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 Petr Dočkal alias Markéta Wágnerová se během svých studií představil jako tvůrce 
nerespektující zaběhnuté formy a pohybuje se na jejich hranicích i za nimi. I za hranicí divácké 
únosnosti, co se týče formy a upřímnosti sdělení. Zejména v rovině sdělení, tedy přetavení niterného v 
obecné, je vždy nekompromisní. Vše musí být dořečeno do konce, i kdyby to mohlo vyústit v omyl, 
neporozumění na straně diváka, či v nesmysl na straně autora.  
 Známe ho jako filmového tvůrce, performera, ačkoli se tomuto označení systematicky vzpírá, 
dále jako hudebního tvůrce a interpreta. Kromě noisového intolerantního projektu Pavel Ondračka se 
Markéta pohybuje mezi kompozicí elektronické psychedelické popmusic a blackmetalovou scénou. To 
je jeden z kontrastů, zahrnující mentální a především emocionální extrémy v současné hudbě, který je 
příznačný pro jeho filmovou tvorbu často se blížící čistě hudebnímu klipu.Videoklip je jeho místem, 
kde se vystavuje výsledek bytostně sebetransformativního a sebedefiničního procesu. Je to 
performativní, někdy odvážné, sebeutužující, jindy sebezničující.  
 Měl jsem opakovaně příležitost na některých projektech spolupracovat, proto mě potěšil 
Petrův zájem o uměleckou reflexi, oponenturu jeho bakalářské práci s názvem Nesmysl. Všechny výše 
uvedené příznaky má také tento nový film. Jako student se vydal na tenký led, kdy se odpojil od 
tvůrčího zázemí fakulty a mentorství pedagogů, či kolegů, a nastavených kategorií a pustil se do 
tématu nesmyslu. Což je pro každého tvůrce uvažujícího nad smyslem svého konání, neřkuli smyslem 
tvorby prubířský kámen. Petr se pokusil uchopit a definovat vlastní identitu ve tváři světa, což lze 
jedině vlastním způsobem, vlastní cestou i za cenu naprosté tvůrčí nespoutanosti a divokosti projevu, 
nebo právě pro ně samé. Tento pro tvůrce naprosto nezbytný samostatný krok odvážný a zároveň 
nezodpovědný pokud neobstojí vůči letitému studiu - i za cenu že neobstojí, nedostane termínů, ale 
nikdy za cenu nedokončení díla, to vypovídá o určité zatvrzelosti a nezlomnosti tvůrce. Zároveň však 
neprospívá prezentovanému dílu. Předložené dílo není ještě finální. Nebo také svědčí o neustálé 
pochybnosti nad charakterem vysokoškolského studia. Oceňuji tyto momenty, stejně jako velké a 
vzrůstající tvůrčí vypětí, s nímž komponoval své dílo a s nímž důvěřoval významu vlastního konání 
(tvorby) v tuto chvíli mohu říct, že obstál v tématu nesmyslu. Nesmysl se stal objektivizovaným a 
všezahrnujícím, podstatou chodu vesmíru a koncem lidských věcí. Vybíral si náročně dostupná v 
jistém smyslu náhodná místa v přírodně krajinných lokalitách, zejména v lesích a jeskynních s 
porozuměním dané problematice – práce na hranici body a land (tělo a krajina) a mankind a nature 
(člověk a příroda). Externalizuje jejich pomocí svůj vlastní životní příběh. 
 Divák se nevyhne pocitu, že sleduje sérii dokumentací performance, či hraných situací. O 
herectví s nasazením těla, zakoušejícího nahotu, mráz, slast, zmatený pohyb pomocí dezorientačních 
brýlí navozujících v člověku stav podobný psychedelii, špínu bahna, ledovou vodu, a podobné 
konkrétní zkušenosti, bychom mohli diskutovat. Zdá se mi, že se kategorie performance a herectví ve 
filmech Markéty Wagnerové poněkud přibližují. Jedná se o autobiografický, autoperformativní, 
hudební film o rozměru jedné hodiny. V této jedné hodině která sestává přibližně ze 13 scén  je 
skeptikem efektního střihu. Využívá zpravidla plného času akce před kamerou a děj posouvá pouze 
nutným střihem. Kompozice filmu probíhá především během výběru a přípravy situace Vizuálně se 
film rozpadá, nedodržuje jednotu místa a času, vyjma neustálého rámce přírodní krajiny. Ten je náhle 
narušen velkoměstskou barovou scénou. Logika drogy, logika snu, logika magického účinu, 
překračující linearitu času a narušující časoprostorový vztah se tu velmi organicky prolíná do filmové 
řeči a vlastní filmový děj se odehrává v rovině symbolu. 
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Otázky k rozpravě: 
Kdy nesmysl začíná dávat smysl? 
 
Otázka jakému publiku je film určen? 
 
 
 
Závěrečné hodnocení:  
Doporučuji k obhajobě. 
Návrh klasifikace: 
B 
Posudek vypracoval(a): 
Jakub Orel Tomáš 
Datum: 3.6. 2017 
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