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Jméno a př.rjmení studenta, vč. titu|ů: Šimon Kad|čák

Název práce: Boční pohled na zatměnís|unce (Prozatímní konste|ace 2015)

Přenáškaje označení pro metodu, kterou Šimon Kad|čák pouŽívá odnepaměti' Zatmění

Slunce _ boční pohledje napřík|ad autorův příspěvek (dostupný na webu

metazdarma.tumb|r.com, viz výše) z února roku 2012. Padesát kusů vázané, ryze

autorské knihy v měkké vazbě s názvem Boční pohled na zatměnÍ Slunce je

uchopite|nou demonstrací (nejen) autorovy tvůrčí metodo|ogie. Stostránkový, lineárně

řazený soubor mimoběŽných aŽ orbiku|árních myšlenek, poznámek, deníkouých

uýpisků, výstřiŽků a fotek jednoduše ukazuje, co nám často zprostředkujíjenom sny

a jejich schopnost nepřijate|ně porovnávat různá období téhoŽ Života, nive|izovat časový

Slovní hodnoceni:



souběh všeho, co č|ověk zaŽi|. Na snech, jak by|o vícekrát popsáno, znepokojuje právě

to, Že znevažuji přítomnost tím, Že jí upírajíjejí výsadní postavení' Vybrat sijako
médium zprostředkování k|asickou knihu, povaŽuji za šťastné a určující. Nejsme-|i

,,jenom..v přítomnosti, právě teď, začne existovat i perspektiva a moŽnost para|axy,

moŽnost bočních poh|edů, zpětných oh|édnutí se a přehodnocování (i za cenu

neŽádoucího efektu tzv. hindsight bias). V mém pojetí přítomné minulosti, u níŽ vidím,
jak nás dopředu v kaŽdém ted,t|ačí (a opravdu je nepřijatelné o minu|osti v jakémko|i

smys|u přemýš|et jako o zátéŽi, kterou si vlečeme, a čas od času za ní musíme dělat

t|usté čáry, abychom se hnuli), se právě toh|e esenciá|ní zhušt'ování vyjevuje nečekaně
přesným tvarem; zdán|ivá (přestoŽe očividná) absence koherence knihy čini z viděného

s|edu textů a obrazů jeden si|ný obraz; ce|istuý pocit, vzniknuvší střihem, přib|íŽením,

kteý uŽ neroste ze sémantické |ogiky časového uývoje příběhu, a|e v prostoru poezie
(řečeno jinak: nikoli horizontálně, a|e vertiká|ně, vrstvením). Toh|e je něco' o čem se píší

básně a proč se často ,,probouzíme na jiných místech, kdyŽ ve snech cestujeme..'

Zvládnout (nutně otevřený) tvar takto hermeneutického rozuměníje výzvou a zdá se
nutné si předsevzít a všimnout, Že co dává smys| na počátku, musí dát smys| i na konci
(da|ším počátku). Je dobře, Že se toho nebojíme, a Že máme potřebu se s mnoha jinými

básníky drobného postřehu, blízkosti i apropriace ptát: proč měnit sklon cesty, která

vede zdola aŽ k vrcholu, když nemáme ani čas ani sílu urazit ji celou? V duchu

obráceného pozorování filmařky Naomi Kawase je Šimonova kniha pro mě příznačnou

a pochopite|nou tendencí k h|asům a obrazům mimo záběr v|astního Života'

otázky k rozpravě: Budou po|oŽeny na místě v čase obhajoby práce'

Závěrečné hodnocení: Před|oŽenou práci povaŽuji za přík|adnou, doporučujiji

k obhajobě a těším se na da|ší působení studenta v magisterském stupni studia na této

škoIe.
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