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Stručná anotace řešené problematiky 

Zde osvětlovaná diplomová práce je popisem experimentu na téma rovnováha, 

kterou vnímám jako jeden ze základních principů vůbec. Jde o hledání rovnováhy 

fyzické i psychické/duchovní a to formou nejpřímější – zážitkem/prožitkem. 

Výsledkem přemýšlení nad praktickou diplomovou prací je akce, při které trávím 

čas ve výšce balancováním na traverze v opuštěné tovární hale. Vytvářím si tak 

meditační balanční prostor a testuji tak své schopnosti tak i možnosti. 

 

Motivační důvod 

Diplomová práce vychází z mé předchozí tvorby, která se dá rozdělit do dvou 

kategorií - prostorové instalace a průzkumy, prožitky, zážitky, akce - v obou hrají 

velkou roli environmentální témata, jak v sociálním, tak přírodním slova smyslu a 

v poslední době i sport, který je nedílnou součástí mého života.  

K práci využívám jednoduchých prostředků - základní geometrii, chůzi, lezení, 

pádlování, strach, manipulaci, apod. Snažím se tak divákům nebo aktérům mých 

pokusů ukázat jiné možnosti vnímání okolí v širších souvislostech, skrz které pak 

snad dojdou až k nejzákladnějším principům.  

Jedním takovým nejzákladnějším principem, kterému podléhá živá i neživá 

stránka světa je dle mého názoru rovnováha, kterou jsem si také vybrala kvůli 

svému dlouhodobému zájmu, jako podtéma své praktické diplomové práce. Je to 

fascinující stav, který podléhá neustálému chvění a každým okamžikem se mění. 

Dan Millman v knize Zákony Ducha píše: 

Jestliže je gravitace lepidlem, které svět drží pohromadě, pak rovnováha je 

klíčem odemykajícím jeho tajemství. Rovnováha se vztahuje na naše tělo, mysl 

a city, na všechny roviny naší existence. Je nám připomínkou toho, že ať už 

děláme cokoliv, můžeme to přehnat, anebo to dělat nedostatečně, a pokud se 

kyvadlo našeho života či zvyků vychýlí příliš daleko do jedné strany, 

nevyhnutelně se vzápětí musí zhoupnout na stranu protější.1 

                                                 
1 Dan MILLMAN. Zákony Ducha – Cesta k životnímu cíli. Praha: Eminent, 2004 
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Rovnováha je pojem, který provází lidstvo od samého počátku existence světa. 

Týká se jak světa materiálního, tak duševního. Rovnováha vyjadřuje stav 

pozorovaného objektu, ale pouze okamžitý. Předpokladem zde je to, že 

z podstaty plynutí času není nic neměnné. Vše je v neustálém pohybu. Ač 

pozorovatel může nabýt pocit, že objekt se nachází v rovnováze, ve skutečnosti 

vykonává neustálý pohyb k udržení rovnováhy. Tento zdánlivý rozpor mezi 

vnímáním pozorovatele a skutečným chováním objektu se stal inspirací mojí 

práce. Člověk, tvor obdarovaný možností volby, má schopnost rovnováhu 

vědomě ztratit a posléze znovu nalézt. Hledání rovnováhy ve fyzickém vyžaduje 

nalezení rovnováhy v rovině duševní. Platí to i naopak? Lze říci, že vyrovnaným 

fyzickým pohybem lze dosáhnout duševní rovnováhy? Existuje mnoho příkladů 

z lidského konání, v dnešní době především sportu, kde k této interakci a 

ovlivňování dochází. Mne z nich zaujalo horolezectví, kterému se sama věnuji, 

kde právě vyváženost duševní a fyzické rovnováhy rozhoduje o úspěchu či pádu. 

Nejde zde o krátkodobou rovnováhu za účelem překonání jednoho kroku, ale o 

dlouhodobější práci v duševní rovině, podobně jako u některých bojových umění. 

