je nekonečně formována ve vztazích 

a je nikdy nekončícím procesem vyjednávání.
1
 S obrazy vysněných setkání se ve jménu autentičnosti 

vystavuji anonymitě veřejného prostoru a čekám na moment svojí identifikace. Tím je moment, kdy si 

mě osoba, „divák“, který již mojí součástí je v rámci určité sociální role, všimne. Zasahuji do jeho 

každodennosti a svým způsobem ji získávám pro svou akci. To každodennost mnou zvoleného 

„diváka“ akci dotváří. Je zasazena do kontextu jeho života a stává se kompletní.  

 

V průběhu realizace se mi naskytla příležitost vystavovat v Palais de Tokyo. S vědomím významu 

takové příležitosti pro rozvoj vlastní umělecké kariéry jsem ji přijala jako výzvu postavit se čelem k 

podmínkám instituce, které jsou v naprostém rozporu s těmi, které jsem si dříve sama stanovila. V roli 

diváka jsem ve jménu věrnosti svým dosavadním zásadám v galerii chtěla být neviditelná a svou 

přítomnost se snažila utajit před skupinou, se kterou jsem měla možnost vystavovat.  

 

Východiskem poslední částí je nutnost. Poslední částí je obhajoba. A cíl: mít titul. V Brně, v prostoru 

Malé Ameriky mám 19. 5. zprostředkovat autentické prožitky z uplynulých situací, kterých je k 

dnešnímu dni (20. 4.)  třiatřicet... 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
  HALL, Stuart. HELD, David. HUBERT, Don. THOMPSON, Kenneth. Modernity: An Introduction to Modern 

Societies. USA: Blackwell Publishers, 1996. Three concepts of identity, s. 597-598. ISBN 978-1557867162. 
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ZDROJ „DIVÁKA“ 

 

 

Hon za autentickou performancí, která by nebyla ničím jiným než nevynuceným sdílením energií, 

odstartovalo několik akcí, které proměnila přítomnost publika. Nejednalo se ovšem o zanedbatelnou 

změnu. Byl to okamžik, ve kterém jsem si uvědomila, že vzniklá energie je něco naprosto zásadního. 

Stala se pro mě vysněným cílem, který se nedá naplánovat, který nelze vykonstruovat. Přesto se dají 

stanovit jisté podmínky, které mohou energii dopomoci. 

 

Nejdříve bych ve zkratce ráda zmínila tři neočekávané performanční prožitky z loňského roku, bez 

kterých bych se touto problematikou nezabývala. Prvním je závěr performance, která se odehrála v 

rámci workshopu Doreen Kutzke a Gunnhildur Hauksdóttir na Listaháskoli v Reykjavíku. Její hladký 

průběh si vysvětluji přítomností publika, jež tvořili moji spolužáci, přátelé a vstřícní lektoři. Akce 

probíhala se zavřenýma očima a po jejich otevření jsem viděla to, co jsem vnímala po celou dobu 

performance. Prožitá energie dostala tváře. Zdrojem nezapomenutelného prožitku byly lidé, jejichž 

nepopsatelně krásné výrazy jsem viděla v mojí těsné blízkosti. 

 

Dalším důkazem o síle publika mi byly zkoušky na FaVU v letním, náhradním termínu. Jelikož jsem 

chtěla zopakovat prožitý přenos energií mezi mnou a publikem, zvolila jsem malou místnost, kde jsem 

čekala na komisi. Naneštěstí jsem byla poslední v programu nespokojené komise, která se mnou 

nepřišla sdílet energii, ale ihned mi předala tu svou. Začala jsem akci, ale cítila jsem, že to nefunguje. 

Upřímně řečeno, cítila jsem se opravdu příšerně. Chtěla jsem se zvednout, zkouška nezkouška, a 

odejít. Setrvala jsem a najednou se něco stalo... jako by mi otevřeli dveře. Nebo se otevřeli oni. 

Situace se proměnila a začalo to fungovat, ta nepopsatelná výměna energií, kterou se tu slovy snažím 

uchopit. Myslím, že tu změnu musel cítit každý. Hodnocení bylo nakonec to nejlepší, co jsem kdy na 

škole za klauzury měla. 

 

Jako poslední příklad bych ráda uvedla performance z letní školy v Salzburgu, které jsou v podstatě 

prototypem k mojí praktické diplomové práci. Akce se odehrály na hřbitově Petersfriedhof. Na tento 

hřbitov, turistický spot a zkratku v centru města, jsem chtěla svojí přítomností dodat to, co zde chybělo 

– uvědomělé tělo. Stála jsem tedy v nehybnosti se zavřenýma očima uprostřed cesty ve třech 

performancích, pokaždé jednu hodinu. V poslední akci, asi několik minut před závěrem, na hřbitov 

dorazili moji přátelé a vedoucí z kurzu. Cítila jsem změnu, věděla jsem, že tu je někdo se mnou. 

