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 Rozhořčená omezováním osobní svobody! Podobně jako když na ni civí cizí muži! 
                                               Nelze se chovat přirozeně!

Intuitivní Petra umění, mužský pohled, možná nebezpečí, chápe a snaží se je v 
bakalářské práci dostat z osobní do obecnější roviny. 

Ve vyjádření jejích pocitů jí pomáhají nové technologie. Petra testuje inteligenci 
průmyslových bezpečnostních kamer a aplikace mobilních telefonů a počítačů. Sic se
jedná o dva různé záběry, obě technologie se snaží o shodné. Pomocí biometrických 
měření identifikovat člověka a sledovat jeho konání. 

Umělců, kteří se užitím bezpečnostních kamer zabývají je celá řada. V kontextu naší 
školy nejblíže Tomáš Javůrek.  Dá se mluvit o vizuálních arbitrech moniturujících jak 
místa, tak také úroveň vyspělosti technologie. 

Vyhnout se pocitu oběti sledované tisíci neviditelných oči real time videa na internetu 
a užít si svůj obraz třeba na fasádě protějšího domu.  “Jo! Vím, že mě vidíš!” ... by 
bylo fér, s přihlédnutím ke všem bezpečnostním opatřením.

Skrývání se Petry Danekové je založené na vlastnoručně zhotoveném oděvu 
vytvořeném na stejném principu jako je vojenská válečná uniforma.  Potisk 
maskáčového vzoru je v USA od roku 2008 částečně pixelován. Důvodem je, že 
nepřítel se již nedívá analogovým, ale digitálním okem třeba z vesmíru.

Petra svůj kamuflážový vzor na oděv vytvořila z obrazu brněnské křižovatky Úvoz a 
Údolní.
Při prohlížení si zmíněné křižovatky na stránkách dopravní komunikace, zjistíme, že 
monitoruje nejen křižovatku, ale také část naší školy. (Rázem si uvědomíme, že se 
nás to také týká.)
Místo je vybráno nejen z ohledu na přítomnost bezpečnostní kamery, ale jedná se 
také o místo pusté, známé svými urbanistickými nedostatky. Prostředí, kde se člověk 
nechce nacházet a je vhodným místem pro demonstraci Petřiné neviditelnosti.

Petra s estetikou glitche pracuje průběžně od začátku studia na Favu  a v souvislosti 
s nefunkční situací křižovatky je glitch možné chápat nejen jako digitální chybu v 
přenosu dat, ale také jako sociální anomálii. (Rosa Menkman)

Z toho důvodu i volba  glitche / fotografie křižovatky Údolní / Úvoz pro vytvoření 
kamuflážového vzoru se jeví jako logická. Vizuální informace jako glitch je esencí 
místa.



Petra se v současnosti nezabývá ohýbáním dat a pure glitch, ale požívá 
automatických programů a vystačí si z formální vizuální stránkou glitchem alike. 
(Marie Meixnerová, Přirozený glitch art)
Studentka svým příspěvkem v podobě oděvu vytváří oddenek (rhizome) Glitch Artu, 
který je v současnosti již docela probádanou oblastí.

Práce Petry Danekové spojuje digitální glitch s textilem. Není to úplně od věci neboť 
vynález počítačů se úzce pojí s Josephem Mariem Jaquardem a jeho vynálezem 
děrných štítků pro ovládání složitějších vzorů na tkalcovském stavu. Stejně jako 
výroba tkané textílie i digitální glitch se pohybuje po ose X  a Y. Glitch je tím 
způsobem ideálním vzorem pro tkaninu. 

Převážně proto, že je práce stále v pohybu a neměla jsem možnost vidět finální 
podobu  navrhuji: C
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