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Předkládaná disertační práce Lenky Kočišové levituje kolem oblasti audiovizuální performance, 

jejíž osobité pojetí autorka v úvodu stručně nastiňuje a pokouší se objasnit metody a pohnutky, s 

nimiž ke svému výzkumu a jeho zhodnocení přistupovala. Svůj přístup formuluje jako kombinaci 

“psychologických sond do vlastního podvědomí” a “následného metaforického zpracování tohoto 

výzkumu”. Je na vedoucích práce, aby metodologií a holistický záběr práce posoudili a přijali jako 

adekvátní. Oponent ji přijal jako součást autorčina osobního a osobitého přístupu ke světu a vlastní 

tvorbě.

Kompozice dizertační práce je v úvodu vymezena jako propojení introspektivních, asociativních, 

autobiograficky zabarvených úvah a více “lineárně pojatých” kapitol exkurzů do dějin 

“audiovizuality” a “performance” vymezené zhruba měřítkem modernity a postmodernity (od 

romantismu do současnosti). Jde tedy o modelové propojení prostorů “snového” a “bdělého”, rámce 

snímání a vnímání reality, jež autorka opakovaně označuje jako komplementární, vzájemně se 

prostupující a těžko rozlišitelné.

Po formální stránce čítá text 216 stran včetně ilustrací, seznamu použité literatury a příloh s 

rozborem několika autorských projetků. Text se vyznačuje osobitým, plynulým a většinou 

přesvědčivým jazykem, který je funkční v esejisticky pojatých odstavcích. Historické kapitoly jsou 

zpracovány méně subjektivně, a méně “tekutě”. Často postrádám přímé citace v textu ke zdrojům 

informací se kterými pracovala, nebo způsob jakým je interpretovala. Součástí předkládané práce je 

DVD s dokumentací AVperformancí L.K, či akcí realizovaných ve spolupráci s ostatními umělci. 

Technická kvalita dokumentace není příliš přesvědčivá. Pokud jde o součást uměleckého stylu a 

rukopisu, přijímám tento rys jako zvolenou součást poetiky výzkumného projektu. 

Text lze zhruba rozdělit do dvou částí: první je psaná v reflexivním, esejisticky literárním žánru 

(vybaveným poznámkami pod čarou). Druhá část  - od stránky 117 - je exkurzem do historických 

souvislostí fenoménů “audiovizuality” a “performance”, které autorka v úvodu a první části 

osvětluje, nebo ohmatává – byť poněkud příliš rozmáchle.

 

Zmíněné téma je reflektované z psychonautické, emocionálně prostoupené a těkavé subjektivní 



pozice. Autorka organicky propojuje psychologické, filosofující, ontologické, uměleckohistorické, 

poetické a “intuitivní” roviny zkoumání do plynoucího nelineárního proudu vědomí, či podvědomí. 

Pohynuje se v rozkmitu mezi Carlosem Castanedou, Williamem Burrougsem a Irenou 

Obbermanovou. V tomto území se oponent občas ztrácel a musel zoufale hledat záchytné body. 

Literární a autoterapeutickou část dizertační práce jsem nesnadno separoval od té diskurzivní. Cítím 

se kompetentnější vyjádřit se ke způsobu, jak se autorce podařilo uchopit a prozkoumat historické a 

teoretické souvislosti pojmu a žánru audiovizuální performance, než posuzovat poeticko – 

filosofující kapitoly. K nim by se mohl vyslovit literární kritik, ale jako laik soudím, že důkladnšjší 

proškrtání by celkovém textu prospělo.

Autorka uvádí na stránce 117 vymezení cíle svého výzkumu: “ ty experimentální audiovizuální 

projekty, které předem počítají s jasným a koherentním propojením vizuální stránky a hudební 

produkce, přičemž tato díla jsou performována samotnými tvůrci nebo účastníky projektu v reálném 

čase, nebo se pracuje se vzájemnou interakcí složek za pomocí senzorů a interaktivních 

technologií.” Takové vymezení je poněkud povšechné a těžko s ním pracovat na tomto poli. Práce 

pojednává chrnologicky  obrysy témat jako je gesamtkunstwerk, synestézie a postupuje k poetice 

hnutí futurismu, Dada, Bauhausu, surrealismu až k Fluxu, E.A.T. (Art and Technology), poetice 

novomediálního umění až k současné scéně audiovizuální performance.

Úkol pojednat tak široký a syntetizující exkurz dějin AV performance na 70ti stránkách 

pochopitelně ukrývá nebezpečí přílišného zjednodušení. Srovnat a analyzovat audiovizuální 

performativitu  u divadelních představení Oskara Schlemmera s happeningem George Maciunase, či 

představeními 9 Evenings, aniž bychom nevázli u formálního řetězení  povšechných informací je 

problematické. V těchto kapitolách, které lze posoudit požadavky kladenými na dizertační práci se 

autorce podle mého mínění nepodařilo přesvědčivě doložit a vysvětlit vlastní pojetí velice širokého, 

strukturovaného a komplexního jevu “audiovizuální perfomance” ve 20. století. 

Použitá metoda kumulativního spojování tolika různých časových vrstev, různorodých uměleckých 

žánrů, médií, osobních poetik a jazyků je  u tak hybridního a komplexního fenoménu jako  

audiovizuální formy v rozpětí klasické avantgardy k oblasti “Time Base Art” nutně vede k zahlcení 

fakty, k jejich redukci na letmou zmínku převzatou z wikipedického hesla a nejasnému tvaru. 

Pravda je, že autorka v kapitole “Here and Now – příběhy a interakce” sama tvrdí, že “ pevně 

stanovit dělící čáru mezi světem filmu, experimentálního filmu, videoartu a počítačových animací, 

sound artu, generovaného zvuku, taneční nebo pohybové performace je nesnadný úkol”. Už z 



důvodů tendence současného umění programově překračovat hranice médií a žánrů směrem k 

“intermediálnímu tvaru”. Pojetí “intermediality” - které je samo o sobě v literatuře  interpretováno 

jako nejednozančné, mnohovýznamové a historicky datované – lze zkoumat například z východisek  

komparativních mediálních přístupů, imediace, remediace, nebo hypermediace (Bolter a Grusin).To 

bych považoval jako možný a vhodný nástroj k metodickému průzkumu. 

Výsledky disertační práce a předcházející příprava by měly zmapovat přehledně současné pojetí na 

tomto poli a vést k osvětlení alespoň nějakého aspektu problematiky. Autorka se spíš pokouší 

obejmout obrysy univerza, vnitřního i vnějšího. To je dle mého soudu nad kapacity dizertační práce. 

Text by ovšem bylo možné převést do formy románu.  

Předem nedostatečně vymezený soubor nástrojů a předmět výzkumu vede k nebezpečí pohybu v 

oblastech příliš subjektivních, někdy povšechných, hypotetických a ne dostatečně doložených soudů 

a závěrů. Nedostatek těžko zachranitelný nástrojem “Hyperspeed”. 

Dizertační práce je součást celkového uměleckého projektu Lenky Kočišové a text nechci hodnotit 

pouze z čistě formálních hledisek. Přes výše zmíněné výhrady doporučuji komisi předkládanou 

práci k obhajobě.
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