Neuvěřitelný rozdíl od hodin strávených na tom samém místě, kde mě míjely davy turistů. Občas se 

mi zdálo, že lidé kolem mě snižují hlas a někdy si mě naopak asi ani nevšimli, když do mě narazili 

kabelkou či částí svého těla. Nečekala jsem, co se může stát s přítomností poučených diváků, lidí, kteří 

mě znají a vědí o mé akci. O jejich přítomnost jsem také nijak neusilovala, akce nebyla určena pro ně, 

ale pro nic netušící návštěvníky hřbitova. Proč by se měli přijít podívat na to, jak tam stojím? Vědí to, 
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a jestli přijdou, uvidí přesně to. Nejsem nic výjimečného. Nemám nadpřirozené schopnosti. Nejsem 

vytrénovaná Marina Abramović. Avšak akce nakonec výjimečná byla. To vše díky jejich přítomnosti. 

Kolem mě se vytvořilo silné pole. Byla to energie, láska, říkejme tomu, jak chceme, ale tato síla 

jakoby šla zvenčí do mě a pak zase vylítávala ven, proudila mnou tak silně, že jsem si nebyla jistá, 

jestli sebou necloumám. Spirituální a současně velice fyzické. Po akci mě asistentka, které shodou 

okolností v průběhu kurzu zemřel tatínek, objala, velice srdečně, s uznáním a pochopením. Plakala 

jsem, byl to krásný a zároveň těžce vstřebatelný prožitek.  

 

Poslední rok se snažím sama sobě definovat, jaká by měla být performance, která by zprostředkovala 

další takové nezapomenutelné zážitky a s kterou bych byla spokojená v rámci své potřeby 

autentického prožitku. 

 

 

 

IDEÁLNÍ PODMÍNKY AKCE 

 

- akce ve veřejném prostoru 

- ničím neanoncovaná akce 

- dokumentace autentického prožitku 

 

„Performance, která je zprostředkovaná a modifikovaná skrze instituce a kurátorské aktivity, naprosto 

ničí kouzlo nepředvídatelnosti, výměnu energií mezi divákem a performerem.“
2
 „Je jisté, že se nedá 

vrátit do doby, kdy Milan Knížák vybočil ve veřejném prostoru z anonymního davu, pozastavil 

každodenní provoz a otevřel ho novému času a prostoru tím, že vykonával něco, co náhodní chodci 

nemohli ztotožnit s jakýmkoli dosud zavedeným uměleckým žánrem.“
3
 Přesto si ale myslím, že je 

veřejný prostor stále schopný překvapit a zrodit diváka. Možná právě kvůli perifernímu a 

nezaostřenému vidění, které podle Juhani Pallasmy obklopuje tělesností světa na rozdíl od vidění 

zaostřeného, které z nás činí obyčejné diváky.
4
 Diváky galerijní? Aktivním příchodem do galerie 

končíme víceméně pasivně. Naopak překvapení člověka, ozvláštnění či jeho vyvedení z všednosti 

denní situace, už se nedá chápat jako akt pasivní. Takový je můj ideální pohled na prostor, kde nejsou 

lidé rámováni galerijním vchodem. Je různorodý, ale zároveň není bez pravidel. Střet s kolemjdoucími 

může dopadnout všelijak. Vůči tomuto prostředí se proměňují pozice, v galerii je divák 

kontrolovaným návštěvníkem avšak ve veřejném prostoru je to naopak performer, kdo je 

„kontrolován“. 

 

                                                 
2 WARR, Tracey Amelia JONES. The artist's body. New York, NY: Phaidon, 2012, 203 p. ISBN 07-148-6393-9. 
3 Akce slovo pohyb prostor: experimenty v umění šedesátých let (katalog výstavy). Praha: Galerie hlavního města Prahy, 

1999, 508 s. ISBN 80-701-0074-5. 
4 PALLASMAA, Juhani. Oči kůže: architektura a smysly. Zlín: Archa, 2012, 85 s. a Architektura. ISBN 978-80-87545-10-2. 
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„Co je to mami?“  Být divákem performancí spolu se Lvem, synem Kateřiny Olivové je fascinující 

v jeho pokojném přijetí odpovědi: „To je performance.“ Nenásledují žádné další otázky. Co se ale 

stane, pokud je slovem performance vysvětlena akce ve veřejném prostoru náhodným kolemjdoucím? 

Operuji s všeobecným vnímáním termínu, který je více či méně spojován s divadelností. Jak tedy 

komunikovat s tímto náhodně vzniklým publikem, které není vychováno jako náš mladičký performer 

Lev? Potřebuje čin vysvětlení? Nedegraduje se akce tímto výrokem? Nezlehčuje to náruživost a 

pravdivost akce, a tudíž i prožitku? Nenabádá k lhostejnosti? Nevysvětlená a neoznačená akce ve 

veřejném prostoru může být něco kouzelného. „Významným sdělením může být i náhodné setkání. 

Koho jednou v životě nezasáhla laskavost ve tváři nějakého člověka, jehož zahlédl jen na minutu a 

nikdy s ním nemluvil? Kdo nezažil zděšení, které v něm vyvolal vskutku zlý obličej, i když mu byl 

vystaven jen na moment?“
5
 Z jakého důvodu bychom měli použít označení, jenž v sobě nese 

schopnost bagatelizovat veškerou prováděnou činnost?  

 

Dokumentace se rovněž může stát nechtěným označením akce ve veřejném prostoru. Přístup k 

dokumentaci Jiřího Kovandy je mi blízký. Fotografa Pavla Tuče instruoval, aby byl „neviditelný“, a 

tak nenarušoval průběh vlastních performancí a fotil zpovzdálí. Přesto je podle mého názoru i každá 

skrytá přítomnost v podobě kameramana zlem, jenž ničí autenticitu. Performer není v akci jen „sám za 

sebe“.  

