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TEXTOVÁ ČÁST 
Tato práce se zabývá odrazem člověka v krajině a krajiny v člověku. Název Krajobraz odrazu 
vznikl propojením českého slova Odraz a polského Krajobraz, které znamená Krajina. 
Inspirací mi byl studijní pobyt v Polsku, kde celé toto téma vykrystalizovalo. Díky jeho 
pestrosti a komplikovanosti se dostávám i k budování svého autoportrétu. Skrze osoby, které
do své práce zapojuji, se snažím co nejvíce zrcadlit svůj autoportrét a zároveň vypozorovat 
vztah mezi přírodou a člověkem v situaci, kterou pro tuto příležitost vytvořím. Těžištěm 
práce jsou organizované výlety do přírody s osobami, které vybírám intuitivně. Tyto výlety 
doprovází akce koncipované na míru vybraných osob. Mají reflektovat vztah mezi nimi, 
mnou a krajinou.

Výchozím pojmem je pro mě zrcadlení. Zrcadlení jako odraz, který se neomezuje jen 
na viděné, děje se neustále a může měnit směr. Také se to odráží v tom, jak ovlivňuji své 
společníky a naopak. Vycházím z premisy, že v každém člověku naleznu odraz sebe samé a 
naopak. Jestli je to tak, kdo je ten, v kom se někdo druhý zrcadlí? A jak mohu zjistit, že já 
nejsem jen směsice působení jiných lidí a prostředí...? Jakou roli v tomto procesu hraje 
příroda? Rozhodla jsem se tohle téma prozkoumat. Mým cílem je vypozorovat vzájemné 
zrcadlení člověka a krajiny a divákovi ho předat skrze fotografii.

Největším inspiračním zdrojem pro toto téma mi bylo české akční umění druhé 
poloviny 20. století, světový landart a knihy o estetice přírody – např. Karel Stibral. Čeští 
akční umělci do přírody unikají a snaží se poznávat ji v její přirozenosti - určitým způsobem s 
ní komunikují, stejně jako představitelé landartu. To je pro mě východiskem, jak s daným 
tématem zacházet. V estetice přírody, která toto téma zkoumá spíše vědecko-filosoficky, je 
pro mě nejdůležitější vztah člověka a krajiny v historickém vývoji. Kupříkladu vývoj britského 
přístupu k parkové kultuře a myšlenkové zázemí romantismu hodně vypovídá o vzájemném 
zrcadlení člověka s krajinou. Ještě bych zmínila Marinu Abramović a Hamishe Fultona. 
Marina Abramović ve své práci Artist is Present nastavovala zrcadlo návštěvníkům svojí 
performancí, kdy uprostřed galerie seděla u stolu a oni jí mohli hledět do očí. Toto dílo 
interpretuji po svém a čerpám z něj. Hamish Fulton se ve svém umění zabývá především 
chůzí a způsob záznamu, který si zvolil, je mi vzorem. Dlouhé a náročné poutě napříč světem 
prezentuje velmi minimalisticky, občas jen fotografií a krátkým velmi popisným textem. Díky 
tomu jsem se rozhodla množství nahromaděného materiálu pro prezentaci omezit.

Zkombinovala  jsem mnoho možností realizace dohromady a došla k následujícímu. 
Podle okolností a času si vyberu osobu, pro kterou si vymyslím tzv. výlet/akci. Vymýšlím vše 
na míru dané osobě, ale zároveň ji vystavím do nepříjemné situace tím, že vymyslím 
náročnou náplň a průběh akce. V některých případech osoba s průběhem výletu seznámena 
je, v některých ne. Někdy si připravím program jen sama pro sebe. V případech, kdy se 
nejedná o akci o samotě, vložím do rukou lidí, kteří se mnou jsou fotoaparát a instruuji je, 
aby celý ''výlet'' zaznamenali dle své libosti. Fotografií, videem anebo nulovým záznamem. 
Každý s touto informací nakládá jinak, což je pro mě dalším zdrojem pro zjištění jak funguje 
zrcadlení.
Všechny akce se realizují v přírodě, nejlépe přes celý den a/nebo noc.
Vodítkem k výběru lidí je intuice. V některých případech se snažím vybírat ty, kteří mi jsou 
třeba nepříjemní nebo naopak velmi příjemní, anebo vybírám osoby o kterých vím, že nejsou
zvyklé na pohyb v krajině. Každá z akcí je koncipovaná tak, aby došlo k nějakému 
nekomfortu– např. fyzická náročnost, nemluvení, zpěv nebo nepřetržitý křik, chůze bez 
zastavení nebo dlouhotrvající jednotvárná činnost.
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Další podstatnou součástí těchto realizací je má průvodcovská hole. Je to artefakt, 
který jsem vytvořila jako pomůcku pro pozorování zrcadlení. Je z dubového dřeva a její 
hlavice je polepena střepy ze zrcadel. Funguje jako vycházková/poutní hole, která odráží vše 
okolo sebe. Hole je pro mě průvodcem a prvkem, který dost často změní vývoj celé akce. Je 
těžká, a vysoká asi 140cm a při pohybu nepraktická. Díky zrcadlům na hlavici dokáže 
především v noci pozměňovat trasu.
Ostatní jí vnímají různě. Připadá jim sympatická nebo jako módní doplněk, někoho nezajímá 
a někdo ji neustále fotografuje.