Dlouhodobá vyrovnanost a umění práce balancování s myšlenkami se poté 

přelévá do fyzické roviny, kde dochází k daleko bližší interakci mezi akcí a reakcí. 

Tímto spojením lze dosáhnout naprosté kontroly nad kyvadlem života a nalézt 

tak klid a mír v našem veškerém konání. 

Svoje subjektivní zkušenosti s hledáním rovnováhy jsem se rozhodla prezentovat 

v této práci. Pozorovatel či divák bude mít možnost sledovat a pocítit, jak kyvadlo 

mého těla, hnané gravitací k zemi, opět nalezne rovnováhu na tenké opoře, 

kterou nám je vlastní víra. 

Vymezení cíle práce a popis práce 

Stejně jako se teoretická stránka díla neustále mění a posouvá, transformuje se 

i podoba finální praktické části. Variant bylo tedy postupem času několik. Jedním 

z prvotních záměrů bylo najít způsob nebo možnost nějaké „akční“ sochařské 

formy vycházející z fyzikální rovnováhy. Materiální zpracování tématu se 

nabízelo už z podstaty ateliéru, ve kterém absolvuji. I přes to, že jsme byli vždy 

vedeni k minimální formě. Jako první asi každého napadají různá „houpačkovitá“ 

zařízení klasicky postavená na zemi ať už v interiéru nebo exteriéru. Statická 



9 
 

nebo mobilní ovlivňovaná např. lidskou silou, uměle přivedenou vodou nebo 

jednoduše jen přírodními živly. Dynamická rovnováha, kdy je rovnovážné nebo 

rovnováhu hledající těleso neustále ovlivňováno okolím, je dle mého názoru 

častější a skutečnější než statická, kdy už je všechno dané a nic s ničím nehýbe 

a nic není ovlivňováno.  

Rozhodla jsem se proto u „akční“ formy zůstat. Praktická stránka věci však stále 

ztrácela na hmotě. Čím dál víc mi byl materiál na obtíž. Tak jako u předchozích 

svých prací jsem byla čím dál víc přesvědčená, že hmotné zpracování a 

předávání informací touto formou veškerou komunikaci jen zpomaluje a 

znejasňuje. Stále víc mi bylo jasné, že naše rovnováha nestojí jen na fyzických 

základech, ale na prožitcích, zkušenostech a myšlenkách člověka samotného. 

Proč tedy prožitky, které jsou mentálního charakteru, zhmotňovat a předkládat je 

divákovi ve formě hmotného artefaktu? V konečném důsledku vznikne jen 

předmět nebo rozebraná instalace, ve své podstatě zátěž, která se se sochařem 

jen stěhuje z atelieru do atelieru, v lepším případě materiál recykluje k novému 

dílu. Postupem času jsem proto začala inklinovat k textu.  S tím jsou ale spojené 

dva problémy. První je má neznalost postupů a pravidel tvorby literárního díla, ze 

kterých bych mohla vycházet a druhý je absence odvahy vyjadřovat se takto 

přímo. Výtvarné umění tvůrci stále vytváří jakousi „masku“ a pro mě v konečném 

důsledku snesitelnější formu komunikace, než přímý „nahý“ text. Navíc nechává 

divákovi prostor najít si vlastní stránku věci. Jako nejlogičtější se mi nakonec 

jevilo zůstat u akce samotné a dále ji nijak nezpracovávat a nezhmotňovat. 

Nechat diváka být přítomného u samotného vzniku nebo se dokonce účastnit a 

vstupovat/narušovat hledanou rovnováhu.  