 

Patrice Pavis tvrdí, že zatímco herec, který interpretuje či mimeticky ztvárňuje roli a představuje svou 

postavu (čili někoho jiného), předstírá, že o svém „hraní“ neví, performer inscenuje sám sebe, vlastní 

já, řeší otázky osobní identity.
6
 Představuji si performance, jenž je spíše životním stylem než divadlem 

či představením. Životní styl, který je žit, a proto kolem sebe nepotřebuje fotografický štáb. ,,Zatímco 

chování dinosaura nebylo- alespoň v jistém smyslu- ovlivněno jeho budoucím vystavením v muzeu, 

chování moderního umělce je vědomím této možnosti ovlivněno- a to velmi podstatně (Boris 

Groys).“
7
 Na cestě stát se vysněným ,,dinosaurem", který nebude dokumentací zrazovat jedinečnost a 

pomíjivost akce, se držím dokumentace zuby nehty. Špionážní technikou podvádím své ideály, co 

nejskrytěji. Dokumentuji abych zachytila nezachytitelné, průběh performance, veškeré reakce i 

„normální život“, který vnímám jako součást svojí akce, zasazení do kontextu. Audiorekordér zapínám 

a nevím, jestli ho můžu vypnout. Vypnu a vzápětí rychle zapínám znova až se dostávám do situace, že 

už o nahrávání vůbec nevím.  

 

                                                 
5 FROMM, Erich. Umění být. Praha: Naše vojsko, 1994, 124 s. ISBN 80-206-0225-9. 
6 PAVIS, Patrice. Divadelní slovník (slovník divadelních pojmů). Praha: Divadelní ústav, 2003, s. 298. ISBN 80-7008-157-0. 
7 ZÁLEŠÁK, Jan. Umění spolupráce. Praha - Brno, VVP AVU. Akademie výtvarných umění - Masarykova univerzita, 2011. 

s.228. ISBN 978-80-210-5707-4. 
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Silou výpovědi a těch nejbezprostřednějších reakcí jsem okouzlena ve videu, kde Nancy Holt 

reflektuje své pocity způsobené přístrojem ,,Boomerang“ od Richarda Serry.
8
 Mluví a přístroj mění 

vnímání jejích vlastních slov. Předmětem monologu se stává popisování právě prožívaného okamžiku. 

Tomuto přístroji by se mohl podobat performer, jehož funkce je vymezena vyvoláváním a sbíráním 

reakcí. Nevím, jestli se bojím více z osočení za využívání obecenstva nebo nahraných reakcí, které se 

stávají výstupem překrývající vlastní prožitek. 

 

 

 

POPIS AKCÍ 

 

 

1. Zázemí- různí adresáti [ideál] 

 

Badatelé a kritici používají výpovědi očitých svědků, aby zjistili charakteristiku performance, nikoli 

přispění publika. Málo je také diskuzí o tom, jak konkrétní publikum vnímá performance v čase a 

místě a co pro tyto diváky znamená.
9
 Uvažováním nad „faktorem diváka“ jsem vytvořila seznam 

svých „diváků“, lidí, kteří jsou mojí součástí. Vycházela jsem přitom ze strukturálního, 

antiesencialistického pojetí identity. Téma identity utvářené sociálními procesy, jež vycházejí ze 

sociální struktury, která je následně udržována, proměňována či rekonstruována sociálními vztahy, jde 

ruku v ruce s konceptem performance utvářené přítomností „diváka“.  

 

Vytvořila jsem adresář významných „Druhých“ (koncept identity Stuarta Halla utvářené ve vztazích s 

významnými druhými), abych v jejich realitě sdílela autentický, ačkoliv poněkud surreální prožitek. 

Pro uskutečnění konkrétního přenosu energií musím samu sebe přenést. Chci vyvolat zdání 

teleportace. Konceptem je dostat se do míst jejich bydliště bez ohledu na to, kde se nachází. 

Překonávání vzdáleností a hranic nehraje zásadní roli. Nenavštěvuji cizí krajiny a města, navštěvuji 

konkrétní lidi. Může se jednat i o vzdálenost jedné ulice. Island či rodné město Sokolov, to není 

podstatné. Cestování je fakt, který se snažím co nejvíce potlačit, skrýt, popřít jej. Jezdím bez 

zavazadel. Tak jak jsem, ocitám se na adrese, kterou mnohdy znám jen z Google map. Stoupám si v 

místě bydliště dotyčného tam, kde by mě mohl eventuálně vidět z okna. Zavírám oči a nehybně 

stojím. Čekám. Zdali je člověk, na kterého čekám, doma, netuším. Uskutečňuji představu, obraz 

našeho dávného či současného propojení, kterou rámuje realita dotyčného, jeho režim. Konkrétně je to 

pak příchod domů, odchod či zmíněný okenní rám. 

                                                 
8
 Nacy Holt & Richard Serra, Boomerang. In: Youtube [online]. 17.dubna 2010 [cit. 13.12. 2015]. Dostupné z:  

https://www.youtube.com/watch?v=8z32JTnRrHc. 
9 CLAUSEN, Barbara – Philip AUSLANDER. After the act: the (re)presentation of performance art. Wien: MUMOK 

Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig, 2007, 131 s. ISBN 39-388-2180-9. 

