
Posudek na magisterskou diplomovou práci Evy Lukešové 

Atributy tělesnosti 

Vysoké učení technické v Brně – Fakulta výtvarných umění, ateliér Sochařství I 

 

Diplomantka předkládá jako závěrečnou magisterskou práci dvacetikanálovou instalaci 

Atributy tělesnosti, již jsem měla možnost vidět pouze na fotografiích s jejím vlastním 

výkladem, a textovou část v přiměřeném rozsahu 13 stran. Po formální stránce je písemná část 

vyhovující, odkazy na zdroje informací jsou v pořádku. 

 

Námětem instalace jsou pohyblivá zobrazení nohou, které autorka vymodelovala a nasnímala. 

Fotografie ukazují instalaci displejů ve výšce asi 20 cm nad neupravenou betonovou podlahou 

v syrově působící málo osvětlené chodbě, pravděpodobně v suterénu budovy. Záměrem 

autorky je, aby přicházející divák/účastník vsunul svou vlastní nohu pod displej, a tak byl 

konfrontován s napětím mezi vlastním tělem, které (domněle zcela) ovládá, a zobrazením, 

které k němu přichází zvenčí a sugeruje existenci vrstvy technicky přítomného, umělého, leč 

přesto pohyblivého, a tedy živého světa. Tato virtuální vrstva je podle autorky prostředím, 

které spojuje jednotlivce v kolektivní entitu. 

 

Realizace modelovaných částí těla, které autorka snímá, tak jim propůjčuje pohyb, a pak je 

konfrontuje s živými lidmi, je strategií, kterou sleduje již od bakalářské práce v roce 2016. 

Předložené dílo pokračuje v této tvůrčí linii přesvědčivě, zvyšuje technickou náročnost a 

prohlubuje komplexnost významu a výpovědi. Považuji za příznak kvalitativního posunu, že 

od práce s hlavou a tváří, které si jako reprezentace osob volíme jaksi samozřejmě na první 

pokus, autorka přešla k části těla, která je naopak „dole“ a mohla by být chápána jako méně 

individuální. Vzhledem k tomu, že divák nemusí znát fyziognomickou podobu autorky, 

ztrácela se totiž stejně v předchozích dílech možnost možnost vnímat záměr vyrovnávání 

jejího subjektu s „druhou“ a vzájemné pronikání či stírání individuálních rysů. Rodový 

aspekt, který je pro Lukešovou důležitý, může zůstat u reprezentace nohou zachován 

(fotografie neumožňují rozpoznat, zda tomu tak skutečně je). 

 

Autorka si je vědoma skutečnosti, že technika modelace kolorované hmoty a její pohybové 

snímání mohou připomínat tvorbu Jana Švankmajera. Výstižně ale podotýká, že její záměr, 

který je vskutku v realizacích patrný, nespočívá na rozdíl od Švankmajera v produkci 

(svérázné) časovosti. Jde-li jí spíše o sugesci „živosti“ modelovaného objektu, zůstává 



Švankmajerovi stále ještě blízko, vzdaluje se mu ale podstatným způsobem v tom, že se 

vyhýbá jakékoli bizarnosti a především tím, že zviditelňuje použité technologické médium. 

 

Oceňuji, že autorka v textové části dokáže výstižně rekapitulovat prostudovanou literaturu a 

vybírat z ní to, co je pro její vlastní tvorbu podstatné. Písemná část je napsána s vnitřní 

logikou a pochopením, které jsou podle mých zkušeností na uměleckých školách 

nadstandardní. Díky této schopnosti se autorka v písemné části velmi dobře orientuje 

v tématice tělesnosti z hlediska feminismu a dokáže ji uchopit způsobem, který není povrchní. 

 

Díky této kvalitě je možné s teoretickým zakotvením práce diskutovat. To považuji za nutné 

vzhledem k charakteristice předložené diplomové práce, v níž se autorka chce posunout od 

jednoznačné vazby identity k jednotlivci ke konceptu identity rozptýlené, nevztažené 

k jednotlivci, nýbrž k posthumanisticky chápané kolektivitě, jež přesto zůstává tělesná. 

Domnívám se, že tento posun autorka – v souladu s některými soudobými texty – realizuje 

pouze rétoricky, nikoli skutečně. Koncept identity vztažené v posthumanistickém stylu ke 

kolektivitě by musel být podstatně hlouběji promyšlen, aby nehrozil sesunutím do blízkosti 

„starých“ skupinových identit (typu národa, třídy atd.). Osobně především soudím, že 

diference mezi skutečností a virtualitou se stane záhy jedním z hlavních, možná zcela 

klíčovým rozhraním naší žité zkušenosti. V tomto smyslu je zřejmé, že se práce Lukešové 

pohybuje na zcela aktuálním poli, zároveň se tím ale zvyšuje náročnost na teoretické uchopení 

specifické tvůrčí intuice. 

 

Vzhledem ke kvalitě díla a mimořádně dobře zvládnuté textové části doporučuji magisterskou 

diplomovou práci Evy Lukešové Atributy tělesnosti k obhajobě a navrhuji klasifikaci výborně 

(1). 
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