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N 8206 Výtvarná umění/8206T086 Výtvarné umění–malířství-volná tvorba  |  Fine Art-Painting-Free 
creation (Painting 1-3)

Ateliér malířství 1 Ateliér malířství 2 Ateliér malířství 3

N 8206 Výtvarná umění/8206T094 Výtvarné umění–sochařství-volná tvorba  |  Fine Art-Sculpture-Free 
creation (Sculpure 1-2)

Ateliér sochařství 1 Ateliér sochařství 2

N 8206 Výtvarná umění/8206T075 Výtvarné umění–grafika  |  Fine Art-Graphics (Graphics)

Ateliér grafika

N 8206 Výtvarná umění/8206T074 Výtvarné umění–grafický design  |  Fine Art-Graphic Design (Graphic 
design and Paper and Book)

Ateliér grafický design Ateliér papír a kniha

N 8206 Výtvarná umění/8206T080 Výtvarné umění–konceptuální tendence  |  Fine Art-Conceptual Trends 
(Intermedia and Environment)

Ateliér intermédia Ateliér environment

N 8206 Výtvarná umění/8206T099 Výtvarné umění–video-multimédia-performance  |  Fine Art-Video-
Multimedia-Performance (Video, Multimedia and Performance)

Ateliér video Ateliér multimédia X Ateliér performance

N 8206 Výtvarná umění/8206T043 Průmyslový design  |  Industrial Design (Product design and Body Design)

Ateliér produktový design Ateliér tělový design

název kvalifikační práce  |  name of project  (vyplňte v českém a anglickém jazyce)

Pohybové partitury …

typ kvalifikační práce  |  type of project

netextové dílo  |  no text art

forma kvalifikační práce  |  form of project  (označte symbolem X příslušnou formu Vaší dokumentace)

a) Malířské, kresebné, grafické, digitální a jiné plošné dílo f) Grafika a animace

b) Sochařské dílo, objekt a jiné prostorové dílo g) Design

c) Dočasná plošná a prostorová instalace h) Adobe Flash

d) Akce, performance, happening X i) Design, objekt, audio

e) Video, videoinstalace, multimédia

titul, jméno a příjmení autora  |  title and full name of author

Mgr. Klára Kollárová

titul, jméno a příjmení vedoucího práce  |  title and full name of project leader

Mgr. Richard Fajnor

titul, jméno a příjmení oponenta  |  title and full name of opponent

Mgr. Jana Horáková, Ph.D.

město  |  town rok  |  year

Brno 2010
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poznámky  |  notes

Ve své diplomové práci se tematicky zaměřuji na vlastní identitu, řeč těla a hru lidských vztahů. Instaluji textilní krychli, 
kterou si vymezím prostor (rozměry cca 200x200cm), v němž proběhne taneční performance. Uvnitř krychle tancuji sama, 
zároveň mě ale snímá kamera, jejíž videozáznam se současně projektuje na čelní stěnu krychle.   
Do nitra krychle je možné nahlédnout prostřednictvím kukátka z její čelní strany. Divák v ní může 
pozorovat tanečnici, nebo sledovat nenápadnou videoprojekci (na malé LCD obrazovce), která zachycuje 
tanečnici s její dcerou při tanci a hře. 

Divák nejprve sleduje, to co se mu nabízí při pohledu na projekci tančící postavy. Její nekonkrétní 
„virtuální“ obraz. Při detailnějším zkoumání si všimne průzorů. Pokud chce, vstoupí "do projekce" a jde 
se podívat "dovnitř", na to, co chce vidět on sám. Musí překonat bariéru - zrušit projekci a stát se její 
součástí (bude to projekce z vnějšku, tzn., že „zastíní“ výhled ostatním). Chci mu umožnit stát se 
zároveň tvůrcem i divákem celé akce. Dát mu možnost vnořit se do děje, přidat do něj nový rozměr, 
vlastní pohyb, projít si procesem zkoumání, spatřit něco, co mu bylo ukryto. Tak se stane zároveň 
aktivním ve vytváření performance a zároveň i pasivním divákem. 



Během tance se pokouším o interakci mezi svým tělem a vnějším světem. Přestože jsem uzavřena 
v izolovaném prostředí, snažím se překročit jeho hranice a rozšířit dialog i na vnější prostor. Oslovit 
přihlížející diváky a navést je k aktivnějšímu přístupu. Nahlédnutí do prostoru krychle v sobě ukrývá 
jakousi výzvu. Je aktem porušení soukromého prostoru a umocňuje bezprostřední zážitek z tančící ženy 
uvnitř. Na rozdíl od videoprojekce, se tančící tělo přestává jevit fiktivní, dvojrozměrné, deformované a 
nedosažitelné, tedy ve své reálné podobě. Do akce se zapojují emoce tanečnice i diváka. Aktivuje se 
vědomí blízkosti, a divák je schopen vnímat skrytou řeč těla, jako jsou oční kontakt, gesta, zrychlený 
dech, změny napětí… Otevírá se mu další možnost pohledu na tanečnici spočívající v senzitivnějších 
pohybech jejího těla. Zároveň objevuje videoprojekci s tanečnicí, tentokrát však v roli matky, která 
odkazuje k jiným významům. Jsou to niternější, intimní zprávy z jejich života, existujícím mimo tyto 
vymezené hranice a zůstávající pro diváka jen dalším tajemstvím.   

Choreografie se stala směsicí pohybů, které se opakují a volně mezi sebou přecházejí.  
 Během samotného tance budu sledovat psychologické změny v mém těle, které nastávají vlivem 
zmenšeného prostoru a přímým pohledem diváka. Použiji vlastní tělo jako nástroj k pochopení vlastní 
identity.
 