Výsledná verze je maximálně oproštěná od jakéhokoli balastu a pro mě přitom 

maximálně intenzivní. Rozhodla jsem se strávit víc jak týden non-stop 

balancováním na traverze v opuštěné tovární hale, kterou máme k dispozici 

pro prezentaci atelieru a diplomových prací, ve výšce břibližně šesti metrů. Bez 

telefonu, hodinek, počítače a internetu. Čas bude udávat jen slunce, můj vnitřní 

odhad a zvon místního kostela. Vznikne tak nerušený prostor pro hledání 

rovnováhy jak fyzické, tak mentální/duševní po vzoru mnišských pousteven. 

Pobyt skončí obhajobami diplomové práce před komisí, kdy při samotné 

obhajobě budu ještě stále stát na traverze. Sdílení dojmů, zážitků a závěrů z 
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experimentu a celkového fyzického prožitku s divákem, bude tak naprosto 

bezprostřední a okamžitý.  

Uvádí se, že týden o samotě je minimální doba, po kterou si člověk zvládne 

srovnat myšlenky, na což za normálních okolností nemá čas nebo přicházejí stále 

nové a nové podněty. Můj prostor budou po dobu celého týdne narušovat jen 

přizvaní nebo náhodní diváci a asistenti přinášející jídlo a vodu a odnášející 

nočník. Volba místa sama o sobě nebyla tak důležitá, proto jsem přistoupila na 

prostor v Mosilaně. Naopak mi přijde důležité propojení s obhajobami a komisí, 

což bylo asi jediným kritériem. V průběhu týdne budu celou akci dokumentovat 

nejen časosběrnými fotografiemi, textem, ale například i statistikou, kolik 

myšlenkových okruhů mi projde hlavou a jestli se témata opakují, kolikrát fyzickou 

rovnováhu ztratím nebo kolikrát spadnu apod. Získané materiály v tuto chvíli 

nemám v plánu následně použít, slouží zatím více méně pro mou vlastní potřebu.  

Jak s nimi dále naložím a jestli vůbec, se ukáže až postupem času. 

Samotný průběh práce nebo podrobnější popis zatím nemohu poskytnout, 

protože akce teprve čeká na uskutečnění, ale můžu zmínit alespoň pár 

vymezených cílů a očekávání. Pracuji s jistou formou experimentu, takže jakýkoli 

nepřímo očekávaný vývoj je možný.  

Důvody k tomuto jednání jsou samozřejmě mé osobní, i když se, myslím si, dají 

vztáhnout na kohokoliv. Návštěvník se s nimi může buďto ztotožnit nebo si v tom 

najít svou rovinu. Může si dokonce sám zodpovědět otázku, jaký takový 

meditační týden může mít přínos a odpověď následně využít při vlastním hledání 

rovnováhy. Anebo si nemusí odnášet vůbec nic Mě k tomu vede zvědavost 

doprovázená několika otázkami. Co se se mnou celý týden bude dít? Stane se 

vůbec něco? Budu schopná vůbec absolvovat celý týden nebo to dopadne tak, 

že se mi nebude chtít ven? Očekávám uklidnění a urovnání neuzavřených 

myšlenek, je tohle správná cesta, jak toho docílit? Pokud ano, jak dlouho může 

člověku takový stav vydržet a má vůbec schopnosti ho v danou chvíli rozpoznat? 

Nenastane naopak o to horší stav při návratu do reality? Lze poznatky 

z osamocení aplikovat i v reálném životě, kdy je člověk zahlcený děním a 

informacemi? Některé otázky jsem zmínila i v úvodu - pokud fyzická rovnováha 

vyžaduje vyrovnanost psychickou, funguje to i opačně? Existuje nějaká spojitost 
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mezi vyrovnaným fyzickým pohybem a mentální rovnováhou, tedy lze mysl 

uklidnit pohybem těla? Nepřistupuji k tomu zbytečně složitě? Nepřikládáme 

všemu zbytečně velkou váhu? Nestačilo by se jednoduše jen věnovat 

samotnému bytí a soubytí? Prostě nechat všechno být? Nebo naopak musí být 

všechno naše vědomá iniciativa? Takových otázek bych tu mohla napsat na další 

stránku. Nad všemi ale stále visí zvědavost, jestli dostanou i odpověď. 

