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PERFORMANCE ART JAKO HRANIČNÍ FORMA UMĚLECKÉHO PROJEVU 

 

 

Mgr.Andrea Vatulíková se ve své disertační práci věnuje mimořádně živému tématu 

zkoumání hraničních uměleckých disciplín, jehož význam v současné době stále stoupá s tím, 

jak se formuje podoba současného umění v podmínkách vzájemných mezioborových a 

žánrových interferencí umožněných aktuálně probíhajícími, rozsáhlými proměnami 

komunikačních, technologických a kulturně-sociálních podmínek pro vznik a fungování 

uměleckých projevů. 

Autorčin zájem o zvolené téma zároveň logicky vychází z jejího předchozího zkoumání a 

uvažování obsaženého (například) v projektu magisterské práce, v níž se soustavně věnovala 

tématu tělesnosti. 

Předkládaný text v podstatném smyslu naplňuje stanovený cíl práce, nicméně při jeho 

posuzování se nelze vyhnout určité dílčí výhradě. Ta se týká zejména ne zcela přesného 

vymezení tématu, resp. určité disproporce ve vztahu původního záměru vyjádřeného názvem 

práce a vlastním obsahem textu ve skutečnosti zaměřeného na podstatně užší výsek probírané 

tématiky. Při tom je třeba ještě připomenout, že se jedná o zúžení dvojího druhu. Jednak je 

zde pojem performance art limitován rámcem schechnerovské představy na performanci 

tělesně orientovanou, a kromě toho je oddílu výtvarně ukotvené performance věnován 

nesrovnatelně menší prostor v relaci s rozsáhlou referencí o aktivitách zakotvených na půdě 

divadelního oboru.  

Skutečnost, že autorka (jak opakovaně, např. na str. 87 uvádí) považuje performance art za 

oblast uměleckého projevu, který se zrodil a vyvíjel v těsné blízkosti tance a divadelních 



reforem, což je samozřejmě platné pouze pro určitou část uměleckých aktivit zahrnovaných 

tradičně pod pojem art performance, lze podle všeho věrohodně vysvětlit logickou návazností 

na autorčinu předchozí práci a  také potřebou postupného zpřesnění záměru textu 

soustředěním a zúžením záběru na relevantní výseč problematiky, k němuž došlo v průběhu 

doktorandského studia a práce na projektu. I potom však zůstává faktem, že především v 

první části práce se autorka zaujatá podobou  různorodých post- divadelních projevů věnuje  

téměř výhradně obsáhlé deskripcí experimentální divadelní tradice od modernismu po 

současnost, aniž by se příliš zabývala specifickou podobou performačních projevů 

generovaných výtvarným prostředím.   

Překonání zmíněné disproporce práce dosahuje především obsahem praktické části, v níž 

autorka předkládá dokumentaci vlastního výzkumu konaného formou praktického, scénického 

experimentu, v jehož průběhu se protagonisté pěti různým způsobem zaměřených oborů 

pohybově orientované performance (včetně výtvarně motivované art performance) zabývají 

zkoumáním svého vztahu k bazálním předpokladům a východiskům pohybového vyjádření 

symbolizovaným představou „nulového bodu“, ohniska a ústředního zdroje všech 

pohybových a tělesně výrazových  aktivit. 

Tímto zkoumáním vztahu k hypotetickému společnému jmenovateli veškerých pohybově 

založených uměleckých  projevů se práce stává zajímavým, osobitě koncipovaným 

příspěvkem k široké diskuzi o vzájemných mezioborových hranicích a vztazích jednotlivých 

pohybových disciplín. 

Díky svému zaměření na reálný scénický experiment může projekt dobře komunikovat nejen 

v kontextu  teoretického zkoumání,  ale zejména ve vztahu k  umělcům praktikujícím v 

příbuzných oblastech. V tomto smyslu je ostatně cenná i dříve zmiňovaná obsáhlá reference z 

oblasti divadelního experimentu, dosud výtvarným vnímáním ne vždy důsledně reflektovaná, 



která vnímána perspektivou výtvarné akce může naznačovat některé nové způsoby pochopení 

a ocenění oborových specifik. 

Formální úprava práce odpovídá požadovanému standardu, míra původnosti  a způsob 

uvádění použitých zdrojů splňuje podmínky kladené na disertační práci, celkovému vyznění 

nemálo prospívá velmi dobrá jazyková úroveň textu svědčící o autorčině literární orientaci a 

dlouhodobé zkušenosti v oblasti práce s jazykem. 

 

V celku lze konstatovat, že projekt a jeho zpracování svědčí o autorčině nesporné tvůrčí 

schopnosti, s níž se v rozsáhlé a z mnoha důvodů těžko uchopitelné problematice pohybuje. 

Zcela přesvědčivě vyznívá základní intence projektu vycházející z dlouhodobého a postupně 

stále přesněji zaměřovaného zájmu o podstatné zákonitosti zkoumané oblasti. 

Přes naznačená omezení lze tedy říci, že práce splňuje požadavky standardně kladené na 

disertační práce v oboru a proto ji doporučuji k obhajobě 

 

 

 

v Čelákovicích 26.8.2019                                                               doc.Mgr.Josef Daněk 

 

 

 

 

 

 

 