Snažím se k práci přistupovat co nejvíce objektivně a to i přes to, že je pro mě toto 
téma velice intimní. Během pozorování odkud kam se práce posouvá, jsem poznala, že od 
původně ryze estetického záměru, se dostávám k sledování vzájemných interakcí osob, hole 
a krajiny. Práce je psychicky i fyzicky náročná a to nejen pro mě, ale i pro zúčastněné.

Výsledkem, který by měl shrnout celé mé poznávání krajiny odrazu bude série 
nainstalovaných fotografií, které vyfotografovali  účastníci akcí a komentovaná slide-show z 
vybraných fotek a skupinových portrétů. Ty byly vyfotografovány neprodleně po proběhlých 
akcích spolu s lidmi, kteří se akcí zúčastnili.  Slide-show bude doplněna o krátký výklad, který 
přiblíží působení Krajobrazu Odrazu a možná i zpřístupní práci lidem, kteří se akcí 
nezúčastnili.

Nevím zda jsem ze své pozice schopná práci zasadit do relevantního kontextu souč. 
umění, jelikož mi přijde, že místy přímo cituji jiné autory z minulého století a s chutí se jimi 
nechávám inspirovat, jak jsem zmínila výše. Nechávám se (někdy i podvědomě) vést vlivem 
českých umělů jako je třeba Vladimír Havlík, nebo Vladimír Kokolia a také akčních umělců 
mojí generace jako je Jakub Orel anebo polská Cecylia Malik. Svou práci považuji za 
kombinaci akčního umění a fotografie a zároveň její subtilnost a tvárnost mi pomáhá 
rozpoznat rozdíl mezi médii a upřesňuje mi, jak s nimi a s daným tématem pracovat. Z 
chaosu a nahromaděných dat se snažím dostat k minimálnosti a jednoduchosti sdělení. 
Jedním z důvodů proč jsem si vybrala zrovna fotografii, je souvislost s tématem odrazu (fotím
na zrcadlovku) a jednoduchost a suchost ve sdělení skrze bezprostřední záznam fotografie.
V kontextu mé vlastní práce je to malý posun. Minulé projekty byly většinou spolupráce s 
Markétou Wagnerovou. Snažila jsem se reflektovat různými způsoby svůj obsesivní až 
sběratelský zájem o kosti, které jsem brala do přírody a ruznými způsoby s nimi pracovala - 
destruovala je, zdobila anebo ponechávala na pro mě významných místech. A jelikož s 
Markétou většinu volného času trávíme v přírodě, je tato práce i navazností na tento zájem o
krajinu a pobyt v ní.
Stále je to tak napůl spolupráce jako v mnoha předchozích pracích, ale já jsem v té spolupráci
ta, která jí tvaruje a směruje. Pořád mě zajímá estetická stránka věci a přenesení aspektů 
svého života ostatním. To čemu jsem se věnovala uplynulé roky na FaVU vykrystalizovalo v 
upřímný zájem a systematický postup. Také jsem byla schopná si vytyčit přesné hranice a 
mohu s čistým srdcem říct, co tato práce je a co není. Kupříkladu není ekologickým apelem 
ani performancí v krajině, ač se občas při výletech tyto témata objeví. Je odrazem mě, lidí co 
mi pomohli a připojili se ke mně, krajiny a i odrazem diváka, který práci uvidí a komise, která 
práci posoudí. Cítím, že s ukončením bakalářského stupně za sebou uzavřu určitou tvůrčí 
kapitolu.
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OBRAZOVÁ ČÁST

Snímky ze slideshow
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Série fotografií
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