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Na	  cestě	  
Musela	  jsem	  teď	  odjet	  z	  Prahy.	  	  
Když	  jsem	  si	  chystala	  věci	  s	  sebou	  a	  myslela	  na	  něco,	  co	  by	  mne	  mohlo	  pomoct	  (ve	  všech	  
ohledech)	  vzpomněla	  jsem	  si	  na	  deníky	  Witolda	  Gombrowicze.	  V	  knížce	  je	  několik	  starých	  
záložek,	  jedna	  je	  lístek	  z	  La	  fête	  foraine,	  Paris,	  La	  Villete,	  ze	  soboty	  14	  oct.	  1995	  a	  zakládá	  
stránku,	  na	  které	  stoji	  toto:	  
	  
čtvrtek:	  
Pták	  letí.	  Současně	  zaštěkal	  pes.	  
Místo,	  abych	  řekl	  „pták	  létá,	  pes	  štěká,“	  řekl	  jsem	  záměrně	  „létá	  pes,	  pták	  štěká“.	  
Co	  je	  v	  těch	  větách	  silnější	  –	  podmět,	  nebo	  přísudek?	  Je	  v	  létá	  pes	  špatně	  „létá“	  nebo	  „pes“?	  
A	  také:	  dalo	  by	  se	  napsat	  něco,	  co	  by	  bylo	  založeno	  na	  takovém	  perverzním	  spojováni	  pojmů,	  
na	  jazykové	  prostopášnosti?	  
	  
Dnes	  je	  neděle	  1.	  června	  2014,	  mám	  zlomenou	  nohu	  a	  malého	  syna.	  Chtěla	  bych	  to	  také	  
spojit,	  to	  místo	  tehdy	  a	  tam	  s	  tím	  místem	  tady	  a	  teď.	  Odraz	  ve	  skleněných	  dveřích	  ukazuje	  
situaci	  před	  dvaceti	  lety.	  Osobně	  jsem	  nikdy	  nechtěla	  měnit	  „skutečnost“	  a	  její	  prosté	  
zachycování	  mne	  uspokojovalo.	  Představy	  o	  životě	  jiných	  mě	  naplňovaly.	  Neodvažovala	  bych	  
se	  něco	  měnit.	  
	  
čtvrtek:	  
Oponenturu	  mi	  psala	  v	  roce	  1993	  Adriena	  Šimotová,	  přesně	  půl	  strany	  A4,	  myslím	  ručně	  
psaného	  textu,	  přečetl	  ji	  Jiří	  Šalamoun,	  Adriena	  nemohla	  tehdy	  přijít.	  Adriena	  minulý	  týden	  
zemřela.	  
	  
Magdaléna	  si	  u	  nás	  pivo	  nedala.	  Neřekla,	  že	  ho	  nechce,	  řekla,	  že	  teď	  pivo	  nemůže.	  
	  
Když	  prohodím	  ta	  slova,	  když	  si	  pro	  sebe	  řeknu	  –	  pes	  létá,	  pták	  štěká	  –	  najednou,	  jakoby	  se	  
vše	  vyjasnilo,	  zcela	  nečekaně,	  zcela	  opačně	  než	  by	  se	  dalo	  předpokládat	  a	  zalije	  mne	  pocit	  
štěstí,	  který	  volně	  přechází	  v	  pláč.	  
Je	  možné,	  že	  by	  nás	  něco	  takového,	  jako	  je	  nesprávný	  odraz	  ve	  skleněných	  dveřích	  mohlo	  
probudit	  z	  letargie.	  Tato	  vysoká	  poetika,	  pravděpodobně	  zůstane	  nepovšimnuta	  a	  počítá	  	  
s	  tím.	  	  
	  
Zaměnění	  obrazu	  odrazu.	  A	  také	  úplné	  potlačení	  autorství.	  



	  
U	  jiných	  prací,	  které	  mi	  Magdaléna	  ukazovala,	  jsem	  vytušila	  příbuznost	  s	  Kateřinou	  Šedou,	  
Janem	  Mančuškou	  (ahoj	  Jano),	  Tomášem	  Vaňkem,	  Dominikem	  Langem,	  jestli	  je	  tedy	  potřeba	  
jmenovat	  nějaká	  ne-‐	  literární	  východiska,	  ale	  bude	  to	  asi	  takové,	  jako	  když	  někdo	  řekne,	  že	  
fotím	  jako	  Jasanský	  s	  Polákem,	  a	  přitom	  jediná	  podobnost,	  která	  se	  dá	  v	  těchto	  přístupech	  
najít	  je	  tonalita	  výsledné	  zvětšeniny.	  Ale	  odvaha	  i	  humor	  Marcela	  Duchampa	  tu	  přítomná	  je,	  
ne	  v	  nekonečném	  opakování	  jeho	  postupů,	  ale	  v	  přímém	  navázáni	  na	  ně.	  Toto	  je	  to.	  	  
	  
Konkrétně	  připomínám	  fotografii	  11,	  rue	  Larrey,	  Paris,	  1927.	  To	  jsou	  ty	  otevřené	  dveře	  
v	  rohu,	  jedny	  dveře	  pro	  dva	  dveřní	  rámy.	  
	  
Je	  v	  létá	  pes	  špatně	  „létá“	  nebo	  „pes“?	  
Omlouvám	  se	  všem.	  
	  
Markéta	  Othová	  
 
 
 
 
 
 
Otázky autorovi práce:   
 
Srovnávání	  skutečnosti	  s	  její	  konstrukcí.	  
Narušování	  reality	  osobními	  intervencemi.	  
Testování	  vnímání	  skutečnosti.	  
Co	  je	  to	  to	  umělecké	  dílo.	  
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