 

https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfrtuNzJ_MAhUSb5oKHcKyDUkQFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fvylomenypant.blog.cz%2F1103%2Fjak-psat-hranate-zavorky&usg=AFQjCNEsOV13Hlt_PS_60TPxcDSH96o6LQ&sig2=NjBmTpGoZgE9g8w1LELixA&bvm=bv.119745492,d.bGs
http://youtu.be/dR8SAFRBmcU.%20Kan%C3%A1l%20u%C5%BEivatele%20RobinZwama
http://youtu.be/dR8SAFRBmcU.%20Kan%C3%A1l%20u%C5%BEivatele%20RobinZwama
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Po celou dobu akce vznikají audio nahrávky, „Srdcovky“, kde je zachyceno nejenom setkání, ale také 

tlukot mého srdce s celým průběhem čekání, tedy i reakce. Nahrávka z neobvyklé percepce 

konkrétního místa myslím dokáže přiblížit situaci, kterou jsem prožívala se zavřenýma očima. 

Častokrát zachycuje charakter místa, který je do nahrávek vepsán především prostřednictvím reakcí 

kolemjdoucích obyvatel. Ty jsou vždy silnější než veškeré zvuky místa, jež samozřejmě hrají také roli. 

Reakce však dokážou zásadně ovlivnit průběh mého čekání, to, jak se cítím. Jsou mi přisuzovány 

různé role.  

   

První performance proběhla již 21. 11. 2015 v Le Havru, kde jsem čekala na svého přítele, který o 

mém příjezdu neměl ani zdání. Byla to sobota ráno, když jsem se dostala do deštěm a větrem 

zmítaného města. Stála jsem tam pouhých dvacet minut, můj přítel se vracel z trhu, když mě viděl stát 

před jeho domem. Zmoklá, teleportovaná Češka bez ničeho, kapesník a kartáček v kapse. Těsně před 

tímto setkáním mi byla nabízena zištná pomoc od staršího motorkáře, který mou existenci na ulici 

chápal poněkud jinak.  

 

Nehybnost končí objetím a já se dostávám na „druhý břeh“, do vesmíru člověka a stávám se na 

nějakou dobu jeho součástí. Záleží na situaci, ve které se jedinec zrovna nachází a na jeho 

pohostinnosti, jestli se nakonec jedná o den nebo týden. „Druhý“ není nikterak instruován, jen ho vždy 

poprosím, jestli by bylo možné strávit s ním nějaký čas bez toho, abych narušila jeho plány… 

 

Na mém seznamu jsou také ti, kteří pro mě byli důležití svého času, a nyní se nestýkáme. 

Znovupoznáváme tak naše starší, bohatší identity skrze to, kým jsme v daném období byli a co jsme 

spolu prožívali. Dokonce ale i ty nejbližší mám možnost vidět v neznámých situacích. V poznávání 

postrádáme konečnost. 

 

Někteří moji přátelé bydlí v cizině či nejsou Češi, jiní ještě bydlí u rodičů. Diametrálně se odlišuje čas 

strávený v bytě rodičů navštíveného. Je to ambivalentní zkušenost, při které cítím, že atakuji prostor, 

který je skrze rodiče distancován od konkrétního vztahu, zároveň je to ale obohacující příležitost 

nahlédnout alespoň částečně do rodokmenu člověka. Seznamování je vždy součástí teleportačních 

pobytů, ať už se jedná o rodiče, příbuzné, přátele či spolupracovníky. Potkávám se s lidmi, kterých 

bych se v plánovaném setkání nedočkala. Jsem představována spolu se svým aktem, který jsem 
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vykonala. Akce, která měla předem zvoleného „diváka“, získává vyprávěním sekundární publikum. 

Výstavní prostor, jestli to tak můžu říct, je pro mě tedy všude, kde se zrovna nacházíme. Nikdy nevím, 

kdy z úst navštíveného znovu uslyším vyprávět o akci. A já jsem ten, kdo natahuje uši nejvíce. Je mi 

odhalována jiná perspektiva. Je to jeho příběh, percepce mého aktu uchopená v jedinečnosti cizí 

reality. Kontextem je jeho život. Dozvídám se, za jakých okolností jsem byla zpozorována, co si 

dotyčný myslel a jak celou situaci prožíval. Vyprávění je obměňováno s posluchači.  

 

Sociologové a antropologové zabývající se performancí tvrdí, že přítomnost publika a interakce je 

klíčovou součástí jakékoliv performance. Je však velmi vzácné, aby bylo publikum dokumentováno 

stejně podrobně jako samotná performance.
10

 Díky času stráveného s dotyčným člověkem po akci 

získávám tento cenný materiál. Autentická dokumentace je v zachycení těchto příběhů (audiorekordér 

je postupně neustále zapnutý). Přirozená, nevynucená stránka zážitku, ačkoliv musím přiznat, že při 

následování cizího programu se nejednou ocitám na místech, kde mě nikdo neočekává nebo kde 

doslova nemám co dělat, a tak má existence musí být neustále znovu a znovu vysvětlována. Děje se 

tak ale s rozzářenou tváří navštíveného, což je mi velikou odměnou. Jednou mi kamarádka řekla, ať to 

vysvětlím sama, že už to opakuje celý den. Dám se tedy do vysvětlování, když mi v tom skáče do řeči 

a příběh převypráví po svém. Jako by ona věděla víc. A je to pravda, ačkoliv jsem iniciátorem zážitku, 

dovedu si ho představit jen stěží. Ke mně se nikdy nikdo neteleportoval. 