Dalším pro mě důležitým podnětem k výběru tohoto tématu je má práce z prvního 

ročníku, kdy jsem při zadaném tématu „geometrie těla“ již s rovnováhou 

pracovala. Nabízí se proto srovnání přístupu k věci v prvním a posledním ročníku 

studia. Ukáže se, jak moc velkou změnou člověk projde v průběhu šesti let a jak 

moc studenty ovlivňuje pobyt ve škole. Jakým směrem se myšlení ubírá. Vnímám 

to zároveň jako jakési uzavření a sumarizování tohoto školního cyklu. 

 

 

 

Kontextualizace práce 

Pokud shrnu hlavní body zájmu, jsou to: rovnováha, koncentrace, vytrvalost, 

samota, experiment, konfrontace, zážitek, dematerializace, akce, zklidnění, 

meditace, extrémní fyzický úkol/prožitek. 

Všechno jsou to témata, která se v umění už dávno vyskytují a o to jednodušší je 

najít inspirační zdroje a zařadit se v kontextu mezi ostatní. Pokud je to vůbec 

nutné.  

Finální verze svou podstatou nejvíce inklinuje k postupům a názorům akčních 

umělců už z 60. /70. let minulého století, kdy začaly na scénu prostupovat pokusy 

o odhmotnění umění. Umělci začali využívat k vyjádření svých názorů, myšlenek 

a postojů více akce a performancí. Happeningem do díla dostávají i diváka, ten 

si tak může „dílo prožít“ společně s umělcem. I když tehdejšímu dění se zejména 

u západních umělců, přiřazuje spíše snaha vymanit se z koloběhu obchodování 

s uměním, kdy se dílo stává pouhou pokladničkou. Podobné možná i více 

rozvinuté tendence přetrvávají. 
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Pokud se od odhmotnění posunu hlouběji k meditační rovině práce, můžeme najít 

jistou spojitost s „umělci chodci“ mezi které patří například Richarda Longa, který 

se snažil skrz fyzické úsilí prožít vnitřní tělesnost. Vše pak prezentoval pouze 

formou dokumentace - fotografiemi či zápisky. Své putování prokládá tzv. rituály 

– přírodní materiál, který po cestě najde, uspořádává do linií i kruhů. Mezi 

nejznámější počiny patří Linie v Himálaji (1975). Dalším putujícím artistou je 

Hamish Fulton. Své cesty trvající i několik týdnů zaznamenává fotografiemi, 

textem a kresbou, v galeriích však své prožitky divákovi zprostředkovává pomocí 

slov/textů na stěnách, čímž nechává divákovi dostatek prostoru pro imaginaci 

samotného prostředí poutě. Z českých umělců můžu jmenovat například Miloše 

Šejna. Cestu pojímá jako tvorbu, a to formou bloudění, které je podmíněno 

snovým nastavením vědomí, kdy se mysl autora a mysl krajiny ocitají ve 

vzájemném vztahu. S tímto souvisí jeho prožitek vztahu vlastního těla a krajiny. 

