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Posudek: 
 

Jde o rituální koncept 

“cestu domů” v mžiku 

kouzelný POPpřechodový rituál “odtamtud tam” 

To vše za dobu skoku 

 

Prostor pro akci je TRANZIT 

...vrátnice... 

místo průchodu 

Brána (“zanechte nadějí kdo vstupujete”) 

 

Jde o posvěcení místa činem 

o Disco odchod 

propad do jiného světa 

stvoření Venuše právě TADY 

v “jediném veřejném prostoru” školy 



skrze “nechutnou tůňku” 

za dlouhého výdechu! 

 

Jde o piknoleptický rituál (Paul Virilio) 

...O RADOST TĚLA A SVĚTLA... 

 

jde o následek skoku pro nás pro všechny.... 

 

 

K. O. akce často nepojmenovává, zřídka dokumentuje. Poslední dobou tvoří 
strukturované performance. 

Cesta k nim vedla průběžně od 1.ročníku studia skrze radostnou a náročnou 
prezentaci sebe jako subjektu/objektu, který akci tvoří aby se prožil v krajní situaci. 

 

Sečetla muže, se kterými chtěla spát, Chlastala, Přestala pít, kouřit, zhubla, 
Prezentovala NIC, pak zase Sebe jako krásu, stala se discoPOPikonou, nahou 
tančící ženou... 

Od počátku pobytu na FaVU se stala estetickou ikonou ATD, FaVU, Brna... 

 

K.O. Je dlouhodobě kurátorkou Galerie Leitnerka, Galerie Umakart, organizuje 
drobné – až nepostřehnutelné akce, festivaly, po klasicky organizované a 
prezentované ativity (“Kontejnery umění”). 

 

Před dvěma roky se K.O. stala svojí osobní kurátorkou a umělkyní v jedné osobě, tím 
si definovala vlastní uměleckou cestu. Kurátorka zadala umělkyni realizovat každých 
14 dní jednu performence. 

Kurátorka je přísná a umělkyně plní na 125%! 

 

Díky zdatné kurátorce je umělkyně zvána na festivaly v ČR i zahraničí, 



zejména její poláci jí rozumnějí...a oceňují její způsob prezentace. 

 

(jmenujme za vše např. Galerii Raczej v Poznani. K.O. Zde prezentovala akci s 
mužským aktem 

(ozdobeným květinovým věncem na hlavě), její nahá umělkyně kontaktovala 
publikum objetím a menstruační krví. Délka akce se podřídila náhodně vybrané písni 
od J.Lynch, která performanci zvukově doprovázela). Tuto performanci bychom mohli 
identifikovat jako zpochybnění genderových stereotypních výkladů rolí v rámci 
hluboce slovanského Velikonočního ritu.) 

 

Od počátku nebylo celkem jasné zda se K.O. dočká ve své činnosti jakékoli 
systematičnosti a srozumitelnosti, ta se však brzy projevila v soustavnosti 
performativního chování a prezentování, které nakonec zformulovalo její osobní 
umělecké pojetí tělového designu. 
 

 
Přeji Kateřině úspěšný skok 
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