 

Setkáním s člověkem tedy naplňuji cíl projektu a současně se mi dostává i tohoto kontextuálního 

doplnění. Dotyčný je také jediný, který může teleportaci určit za právoplatnou skrze poznání, že ta 

osoba, která se támhle nehýbe, jsem já. Teleportaci tedy nemůžou odhalit lidé, kteří mě neznají a já od 

nich také nejsem s to získat jejich bezprostřední zážitek jako u známých, kteří ho vyprávějí. Přesto má 

nehybnost vzbuzuje reakce kolemjdoucích či sousedů očekávaného.  

 

   

17. 12. 2015 v Praze na Slezské jsem se namísto střetnutí dočkala opravdu nečekané reakce od 

procházejícího, podle hlasu staršího pána: „Mladá pani, je tady..., je tady nebezpečno.“ Reakce z čista 

jasna dolítla ke mně. Je jedenáctá hodina dopolední. Stojím tam bez ničeho, nemám kabelku, nic, co 

by mi mohlo být odcizeno, tedy mi nezbývá než se bát o sebe. Poté, co prošel, jsem se cítila opravdu 

                                                 
10

 CLAUSEN, Barbara a Philip AUSLANDER. After the act: the (re)presentation of performance art. Wien: MUMOK Museum 

Moderner Kunst Stiftung Ludwig, 2007, 131 p. Theory series (Vienna, Austria), v. 03. ISBN 39-388-2180-9. 
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zranitelná. Ukřičené hlasy opodál, které jsem předtím více nevnímala, staly se potencionálním 

nebezpečím.  

 

   

Další zrealizované akce, avšak bez vytouženého setkání, proběhly v Sokolově 26., 27. a 30. 12. 2015. 

Rodné město projevilo se jako starostlivé město. Natřikrát čekala jsem na svého dávného kamaráda, 

vždy jednu hodinu. Během toho mě několik lidí oslovilo a ptalo se mě, jestli nechci pomoct, protože 

jsem v domnění, že mě ihned uvidí, měla na sobě jen svetr. Také bydlíme tak dvacet minut od sebe, je 

to téměř jedna ulice, a tak jsem ho chtěla navštívit jako sousedka, která jen přeběhla z domu. 

Starostliví sousedi, kteří mě na rozdíl od mého kamaráda z okna domu stát viděli, mi dokonce zavolali 

policii, aby mě zkontrolovala, jestli jsem v pořádku, že se prý už hodinu nehýbu.  

 

    

K úspěšnému setkání došlo v pěti minutách v Rožnově pod Radhoštěm. Vstoupila jsem do nabitého 

sobotního programu - výpomoci v rodině. Povinnosti byly splněny a má přítomnost výrazně proměnila  

program rozhodnutím jít na maškarní bál s cimbálovkou. Transformována talentem kamarádčiny 

maminky, měla jsem na sobě rozpůjčované kusy oblečení celé rodiny, nejvíce však patřilo tatínkovi.  

Poznávala jsem přátele a Horní Bečvu z převleku v převleku : „Hmmm! Maria Sharapova!“ 

 

Často mi bylo poskytnuto skvělé zázemí. Zázemí ve smyslu potřeb základních je neoddělitelnou 

součástí projektu, současně je ale vždy svým způsobem podřazeno potřebě sociální. Pouze při cestě na 

Island jsem zázemí řešila a předem si zařídila ubytování pro případ, že bych měla s uskutečněním 

setkání problém. Ten potom opravdu nastal. Zde byl vynesen na povrch symbol těchto teleportačních 

pobytů – spodní prádlo. Michaela Frank Barnová, historička umění, umělecká kritička a taktéž moje 

kamarádka, u které jsem měla možnost přespat, byla obeznámena s mým projektem a začala řešit 
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otázku ohledně půjčování kalhotek. Nežádala jsem o ně, sama se ale začala otázkou, zda půjčit či 

nepůjčit, zabývat – jen proto, že věděla, že s sebou nic nemám. Očividně by mi je ráda na jednu stranu 

bývala půjčila, ovšem na druhou stranu to pro ni byla nepřekonatelná intimní záležitost. Na zvoleném 

místě teleportace mi ale naopak kalhotky kolikrát přilítnou bez zeptání do náruče... Nejdříve se stalo, 

že mi spodní prádlo nedopatřením zůstalo, a poté jsem si toto prádlo začala záměrně nechávat. 

Fetišismus v plné kráse! Jistě se naskytne příhodná příležitost, jak je vrátit.  

 

   

Dotyčný je mi v momentu akce svým způsobem vzdálenější než kdykoliv předtím. Nepřístupný ve 

smyslu komunikace, kterou si odepírám. Vzdálený mou trpělivostí, čekáním, pro silnější prožitek 

nechci udělat ústupek. Například v Reykjavíku se jednalo až o ulpělou představu konkrétního setkání. 