Proměňuje materiální v nemateriální, fyzické v duchovní, což je patrné především 

v umělcových akčních dotekových kresbách, kdy svou přítomnost zaznamená 

jen dotykem jakožto gestem ztotožnění. Tím se liší od Longa. Svou přítomnost 

zaznamenává, jen v  místě nalezeným pigmentem nebo ještě nepatrněji o 

dotecích pouze píše ve své textové dokumentaci. Tvorba tak má spíše charakter 

nalezených vnitřních krajin. Všechna tato díla spojuje kromě meditační roviny 

také soustředěnost, odtržení od klasicky žité reality a hluboké prožívání daného 

okamžiku. Další souvislosti s umělci tohoto období bych viděla u Petra Štembery, 

který zakoušel limity vlastního těla a odhodlání různými extrémními úkoly a 

experimenty, ze kterých mohu zmínit například Spaní na stromě (1979). Dále 

bych ještě ráda uvedla Mariana Pallu a jeho Dechové kresby jako originální 

spojení meditativní introvertní akce těla a tradiční kresby. Do čaje namočeným 

štětcem zaznamenával soustředěně rytmus svého dechu. Tento soustředěný typ 

kresby „…úzce souvisí s jógou a především technikou pranajámy…“2. Na 

Dechové kresby navazovaly na počátku 80. let Časové kresby, pojaté taktéž jako 

meditativní filozofická reflexe základního životního procesu- vnímání času a 

prostoru, tentokrát však prostřednictvím pohybu. Snahy o oproštění a přímý 

prožitek tvorby jsou patrné i ze série stejnoformátových obrazů 

Dvacetičtyřhodinová čára (1980), které jsou postupným záznamem kresby černé 

                                                 
2 Pavlína MORGANOVÁ. Akční umění. Olomouc : Votobia, 1999, s. 80. 
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čáry doplněné vždy o časový údaj toho, jak dlouho byly malovány (začíná 

obrazem s čárou minutovou a končí záznamem 24 hodinové čáry). Přizvaní 

účastníci akce měli za úkol autorovi podávat čaj a vylívat nočník. 

Ze současnějších děl bych ráda zmínila 512 Hours (2014) a The Artist is Present 

(2010) Mariny Abramovic, kde pracuje přímo s návštěvníkem galerie a sdílením 

prožitků s ním.  Zároveň s tím mě napadá bližší souvislost se starší akcí s názvem 

The Lovers, The Great Wall Walk (1988), kdy jako osamocení meditující poutníci 

90 dní přecházeli Velkou čínskou zeď. Díla, kdy nechá samotného návštěvníka 

přihlížet nebo prožít si nestandardní uměle navozenou situaci a tím pádem mu 

informaci sděluje skrze jeho vlastní prožitek, mám pocit, že jsou nejintenzivnější 

a nejpřínosnější.  

Když už jsem v úvodu zmínila spojitost se sportem zejména horolezectvím, 

neměla bych zapomenout na právě nastupujícího mladého umělce Vojtěcha 

Fröhlicha, který sport, a to především skalní lezení ke svým pracím hojně 

využívá. Snaží se tím diváka vzít s sebou na netradiční výlet nebo rituál a dát mu 

tak možnost náhledu z jiné perspektivy. Vytváří paralelu další dimenze.  

Na závěr této kapitoly by bylo vhodné zmínit i kontexty v rámci vlastní tvorby. 

Jako první uvedu sochu z prvního ročníku Stabil (2011/12) o které jsem se 

zmínila výše (foto v obrazové části). Jedná se o sochu figury v životní velikosti, 

balancující na dvou rukách ve „stojce“. Nutno podotknout, že figura není žádným 

způsobem kotvena k podlaze. O dva nebo tři roky později jsem sochu v rámci 

odhmotňování své tvorby, vyvezla na zahradu a ponechala okolním vlivům 

napospas. Řešení zadaného tématu touto formou, tedy na téma „geometrie těla“ 

vytvořit figuru, mi posléze přišlo nepatřičné a uchopené z úplně špatného konce. 

Vyvezením na zahradu podléhá dalším procesům a posouvá se tak novým 

směrem. První prací, která postrádá hmotný základ a stojí za zmínku je Každý 

svého štěstí strůjcem (2012)3, kdy jsem v lese mezi dvěma smrky napínala lana 

podobně jako příčky žebříku a pomalu po nich stoupala vzhůru. Jen na mě 

záleželo, jestli si každý nadcházející stupeň postavím správně a budu moct 

stoupat dál anebo špatně a spadnu. Stejně tak jako v životě, jen na každém z nás 

                                                 
3 Anna TOMANOVÁ, „Každý svého štěstí strůjcem“, záznam akce, video, 1:42 min., 
http://annatomanova.cz/akce.html (cit. 21.4.2016) 

http://www.artlist.cz/vojtech-froehlich-108575/
http://annatomanova.cz/akce.html
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záleží, kam se dostaneme. Zároveň s tím uvedu i poslední materiální sochu 

