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Fakulta výtvarných um ění Vysokého u čení technického v Brn ě 
akademický rok 2017/2018 
 
Vysokoškolská kvalifika ční práce (diplomová práce)   - posudek oponenta  
 
Jméno a p říjmení studenta, v č. titul ů: BcA. Tomáš Kop čil 
Název práce : Návody 
 
Slovní hodnocení :  
 
Název diplomové práce Tomáše Kopčila odkazuje k hnutí Fluxus a jeho ústřední strategii -
hledání umění v každodennosti, v obyčejných situacích. Návody nám mohou vnímání a 
prožívání situací na hranicích života a umění zprostředkovat. V doprovodném textu 
k praktické práci se diplomant k odkazu klasiků konceptuálního a akčního umění hlásí. Cituje 
Duchampovu formulaci „umění je život“ a Kaprowovu myšlenku „Hranice mezi uměním a 
životem by měla být prchavá, a co možná nezřetelná.“ Zajímá jej vztah mezi rizikem zranění 
performera a léčbou, která se stává (ne)záměrně součástí umělcovy „individuální mytologie“ 
(Beuys, Burden, Štembera, a další). Vrací se k pojmu readymade a znovu promýšlí vztah 
mezi původním využitím předmětu a jeho posunem v rámci uměleckého kontextu. Tyto 
úvahy jej vedou k zakoupení standardní lékárničky a její instalaci - „vystavení“ na FaVU. 
Následně se hlásí do kurzu první pomoci v oblastním spolku červeného kříže, kde si osvojuje 
postupy, jež mohou zachránit lidský život. V rámci závěrečné práce prezentuje videozáznam, 
ve kterém figuruje jak v roli zachraňovaného tak záchrance… 
 
Z pozice sekundárního diváka, sledujícího dokumentární video, se nemohu ubránit pocitu 
groteskního vyznění akce. Jakoby si diplomant-performer dělal trochu legraci z klasických 
performerských postupů - výrazové vážnosti, zpomaleného pohybu, zastavených gest, 
jakoby vše komentoval s humorným nadhledem. Obsah práce vnímám spíše v poloze 
„institucionální kritiky“, ironizující akademičnost současné podoby performance art. 
Zformalizování obsahů i metod se projevuje především na festivalech performance, jejichž 
podoba čím dál víc připomíná jakousi akci zábavního průmyslu a přítomnost zdravotníka 
s příruční lékárničkou by tedy byla paradoxně namístě. Z doprovodného textu však vyplívá, 
že se autor hlásí spíš k rituální podobě performance „jako obratu k pradávným zdrojům, kdy 
tvůrčí akt nebyl ještě jedinečný a autonomní, ale byl plně integrován do života vůbec.“ 
V tomto pojetí by podle diplomanta „Performance art a každodenní život neměly existovat 
odděleně.“ Byť dnes vyznívá tato původní Kaprowova myšlenka poněkud idealisticky, je 
cenné, že ji Tomáš Kopčil znovu deklaruje a nastavuje tak zrcadlo současnému podobě 
umění performance, které až příliš podléhá uměleckému provozu.  
 
Předkládaná práce se vymyká kategorizaci, její čtení nenabízí jasné návody. Spíše klade 
otázky po smyslu performativního aktu ve vztahu k životu, ale také po smyslu umění 
performance integrované do institucionální polohy. Osobně nepovažuji určitou neukotvenost 
v současném diskurzu za nedostatek, neboť je vyvážen osobním nasazením a intenzitou 
snahy prolomit hranice akademické performance. 
 
Otázky k rozprav ě:  

- Skončila performance absolvováním a dokumentací kurzu první pomoci nebo bude 
pokračovat praktickým využitím získaných znalostí? 

- Bude autor vnímat případné poskytnutí první pomoci jako umělecký projev? 
- Diplomant píše, že se mu „primárně nejedná o vlastní „užitečnost “…., že umění má 

jistě vyšší ambici.“ Jáká je tedy jeho vlastní umělecká ambice? 
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