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Markéta Wagnerová, občanským jménem Petr Dočkal, prokázal své schopnosti a 
citlivost v mnoha individuálních i kooperativních projektech. Věnuje se performativním a 
audiovizuálním pracem, někdy ve spojení s instalací, malbou nebo fotografií. Všechna jeho 
díla se dotýkají určitých hranic, ať už délkou trvání, únosností, hladinou hluku nebo intenzitou 
sebenasazení, nikdy se ale nejedná o pouhou provokaci nebo povrchní exhibici. 
 
 Markéta je sebekritický a velmi důsledný. Pro svůj bakalářský projekt, který je, jak 
říká, autoportrétem a zároveň prostředkem transformace pomocí osobních rituálů, se rozhodl 
natočit přibližně hodinový koncentrovaný film. Zdaleka se ale nejedná o pouhou osobní 
terapii, práce má parametry širší, obecnější výpovědi. 
 
 Dílo stojí na intuitivním přecházení mezi autentickými akcemi v přírodě, kdy se téměř 
bojíme o autorovo fyzické zdraví, a znejisťujícími postprodukovanými pasážemi, místy se 
téměř blížícími klipu. Přesto se nejedná o jednotlivá videa, ale o celistvý, gradující útvar. 
Markéta tímto způsobem buduje svébytný filmový jazyk včetně velmi dobře zvládnuté 
střihové skladby.  
 

Některé části by mohly být pokládány za příliš dlouhé, ale Markéta má dynamiku 
svého filmu pod kontrolou, po shlédnutí téměř neúnosné epizody jsme odměněni 
audiovizuálně výživným prvkem. Specifické je přecházení mezi autorskými a převzatými 
hudebními motivy, stejně jako dobře opodstatněná žánrová různorodost těchto motivů. 
 
 Markéta zachází s divákem tak, že vytváří očekávání a graduje atmosféru až k 
extatickému závěru za použití příměsí temného humoru (který pokládám za důležitou složku 
jeho práce). Jedním z osobních vrcholů je pro mě pasáž, kdy maskovaná Markéta vydává u 
dvojramenného křížku na vyhlídce mručivé skřeky a "překládá" je prostřednictvím titulků. 
Tímto způsobem sděluje upřímně znějící poselství o zemi a člověku, které postupně 
přechází přes přehnaná astronomická přirovnání až k chaotickému blouznění. 
 
 Ohledně způsobu prezentace filmu dává autor před filmovou projekcí přednost 
promítání v přírodě na lidmi opuštěném místě, což hodlá v následujících týdnech uskutečnit. 
Bohužel jsem viděl jen před-finální verzi, kdy zbývalo doladit drobné nedostatky. Již teď je 
ale možné hodnotit práci jednoznačně stupněm A za výkon, překračující hranice bakalářské 
práce FaVU. 
 
 
 
 
Otázky k rozpravě: 
Jakým způsobem tě ovlivnilo při realizaci práce studium odborné literatury? 
Jak chápeš pojem osobního rituálu? 
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