Mělo se odehrát před bydlištěm, po čtyřech neúspěšných čekáních už mě ale napadaly alternativy, kde 

moji kamarádku snadno potkat. Jistě se míjíme. Kdybych šla do školy, potkám ji ihned, ale vymizí 

jedinečnost setkání. Mohu potkat jiné lidi, kteří mě znají. Moje teleportace tak nebude jasně určena 

pro ni. Nakonec stálo za to vydržet do třetího dne, sobotního rána 5. 3. 2016, kdy za mnou vyběhla do 

sněhu v pyžamu a bačkorách. Prý mě asi patnáct minut pozorovala a nakonec vzbudila spolubydlícího, 

aby se ujistila, že vidí to, co vidí. Samotné čekání, bylo ale také velice výživné – „Iceland“, ledovou 

zemi, jsem do sebe doslova nasávala nehybnými chodidly. Vždy se jednalo o hodinové stání na 

ledovce.  

 

   

Ve Forsandu 13. 3. 2016 jsem se kvůli baráčku nad mořem teleportovala rovnou na verandu, kde můj 

kamarád soustředěně připravoval rodinnou večeři. Cítila jsem se velice nepatřičně, vstupovala jsem do 

soukromí více než kdy předtím. Rychle jsem zavřela oči, abych byla alespoň takto oddělena od bytu za 
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sklem. Z mojí návštěvy se pak vzhledem k okolnostem stala vtipná historka, které se smála celá 

rodina.  

 

 

19. 3. 2016 jsem se teleportovala v narozeninové verzi v Sokolově. Postavila jsem se do výhledu, 

kterým se pyšní moje kamarádka, která bydlí v posledním patře v paneláku. Narozeninová verze 

spočívala v 23 sklenicích se svíčkami uvnitř, které jsem kolem sebe ve tmě rozmístila. Byla to muka. 

Díky otevřeným oknům, ze kterých byla slyšet probíhající narozeninová oslava, jsem si sice připadala 

téměř uvnitř, ale nebyla jsem tam. Jsem vně jako vždy a snažím se setrvat. Jelikož jsem ale měla 

dojem, že si mě všimla už při zapalování svíček, po více jak hodině jsem to vzdala a zavolala jsem jí. 

Všichni o mně prý od začátku věděli, ale nikoho nenapadlo, že by tyto svíčky mohly být pro 

oslavenkyni. Neporozumění má pro mě jasné vysvětlení, krásně to ilustrovalo naše přátelství, které 

není typu „spřízněná duše“. Jsme doslova jinde. Poté, co se nahoře dozvěděli, co svíčky pod okny 

znamenají, zhasli a mě se naskytl krásný pohled na televizí namodralé okno s „hrbolky“, co shlížejí ke 

mně dolů. 

    

 

Knihovnicí jsem se na den stala v Chodově 21. 3. 2016. A o Velikonocích jsem se ocitla v Petrovicích 

u Sušice, kde jsem navštívila svoje rodiče na cyklodovolené. Moje maminka se tam před dvěma lety 

vážně zranila. Teleportace proběhla 26. 3. 2016; chtěla jsem poznat lidi, kteří přitom byli, dávali ji 
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první pomoc, chránili ji před náhlým sněžením, běhali po lese, aby chytli gps signál pro záchranku, 

rozdělávali oheň kvůli vrtulníku... Nedovedu si představit, jaké to bylo, a myslím, že tohle jistě celou 

skupinu dostalo do jiné úrovně přátelství. Celá moje návštěva připomněla toto období, především 

maminčinu rehabilitaci v Kladrubech. Když jsme ji tam navštívili, chtěla spát s námi v penzionu, a tak 

jsme ji na propustku vzali k sobě. Spali jsme všichni tři na dvou sražených postelích. Táta chrápal a 

kvůli mé přítomnosti se stalo to, že se i náš pes vecpal do postele. Probudilo nás to a rozesmálo 

uprostřed noci. Nyní jsem se teleportovala s krosnou, spacákem a karimatkou, jelikož jsem nechtěla 

lézt rodičům o dovolené do postele, měla jsem spát jinde. Maminka mě přesvědčila, že není důvod 

spát jinde a nastala ta samá situace s pejskem (německým ovčákem), který se k nám opět přidal.  

 

 

 

2. Galerie- umělecká skupina Delta Total [zlo] 

 

Pátrání po vytvoření autentického prožitku se kvůli neočekávané příležitosti zúčastnit se tří denní akce 

Do Distrurb konané od 8. 4. do 10. 4. v Palais de Tokyo přesouvá do galerie. Moje první reakce byla 

taková, že moje téma nemá v galerijním prostředí, co dělat, tím víc, že se jedná o prestižní instituci, 

kterými vesměs opovrhuji. Zde není možné zrealizovat akci, kterou jsem si definovala jako 

autentickou.  