Knedlík (2013), která vznikla při stáži na vysoké škole ve Francii. Byla to reakce 

na rychlost a četnost jakou museli zdejší studenti sochařského atelieru 

produkovat sochy. Co týden to nové téma a nová socha. Na promýšlení hlubšího 

významu nebo jen rozpracování a propracování tématu nezbýval čas. Na 

technickou stránku věci nehledě. Téma na daný týden bylo „socha, kterou si 

můžete odnést“. Součástí prezentace Knedlíku byla i ochutnávka. Diváci si tím 

pádem mohli část sochy odnést s sebou. Akce, do které už byl přimíchán i 

experiment se jmenuje Kruh – Dočasná autonomní zóna (2013). Účastníci měli 

za úkol na louce chodit v předem nepřipraveném kruhu bez jakýchkoliv pravidel. 

V průběhu videa můžeme sledovat, jak z počátku každý pojímá hranice kruhu a 

chůzi samotnou po svém, postupně se kruh i tempo podvědomě sjednocuje. 

Akce, kde už využívám prvky ze svého běžného „neuměleckého“ života jsou 

průzkumné plavby po třech významných brněnských tocích - Svratce, Svitavě a 

industriání Ponávce jejich městskou částí (2015). Vznikla jako reakce na v 

současné době časté téma revitalizace vodních toků, kterým jsem se zabývala 

už dříve (projekt na založení nových tůní). Zde se snažím pracovat s již 

existujícím. Pokusila jsem se zmonitorovat a divákům ukázat současné možnosti 

brněnských řek a jejich okolí a to pohledem, který je mi blízký, přímo z vodní 

hladiny. Mění se tak pohled na město, nábřeží, ale hlavně se můžu dostat i do 

míst, která nejsou příliš navštěvovaná nebo jsou dokonce nepřístupná. Pohyb po 

těchto řekách byl i pro mě samotnou zajímavým průzkumem vývoje a funkce řek 

a jejich významu pro město a jejich obyvatele. Divák pak místa může sledovat na 

videu a fotkách, které celé splutí dokumentují.  

V duchu těchto prací více či méně pokračuji dál. Stále se nabízejí nová témata a 

nové možnosti zpracování. 

 

Závěr 

Stejně tak jako nemůžu poskytnout přesný popis práce, nemohu zatím vyměřit 

míru, jakou se mi podařilo mé očekávání a snahy splnit. Za velký klad však 

považuji změny, jakými práce prošla od prvních návrhů k finální verzi. Jestli se 

naplní mé očekávání a jestli naleznu odpovědi na svoje otázky, se teprve ukáže. 

Nevidím ale jako cíl své práce urputné naplňování nynějších očekávání. A pokud 
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se nenaplní nebo se vše v průběhu ubere jiným směrem, než předpokládám, 

nevnímám to jako selhání. Je to akce a experiment, ani u jednoho nelze dopředu 

stoprocentně očekávat určitý průběh ani v případě, že má přesně stanovený 

scénář. Buď se může něco stát anebo se nestane nic. Je to cesta. Můžu selhat 

nebo můžu uspět, kde je ale hranice mezi úspěchem a neúspěchem? Co je 

pravdou dnes, nemusí být pravdou zítra. 

 

Jako částečný zápor vnímám velkou inklinaci k akčnímu umění minulého století. 

I přesto, že si myslím, že každá generace prochází podobnými úskalími a zabývá 

se podobnými tématy a přitom každá jiným způsobem, chtěla bych formu své 

tvorby příště posunout více do současnosti. 


