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Dlhodobou  témou  môjho  umeleckého  záujmu  je  pokus  o  prepojenie  športu  s  umením
prostredníctvom skúmania ľudského tela a pohybu. Vo svojej bakalárskej práci nadväzujem na už
vzniknuté diela a snažím sa ďalej  rozvíjať túto myšlienku.  Mám na to hneď niekoľko dôvodov.
Jedným z nich je, že už od útleho detstva sa aktívne venujem športu, vždy bol súčasťou môjho
života, ako aj umenie. V minulosti som brala tieto záujmové kategórie ako úplne odlišné.  Až s
odstupom času som začala vnímať ich spoločné prvky. Obe majú kúzlo príťažlivosti, dokážu nás
ohúriť, majú napätie, ktoré so sebou prináša radosť a potešenie. Šport a jeho čaro sa prejavuje v
samotnom potešení z pohybu, ale zároveň nás priťahuje aj ako objekt zaujímavého a strhujúceho
pohľadu. Myslím, že to isté platí aj pre umenie. Umenie nás povznáša, inšpiruje, otvára nám nové
obzory, vzopiera sa uchopeniu a v úžase nás zbavuje slov.

Pozornosť by som chcela venovať tekutine, ktorá je úzko spätá s fyzickou aktivitou a vôbec

so zdravým ľudským fungovaním, a tou je pot. Ako sa môžeme dočítať v každej učebnici biológie,

jeho vylučovanie predstavuje prirodzený fyziologický dej, ktorý ma pre ľudský organizmus značný

termoregulačný význam. Pot  je  teda v prvom rade reakciou organizmu na hroziace prehriatie.

Pomocou vylučovania a následného odparovania vody sa ľudský organizmus ochladzuje. Tento

fakt nikto nepopiera, ale mnohokrát je to nechcený sprievodný jav stresu, emočnej vypätosti alebo

aj obezity.  V spoločnosti  je to síce akceptovateľný,  no nie veľmi vítaný jav. Avšak myslím, že

existuje situácia, kde je pot viac než žiadaný, a tou je fyzická aktivita. Táto telesná tekutina sa pri

nej vníma ako viditeľná hodnotiaca zložka. Tým mierim na to, že ak sa pri fyzickej aktivite výdatne

spotíme,  tak  to zvykneme zhodnotiť  ako dobré  odvedenú  prácu.  A tomuto fenoménu som sa

venovala aj vo svojich predošlých prácach.

Pri poslednej z nej som sa zamerala na skúmanie potu ako telesného produktu pri športe.

Pot v mojej činnosti zohráva veľmi dôležitú úlohu, je základným médiom celého procesu. Vo svojej

podstate vidím pot ako jedinú materiálnu zložku. Práve kvôli tejto materiálno-vizuálnej vlastnosti,

som sa ho rozhodla použiť vo svojej práci. Zafarbenie tejto tekutiny a jeho následné zaznamenanie

slúži ako evidentný dôkaz vykonanej športovej činnosti. Priebeh výskumu spočíval v zaznamenaní

potu prostredníctvom práškového pigmentu natretého na vlastnom tele a bieleho trička, do ktorého

sa vpíjal zafarbený pot. Tento postup som použila pri rôznych športových aktivitách pri ktorých

vznikli  unikátne otlačky. Napríklad po 2 hodinovom lezení na umelej stene sa na zadnej strane

trička objavilo vetvenie, ktoré po iných aktivitách nebolo zaznamenané. 

Tentokrát som sa rozhodla skúmať pot nielen ako jedinečný prvok pri  určitej pohybovej

aktivite, ale aj ako prvok unikátny pre určitého jedinca. Rozhodla som sa tak tento proces posunúť

ďalej  a  poskytnúť  možnosť  spoločne  prejsť  týmto fyzickým rituálom s  človekom, ktorý by mal

záujem  a  bol  by  ochotný  zaplatiť.  Pre  tento  projekt  som  preto  vytvorila  webovú  stránku

telovydizajn.eu, na ktorej sa môže človek oboznámiť s projektom, prehliadnuť si ilustračné fotky a

následne sa zapojiť. Po dohode o podmienkach podstúpi záujemca na mieru zostavený tréning. V

procese cvičenia aplikujem pigment na vopred určené časti tela a postupne odoberám cvičiacemu

zafarbený  pot  pomocou  pritláčania  sacieho  papiera.  Tieto  kresebné  návrhy,  ktoré  na  papieri

vznikli,  ďalej preskenujem do počítača a vytvorím z nich návrh na tričká, ktoré v konečnej fáze

nechám vytlačiť. Prevzatím trička ako predajného produktu nakoniec obdržím dohodnutú sumu. 
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Hlavnou  myšlienkou  celej  práce  chcem  poukázať  na  význam  pohybovej  činnosti,  jej

jedinečnosti  a  rituálne  stránky.  Archeologické,  antropologické,  etnografické  či  iné  dokumenty

dokazujú,  že  určitý  druh  ľudského  pohybu  bol  od  pradávna  vyjadrením  spojenia  človeka  s

nadosobnou existenciou, s inými svetmi, s neznámom. Nie len v dnešnej dobe, ale aj v historickom

kontexte je tak možné vnímať práve šport ako druh pohybu, ktorý má tento charakter. Tak isto v

knihe od Petra Volfa Sport je umění sa môžeme dočítať o umelcoch, pre ktorých šport je alebo bol

súčasťou  života,  a  tiež  ako  vplýval  na  ich  tvorbu.  V  knihe  sa  píše  aj  o  maliarovi  Michaelovi

Rittsteinovi,  autorovi  monumentálnej  Sportovnej  epopeje,  ktorý  od  detstva  plával  závodne  a

zostalo mu to dodnes. Tvrdí, že aj napriek tomu, že strávil veľkú časť života vo vode, nepokladá to

za premárnenú dobu. „Naopak, byl to nejlépe využitý čas, kde si na své přišlo tělo, duše i oko.

Nedívate se přitom na kachličky,  koukáte se do sebe.  Přímo do sebe.  Ve vodě mě napadne

spousta věci. Mockrát jsem si už říkal, že bych měl mít nějaký blok na brěhu, abych si je mohl

načrtnout, protože potom jsem nervózní, že to zapomenu a připravím se o nějaký dobrý obraz.

Často se mi stane, že běžím rychle z vody na koupališti do kiosku a volám na prodavače, aby mi

půjčil účtenku a tužku“ 1.

Sama taktiež vnímam šport ako očistný rituál, pri ktorom sa prepája fyzická a psychická

stránka ľudského organizmu, recykluje nahromadená energia a pôsobí pozitívne nie len na naše

telo,  ale aj  na myseľ  a dušu.  Proces,  ktorý jednotlivec podstúpi  má tak odkazovať na rituálny

charakter  tréningu a napomôcť  uvedomiť  si  jeho  význam.  Len na vlastnej  koži  je  totiž  človek

schopný pocítiť výnimočnosť vykonávaného pohybu. Webová doména tak v tomto ohľade slúži

predovšetkým na sprostredkovanie celého procesu.

V hlbšom zmysle  sa však usilujem prostredníctvom tohto postupu prispôsobiť  súčasnej

spoločnosti a získať si samotného záujemcu. Priblížiť sa ľudom cez médium, ktoré je im tak blízke.

Nesnažím sa kritizovať galerijný priestor, skôr sa snažím nájsť platformu, pomocou ktorej by sa o

tom mohli dozvedieť nadšenci umenia, ale aj športovci. 

1 Petr Volf, Sport je umění, Praha, KANT 2015, s 55.
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