 

Chci překonat svoje vnitřní zábrany, akceptovat realitu výsadní moci galerií a stejně tak tržní 

ekonomiky – při shánění financí prodáváním kreseb. Jejich transformaci v produkt jsem ilustrovala 

aktem prodání svých vlasů. Prodejem se kresby stávají vším, čím doposud nebyly. Linie, vycházející 

ze mě, jsou odděleny a svou cenou jsou předurčeny k tomu, aby se dostávaly pouze k určité skupině 

lidí. Nejinak je to s dostupností galerie Palais de Tokyo. Já se teď také snažím udělat vším, čím 

nejsem. Chci být neautentická pro prostor, kde se svou akcí autentická být nemohu. Mám pocit, že 

musím přejít přes všechny ty negace, o kterých píši, abych za galeriemi vytvořila tlustou čáru, anebo 

naopak zjistila, že je to místo, ve kterém je možné za autenticitu bojovat. Dostala jsem možnost být 

tam jako umělec díky skupině Delta Total, jejíž jsem členem.  Přijela jsem v opačné roli. Rozhodla 

jsem se skrýt před zraky kamarádů a přítele, členů skupiny Delta Total. Být tam i nebýt. Neviditelná 

změnou image. Image, která mi odhalovala svou důležitost již ve veřejném prostoru, kde jsem „byla za 

sebe.“ 

                              

Zaplatila jsem si vstup a chtěla jsem být součástí akce z odstupu. Zjišťuji, že změna image není jen o 

obrazu – dotýká se mě víc, než jsem si původně myslela. Procházím vším, co jsem dosud zavrhovala. 

Byla jsem u kadeřnice a nechala si vlasy, co mi na hlavě po prodeji zbyly, upravit za stejnou cenu, za 

jakou jsem prodala ty ustřižené. Tento projekt přišel nezávisle na ustřižení vlasů, a proto musím 

https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfrtuNzJ_MAhUSb5oKHcKyDUkQFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fvylomenypant.blog.cz%2F1103%2Fjak-psat-hranate-zavorky&usg=AFQjCNEsOV13Hlt_PS_60TPxcDSH96o6LQ&sig2=NjBmTpGoZgE9g8w1LELixA&bvm=bv.119745492,d.bGs
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změnit i tuto změnu. Jdu ke kosmetičce, ta mi dává kurz líčení, vypadám hrozně a opět utrácím a další 

jmění má padnout za náčiní, která ze mě tu masku udělají. Je mi smutno z této reality rozmařilosti, do 

které tímto vidím víc. Procházím peklem, v lodičkách i bez nich. Není to jen o vzhledu, ale o přístupu 

k světu. Cítím se jako umělá hmota. 

 

Vše dělám naopak. Vzdávám se modu sociálna a nakonec vyrážím s třiceti kily zavazadel. Mám 

spoustu věcí, které nepotřebuji. Většinu váhy ale zabírají objekty, které jsem vytvořila na základě 

tvorby členů skupiny Delta Total, aby se zjevily místo mě. Objekty jsem reflektovala jejich tvorbu 

jako jejich divák - umělec, kamarádka a v neposlední řadě jako přítelkyně. Největší zásah byl určen 

právě příteli, jelikož jeho tvorba se na mě podepsala nejvíc. Jeho tématem jsem fascinována. Nadšení 

jím je nakažlivé, takže těžko říct, jestli jsem ho pouze napodobovala, tvořila v jeho duchu, takřka za 

něho, nebo už je to má svéprávná tvorba. Přesně to je ta prázdná nádoba, kterou podle mého názoru 

jsou naše identity, naplňování, propojování, ovlivňování má nyní hmotnou podobu. Objekty pro další 

instalace jsou malé, myslím, že pro diváka téměř neviditelné, věřila jsem ale, že by mohlo jejich 

zjevení působit záhadně právě pro umělce.  

     

1. Přípravná skica přítelova objektu z níž jsem vycházela 2. a 3. obr. Z přítelova deníku: 8.4. a 9.4. 2016  

 

Byla jsem opravdu neviditelná, došlo ke přímé interakci s lidmi, které znám včetně přítele. K 

dokumentaci jsem zvolila brýle se zabudovanou skrytou kamerou. Audionahrávka niterného prožívání 

teleportací je tedy také v naprostém rozporu s videozáznamem z návštěvy a sledování rušného dění v 

Palais de Tokyo. Silné momenty prožitku bytí, nebytí, účasti a neúčasti mi byly odepřeny vloženými 

objekty. Přítel ihned pochopil, že tam musím někde být a začal mě hledat. První den jsem ale zvládla v 

utajení, druhého dne jsem byla odhalena ihned po vstupu do instalace. Litovala jsem své nadprodukce. 

Bez objektů mohla jsem „nebýt“ déle. 
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Před a po: 8.4. a 10.4. 2016-  Simon le Cieux, přítel při performanci a přidružená performance, Palais de Tokyo 

 

 

 

Prostory Malé Ameriky, Brno- obhajoba [nutnost] 

 

I s přibývajícími nahrávkami jsem zvukovou instalaci neměla nikdy v plánu. V případě většího 

množství něčím vypovídajících nahrávek jsem spíše uvažovala až o téměř etnografickém archívu, kde 

by ale byla silně zaznamenána moje fyzická přítomnost, nejen v zvuku tlukotu srdce, ale také 

prostřednictvím reakcí kolemjdoucích mířící k mé osobě. Role, které jsou nabývány prostředím. 

