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!
CIT NA ROZDÁVÁNÍ !!!!

A) DOKUMENTACE: 
1-4 POZNÁMKY  



 !
 



 !
5-6 SCHÉMA INSTALACE,  

V MÍSTNOSTI 414 ÚDOLNÍ,  Z 
      360°POHLEDU !! !!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



!!!
7 - SCREENSHOT Z VIDEA !

 

!!!!!!!



!!
B) POPIS INSTALACE !
instalace zabírá celou místnost 
a skládá se celkem ze 3 částí  
1. zvuková stopa - záznam rozhovoru lidí, o kterých dále hovořím v teor. textu, přehrávaná z 

reproduktorů umístěných na stropě místnosti 
2. TV, na kterém poběží zmíněné dokumentární video 
3. svitky papíru na zdi, s osobními reflexemi proběhlých situací !!
C) TEORETICKÝ TEXT K PRÁCI !! !

“IF AT THE WILL OF THE POET  
THE POEM COULD TURN INTO A THING” (Adrienne Rich) !

… or an act? And back…  !!
 Hlavním předmětem předkládané práce je abstraktní idea citu a především zkoumání 
procesu, kdy umělec prostřednictvím své práce do velké míry sám sebe skrze tento cit rozdává, což 
se v evropské linii výtvarného umění od umělce přímo očekává a díky čemu se mnozí umělci po 
staletí ocitají pod existenciálním tlakem, který bývá mnohdy řešen poněkud destruktivními způsoby. !
 Na počátku jsem vycházela z představy přímé interaktivní akce (po vzoru aktivit hnutí 
Fluxus), kde by šlo o demonstrativní veřejné rozdáváni citu. Až následně jsem se rozhodla pracovat 
zpětně s vlastními akcemi, které už proběhly v minulosti, pokusit se jejich efemérnost zhmotnit 
pomocí poezie a díky tomu si sama také definovat svůj osobní přístup k umění. Velmi důležitým je 
pro mě přístup Allana Kaprowa, který zdůrazňuje vůli hledat umění ve všech projevech 
každodennosti, v obyčejných předmětech a situacích. Neboli “If you would be about to stop writing 
your poems, you will still have the possibility to live them.” (vlastní citace sama k sobě) !
 Během tohoto procesu mi také došlo, že pro mě mnohokrát nebylo důležité vytvářené 
situace přímo dokumentovat často i proto, že důležitým pro mě bylo přímé osobní propojení s lidmi, 
se kterými jsem se v jejich průběhu setkávala. Až natolik, že jsem se v nich sama místy úplně 
zapomínala. (Šťastnou náhodou však v rámci ateliérové cesty do Moldávie vznikl v Kišiněvu 
záznam podobné spontánní akce, která bude promítána spolu s instalací během obhajoby na TV). 
Proto jsem přemýšlela o způsobu, jak by se daly tyto akce znovu rekonstruovat. Také jsem dlouho 
hledala pro sebe odpověď na otázku, kterou si klademe již od poloviny minulého století, a to zda 
umění musí nutně vytvářet artefakty. Nebo zda po beuysovsku nebude úplně stačit, když budeme 
umění tvořit přímo z našich životů a umělecká díla vlastně tvořit sami ze sebe? !
 Proto jsem se nakonec rozhodla vytvořit autoportrét z odrazů mých činů v lidech, se kterými 
jsem se v posledních letech setkala. Autoportrét, ve kterém nemusím figurovat fyzicky, protože v 
něm budu obsažena na jiné úrovni (v úrovni paměti, možná přibližování k ústní lidové slovesnosti). 



Tento autoportrét bude vnějšímu divákovi představen prostřednictvím zvukové instalace zachycující 
rozhovor těchto lidí. Jde o místy až osudová setkání s lidmi, kteří měli do mého života a uvědomění 
tolik přinést. Nyní jsem však já zvědavá na to, co jim mohu přinést naopak tím, že se je formou 
žertu pokusím jako navzájem úplně neznámé lidi (- geograficky a kulturně opravdu velmi cizí lidi) 
spojit v jednom rozhovoru.  !
 Bez jakýchkoliv předem stanovených scénářů tak budu nahrávat snad postupně utvářející se 
konverzaci těchto lidí, kteří pro mě sami představují prvotní publikum. Plně se ztotožňuji s 
výrokem Pierra Huyghe: ”I don't want to exhibit something to someone anymore. I want to do the 
reverse: I want to exhibit someone to something." I pro mě je důležité spíše než vystavovat v galerii 
něco, na co se lidé mohou přijít podívat, raději sama sebe umisťovat do různých společenských 
kontextů a vědomě pracovat s významy, které z nich vyplývají, a okolní lidi tak přímo vystavovat 
něčemu zajímavému, jinému, směsnému až pitomému… !
 Paralelou k tomuto vnějšímu autoportrétu bude také autoportrét vnitřní, ve kterém 
prostřednictvím textu budu zachycovat vykonané akce, určité sebe-obřady, tedy chvíle kdy se 
člověk navrací ke své podstatě. Pro dokumentaci těchto momentů mi přirozeně vyplývá jako 
nejvhodnější médium poezie, které také díky studiu pod vedením Martina Zeta je v mém vztahování 
se ke světu stále více a více. !
 V neposlední řadě jde i o jakýsi umělecký manifest. (Vždyť i becoming je relevantní 
polohou uměleckého díla. Stejně tak becoming je relevantní polohou samotného umělce.) 
Zhmotnění toho, jak vnímám podstatu umění. Spíš než honbou za vytvoření veledíla, pro které by 
se člověk měl roztrhnout, je pro mě umění jedním z obecných principů života, jednou z mnoha 
možností, jak se dít a svým prostřednictvím nechat dít všechno ostatní. !!

“být nejprve člověk, až poté umělec…” Auguste Rodin 
 !!!!


