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Jméno a příjmení studenta, vč. titulů: BcA. Michal Žilinský 

Název práce: Aula 

 

Slovní hodnocení: 

Práci Michala Žilinského sleduji delší dobu a považuji jej za sofistikovaného praktika, který svoji 

soustředěnou uměleckou praxi s přehledem kotví do aktuálních interpretačních rámců současného umění. 

V teoretické reflexi diplomové práce, kterou pojmenoval Aula, tak vidíme zvládnutou snahu zorientovat se 

v poměrně nepřehledných a často protichůdných tendencích a trendech umění posledních dvaceti let. Mezi 

klíčovými slovy autorovy práce se pak pochopitelně objevuje antropocén a vanitas. Osobně je mi však bližší 

diplomantovu tvorbu nečíst jako kritickou reflexi antropocentrického narativu, ale jako práci o nemožnosti 

idealizace minulosti, je-li způsobem přemýšlení o minulosti reproduktivní imaginace. 

Labyrint našeho světa je tak obrovský, že je obtížné poznat, zda setkání, které prožíváme, je či není 

setkáním opakovaným. Mluvím o setkávání s „pravdou“ vzpomínky. V životě jsou totiž situace, kdy nejde 

o vymýšlení si, ale o prosté upevňování vztahů, které jsou, jaké jsou. A ty jsou takové proto, že si je tak 

pamatujeme. Vzpomínání je vůbec náš nejoblíbenější způsob myšlení. Na jeho začátku je „pohyb“; nebo 

alespoň možnost jej vidět. Život sám má povahu nenarativních struktur, větší počet sobě vzdálených situací. 

„Pohyb“, který v obecné rovině sledujeme, by se dal popsat jako „tendence posilovat paměť a upřesňovat 

sny“, protože vzpomínání, imaginarita, způsobuje naši kontinuitu v čase (každé ráno víme, kdo jsme, 

protože si vzpomeneme, že jsme šli předtím spát). Vzpomínka je tak tím, čím jsme „nejreálněji“. My si 

nepamatujeme příběhy. Vybavují se nám útržky, fragmenty, čisté kvality (pocity), z kterých si 

rekonstruujeme často jiný příběh. Co v naší paměti zůstává, je kvalita události, nikoli událost sama. A co 

člověk na pohyblivém okraji svého vědomí (intuitivně) hledá, je rastr, kam „kvality“ (pocity) projektovat, 

aby pocítil „celistvost“ (smysl). (Aby rozuměl a uvědomil si, co zažil a kým je dnes.) 

Co je to za místo, které autor opakovaně ve svých posledních pracích obchází a rekonstruuje? Je tato čistě 

diskrétní (spočitatelná, digitální, virtuální) vzpomínka relevantní? Teorie posledních deseti let (např. Laura 

Marks) nám přesvědčivě připomněly, že i digitální obrazy jsou existenciálně propojeny s procesy, které 

zobrazují. Lze tvrdit, že elektrony i digitální manipulované obrazy mají paměť, neboť paměť nemusí nutně 
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souviset s vůlí či vědomím, nýbrž se vznikajícím sebeorganizačním principem. Digitální obraz není 

tolerantní, je přísný (tím i nepřesný), všechno nebo nic (impulsy v čase). Je tak přísný, že často máme pocit, 

že přichází o své existenciální spojení s referentem a mluvíme o ztrátě toho, co odborná literatura popisuje 

jako indexikalitu obrazu. Primárním motivem Auly je v tomto smyslu nestálost materiálu (do kterého se 

vzpomínka, její stopa, zapisuje) a ambivalentnost (našeho) pohledu (jsme ve fázi vzniku nebo zániku, je to 

vůbec důležité?). Ohledávání (nereálné) kartografie stalkerovy zóny. Virtuální vzpomínka jako protimluv.  

 

Aula se v mém pohledu obratně snaží neříct nic konkrétního a ukazuje se jako „hindsight bias“, s přiznaným 

rizikem nostalgie. Aulu čtu jako učebnici zdání příběhovosti (koherence světa), učebnici „souhry“ pohledů 

(co vidím teď v ohlížení se zpět), učebnici vztahů mezi „viděným“ a naznačeným, „neviděným“. (Každý 

vidíme jen to, co jsme z minulosti schopni rozpoznat.) Aula jako konzerva představy, mající v životě autora 

výsadní postavení. Aula jako místo, které z podstaty (podstaty vzpomínky) nejde idealizovat. 

 

 

Otázky k rozpravě:  

Bez otázek. 

 

Závěrečné hodnocení:  

Předložená práce splňuje požadavky na úspěšné ukončení magisterského studia.  

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Návrh klasifikace: Výborně, A. 
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