V archivech nalezené nebo vlastnoručně pořízené „reálné“ zvukové záznamy jsou nazývány pojmy 

field recordning nebo location recordning.
11

 Audionahrávky chci nakonec prezentovat přes portál 

Sounds of Europe, využít možnost online prezentace a archívu.
12

 

 

V galerijním prostoru jsem se rozhodla vytvořit další performance, která by zprostředkovávala 

všechny tyto proběhnuté akce. Původně jsem chtěla sdílet nasbíraný zvukový materiál v těsné blízkosti 

diváka, a tak svou přítomností ovlivňovat i samotnou percepci. Oživit nahrávky, které jsou stopy 

prožitků, jež jsem iniciovala. Tak jako v původní akci rozhodla jsem se nehybně stát se zavřenýma 

očima, tentokrát ale v galerijním duchu se sluchátky čekající na diváka, které by vedly od srdce. Přála 

jsem si, aby nahrávku poslouchal v „mém duchu“. Měla jsem možnost si toto zprostředkování 

vyzkoušet na Testu Crashtestu na FaVU. Nakonec se stalo, že zvuková stopa přestala hrát, a tak jsem 

se ocitla v situaci, kdy stojím se zavřenýma očima a nabízím návštěvníkům tichá sluchátka. Nastaly 

jedinečné situace „pouhého“ sdílení okamžiku a vzájemné přítomnosti. Prezentace uplynulého, 

nahrávek, přestává dávat smysl v momentě, kdy vzniká něco nového, silnějšího a aktuálnějšího. 

 

                                                 
11 http://www.advojka.cz/archiv/2013/9/fonografie 
12 http://www.soundsofeurope.eu/ 

https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfrtuNzJ_MAhUSb5oKHcKyDUkQFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fvylomenypant.blog.cz%2F1103%2Fjak-psat-hranate-zavorky&usg=AFQjCNEsOV13Hlt_PS_60TPxcDSH96o6LQ&sig2=NjBmTpGoZgE9g8w1LELixA&bvm=bv.119745492,d.bGs
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23.3. 2016- Test Crashtestu, FaVU VUT, Brno 

 

Vzpomněla jsem si na spojení, kterého jsem se snažila docílit při svých performancích ve veřejném 

prostoru, ale překvapený navštívený vždy jednal a nezůstal ani chvíli v mé blízkosti jen tak. Ihned po 

prozření, že jsem to já, ke mně došel a objal mě. Rozhodla jsem se tedy stát se sluchátky (vedoucí 

výstižněji od srdce než na fotografii), která jsou záminkou k přiblížení, spojení se. Netroufám si tvrdit, 

jak taková situace může dopadnout v prostoru Malé Ameriky, kde má být diplomová práce 

obhajována. A může vůbec nastat v samotné situaci obhajob? Nechci prezentovat špionážní záznamy, 

ačkoliv jsou pro mě důležité, nemají cenu živé akce. Abych pravdu řekla, děsí mě představa podbízení 

své přítomnosti komisy, nejraději bych se nedostavila vůbec. 

 

 

 

ZHODNOCENÍ 

 

Půlrok intenzivního experimentování v rámci média performance mi přinesl nepřeberné množství 

zkušeností. Vyzkoušela jsem si, jak komunikovat s kolemjdoucími při performanci, dostalo se mi 

spoustu neočekávaných reakcí a definicí mé osoby. Největší přínos spatřuji ve způsobu, jakým jsem 

získala sekundární publikum, pouhým bytím, setrváváním na místě, skrze vyprávění. Velice osobní 

zaměření projektu se mi odkrývá jako ta nejpřirozenější varianta. Diváky získávám svým životem, 

přímou interakcí, místy, na kterých se ocitám, a ta rozhodně nejsou adresami galerií. Rozdíl mezi 

galerijními diváky je v určité prestiži, kterou má instituce nést na úkor autentičnosti. Svými akcemi 

chci doceňovat magickou realitu, vzdávat jí hold. Realizuji své představy, které bych dříve položila na 

papír. Tyto představy jsou však žité tak, jak by žádný obraz či kresba nemohl být. 

 

V Palais de Tokyo jsem si vyzkoušela, jak být neviditelná, byl to experiment, který se od veřejného 

prostoru vymykal vším. V nehybném postoji, kde jsem byla sama za sebe, jsem silně prožívala veškeré 
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dění kolem. Byla jsem to já bez nadhledu, dávala jsem všanc vše, co „mám“. Se změnou image a s 

„neautentickou“ performancí jsem se dostala do role. Silným zážitkem byla zdrženlivost, stejně jako 

při nehybném čekání, ale tady jsem byla neviditelná. Byla  jsem v těsné blízkosti, někdy až v interakci 

se svými přáteli a přítelem, nikdo mě nepoznal. Získala jsem odstup a volnost, kterou jsem dosud v 

galerii postrádala. Přizpůsobila jsem se prostředí a v hávu nepravosti byla autenticita, kterou jsem 

nezradila. Má přítomnost byla prozrazena až s objekty, které jsem vložila do instalace. 

 

Vzhledem k ambicióznosti projektu byl jediný způsob, jak ho zrealizovat, dělat mnoho věcí najednou, 

potýkat se s realitou shánění peněz na cesty, což se kolikrát dostalo do popředí na úkor koncentrace. 

Svůj projekt chápu v této komplexitě, vnímám ho jako experimentální shluk akcí, který jde ruku v ruce 

s realitou západního světa, mé nakreslené budoucnosti. Vše, co bych kritizovala je cenným uvědomění 

pro cestu k maximálnímu oproštění. Nabízí se pro mě jediná možnost dalšího pokračování a to ve 

smyslu duchovního rozvoje, kde se bude celá příprava odehrávat v plném zaměření se na pouhou 

existenci. Toto soustředění plánuji po marnivém výletu v Palais de Tokyo jakožto přípravu na 

závěrečnou performanci, snad mi umožní rozpoznat, co je a co není důležité. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


