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TEXTOVÁ ČÁST 

Tématem bakalářské práce Zaklenutí  je  vytváření  si  tzv.  "osobních mytologií"  na základě
v  průběhu  života  získaných  zkušeností  a  dojmů.  Jejich  zpracování  a  následné  skládání
ve výsledný výklad jak vnějšího,  tak vnitřního světa.  Tyto výklady se neustále proměňují,
v převedení do statické instalace se však část tohoto procesu nepřesně zachytí  v bodech
a jejich interakcích.

Stále  častější  setkávání  se  s  těmito  osobními  mytologiemi  (nebo  možná  více  pozornosti
těmto jevům věnované) ve mně vytvářelo jakési pnutí, potřebu alespoň se pokusit převést
tento fenomén do hmotných znaků a souvislostí. Inspirací, či spíše prostory k přemýšlení,
pro mne byly filmy Davida Lynche, First-Person videohry Dear Esther, P.T., apod., návštěvy
botanických  a  zoologických  zahrad,  rozpravy  s  lidmi  v  mém okolí  a  sledování  diskuzních
pořadů.

Název  Zaklenutí  pochází  od  klenby  lební.  Také  jako  proběhlá  činnost  –  "zaklenutí  se  do
tohoto prostoru". Kladla jsem si za cíl vytvořit imaginární prostor mysli. Původně obecné,
později se dílo posunulo do subjektivní roviny a stalo se spíše autoportrétem, postaveným
však na základech všeobecných motivů projevujících se v psychice mnoha lidí.

Středobodem díla je  audionahrávka narativního pozadí  mého uvažování  o  prostoru mysli
(při obhajobě je nahrazena přečtením její textové předlohy). Tento prostor jsem se snažila
naznačit  vymezením  místa  vědomí  /  místa  nevědomí  (středová  část  –  osvětlená,
plná  předmětů  značících  nastřádané  zkušenosti,  vědomosti  a  vzpomínky,  rostliny



představující  živé  procesy  myšlení  /  okrajová  část  –  oddělená  tmavou  textilní  stěnou,
která  má  evokovat  nedefinitivnost  prostoru,  prvky  odkazující  ke  smrti  jakožto  vždy
přítomného  doprovodu  života,  a  videostopy  promítané  v  televizi,  zachycující  prostor
samotné  místnosti  –  procesy  neustálého  podvědomého  přezkoumávání  sebe  sama,
zacyklení).  Důležitým  komponentem  je  text  psaný  na  stroji  ve  "vědomé  části".
Touto spontánní výpovědí odhaluji konkrétně své osobní mytologie. 

Do podoby environmentu jsem téma zpracovala kvůli doslovnému uzavření diváka do díla
– stává se tak jeho součástí a má možnost do něj případně zasáhnout. Stejně tak doslovná
je symbolika rozmístění a povaha objektů v prvním plánu (knihy, psací stroj, černé závěsy
atp.), která má přítomného okamžitě uvést do situace a dát tak větší prostor ke zkoumání
detailů, popř. si (komu je libo) užít možná až sentimentální emo stylizaci, jež může působit
také  dojmem  bezmyšlenkovitého  klišé.  Fakt,  že  s  těmito  věcmi  žiji  odmalička,  mě  však
přirozeně vedl k jejich bezprostřednímu použití. V kontrastu s touto polohou environmentu
je druhý plán instalace – dokumentace mého reálného pobytu "ve své hlavě", která započala
po  dokončení  konstrukce  plánu  prvního.  Podoba  díla  se  tak  v  průběhu  času  proměnila
–  z  jasně  vytyčené  představy  o  umístění  a  charakteru  artefaktů  a  čistoty  prostoru
k  organičtějšímu "komponování"  a  volnějšímu výběru,  bližšímu běžnému fungování  "tam
venku".

Ačkoliv jsem očekávala soubor více komplexnější, až uzavřený, je spíše jakousi laboratoří,
podhoubím  či  prvním  levelem  v  Adventuře  s  nespecifikovanou  dobou  hratelnosti.
Kdybych  měla  stejnou  práci  provést  ještě  jednou  za  rok,  je  zde  pomyslná  možnost,
že bych využila spíše formátu sekvence virtuální reality a téma převedla do ní. Také bych
zvážila spolupráci s druhou osobou a vytvořila tímto její portrét. 

Nynější podobu práce se neodvažuji hodnotit – čím hlouběji se snažím do této problematiky
dostat, tím více se v jejích vodách ztrácím, a tápu, jaké znaky a prvky jsou v této lokalitě
adekvátní a jaké nikoliv. Mám za to, že odstupu potřebného k nadhledu dosáhnu až nějaký
čas po deinstalaci.  


