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Používání nalezených komodit z masové produkce nebo popkulturního světa jako 
uměleckou praxi známe z asambláží, od Duchampa, Daniela Spoerriho a dále 
můžeme pokračovat třeba přes Armana, Steinbacha, Koonse, Kelleyho, Sylvie Fleury, 
Jasona Rhoadese až k post-internetovým instalacím. Apropriace předmětů lidské 
touhy obíhajících na trhu se tedy nutně musela posunout. Markéta pro svou 
praktickou diplomovou práci uplatňuje koncept pracující s objektově orientovanou 
ontologií a vitálním materialismem. Tyto filozofické trendy přinášejí nové možnosti jak 
se dívat na existenci věcí ve smyslu odpoutání se od Kantova antropocentrického 
chápání světa a vnímat předměty jako součást vesmíru, který funguje nezávisle na 
našem konání či bytí. Jak píše Markéta ve svém textu, objekty nyní mluví.  Žijeme v 
jejich zajetí, jsme jimi obklopeni. Anything is thing enough to party a my se můžeme 
pokusit uspořádat jejich chaotickou masu.  
 
Přestože již můžeme být textem Nicolase Bourriauda Postprodukce nabaženi, lze ho 
zde opět uplatnit.  
Bourriad píše – dominantní vizuální model se podobá tržišti pod širým nebem, bazaru, 
orientálnímu suku, tedy jakémusi dočasnému a nomádskému seskupeni provizorních 
materiálů a výrobků nejrůznějšího původu. Recyklace (tedy metoda) a chaotické 
uspořádání (tedy estetika) vytlačují jakožto formální matrice výkladní skříň a 
vystavování zboží. Proč se trh stal všudypřítomným referenčním znakem soudobých 
uměleckých aktivit? Především proto, že představuje kolektivní formu, jakési 
chaotické, bující a neustále se obnovující uskupení, které není závislé na autoritě 
jediného autora. Rovněž pak proto, že takový bleší trh je místem, kde se různým 
způsobem reorganizuje produkce minulosti. A konečně i proto, že tato produkce 
představuje a zhmotňuje různé toky a lidské vztahy, které s industrializací obchodu a s 
rozvojem prodeje prostřednictvím internetu postupné přestávají být viditelné.  
 
Markétina instalace je výsledkem iniciační toulky, je surrealistickým kýčem, snem, ve 
kterém je zobrazena povaha věcí a lidské existence. Z naší pozice obyvatele 
středoevropského státu vystavené objekty chápeme a asociujeme samozřejmě 
zcela jinak než obyvatel Chihuahua. Předměty Markéta nacházela v prostředí, ve 
kterém je deka na zemi s pár cetkami a imitacemi k prodeji či skládka místem obživy. 
Zobrazuje se nám tu životní styl pouličního prodavače na hranicích Mexika s USA, kde 
se silně prolínají kultury. Kultura barevných textilií, ozdobných čelenek z pér, rituálního 
peyotlu, smrtek a polštářů s výšívkou panny Marie se smísí s westernovou estetikou a 
vznikne hybrid v podobě mexických disco tanečníků v kovbojských botách s 
nekonečnou zatočenou špičkou.  
 
Brány vnímání. Krása. 
  



Otázky k rozpravě: Jak by ses vymezila vůči podobným praxím, které můžeme vidět 
v galeriích – instalacím z nalezených či koupených komodit.   
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