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TEXTOVÁ ČÁST 

V  diplomovej práci spájam všetko čo je pre mňa aktuálne, prítomné, ale

zároveň nesmierne samozrejme. Vo svojej  práci  nič závažné neriešim, žijem,

vnímam a dýcham. Učím a učím sa. Všetko sa prelína a zároveň je to všetko

jasné. Práca vzniká s jasnou predstavou, ale bez prílišných očakávaní, tak ako sa

snažim fungovať aj v živote. S ľahkosťou. Vediem lekcie jogy. Pozorujem role

učiteľa,  žiaka  a  ich  prelínanie.  V  jemnosti  a  stišení  vnímam  učenie  každej

zúčastnenej bytosti. Je to v nás. Dokumentácia zostáva na plátne. Každá lekcia

je iná. Každé plátno je iné. 

V poslednom ročníku na Fakulte výtvarných umení v Brne som súčasne

začala  študovať  odbor  Telovýchova  pre  základné  a  stredné  školy  na

Masarykovej univerzite. A vďaka tomu som nazrela ako to funguje na školách

alebo kedy to vlastne nefunguje. Je tam tenká hranica. Možno aj preto, že mi to

príde  nesmierne  obtiažne,  v  mojich  ambiciách  nie  je  učiť  deti,  ktoré  sa  v

inštitúcii školy musia učiť alebo povinne hýbať a byť hodnotené známkami. Ja

vidím budúcnosť v tom, že ľudia môžu byť vedení k objavovaniu samích seba a

pochopeniu vlastného bytia, pretože to sami chcú. Vnímať seba samého ako

pozorného  žiaka  a  zároveň  v  sebe  objaviť  rozumného  učiteľa.  Akonáhle  to

objavia  v  sebe,  dokážu  to  vidieť  aj  v  druhých  osobách.  Ja  to  poznanie

nachádzam pri praktizovani jogy. 

Vedela  som,  že  chcem  v  záverečnej  práci  pracovať  s  telom,  pretože

verím, že prostredníctvom ľudského tela sa spájame s vlastnou dušou. Aj preto

na začiatku školského roka 2017/2018 vznikol projekt s dobrým zámerom Jóga

v  ateliéri.  Projekt  mal  priniesť  jogu  do  umeleckého prostredia  ľudom,  ktorí
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doposiaľ jej účinky neokúsili alebo si bežné hodiny v štúdiách nemôžu dovoliť.

Lekcie  sú  určené  pre  všetkých  priateľov  školy.  V  prvopočiatku  bol  projekt

zamýšľaný len na sprostredkovanie cvičenia v ateliéri večernej kresby, ale po

pár lekciách a zavnímaní priestoru, jeho dispozícii a všetkých zúčastnených ľudí

som sa rozhodla, že to bude priestor a čas ktorý využijem k tvoreniu diplomovej

práce.

Pravidelne  každy  týždeň  v  stredu  od  začiatku  školského  roka  sa

stretávame v ateliéri večernej kresby pred 10:00, aby sme si mohli spoločne

zacvičiť  hodinu  jogy.  O  týchto  událostiach  sa  môžu  ľudia  dozvedieť  na

facebookovej stránke pod totožným názvom Jóga v ateliéri.  Pre každú lekciu

vzniká nová informatívna událosť. Lekcie sú prístupné pre všetkých ľudí, ktorí

majú o lekcie záujem, či sú pokročilí alebo len o joge počuli. Cvičenie jogy má

pozitivný dopad na telesné a duševné zdravie,  no predovšetkým prispieva k

poznaniu seba. Preto lekcie prispôsobujem skupine, každý jeden krát je naša

prax iná. Ľudia ktorí sa hodin jogy zúčastňujú majú odlišnú energiu, ktorú v ten

deň spoločne zdieľame. Ale aj keby bola zostava cvikov na vlas rovnaká, aj tak

by bol  výsledný dojem jedinečný.  Môžeme vnímať jemne rozdiely a rozlišné

vnútorne  nastavenie  osôb  v  danom  momente  a  za  každým  nádychom  a

výdychom, za každým pohybom tela sa to píše do individuálneho precitnutia.

Už aj priestor v ktorom cvičíme tomu prežitku prispieva, každý jeden krát ako

tam ráno prídeme sú stojany a sokle po večernej kresbe inak, ale to je len to

viditeľné,  hmatateľné.  Podstatný je  pocit,  ktorý tam je prítomný a ktorý po

docvičení pretrváva. Pri každej lekcii cvičiaci prichádza na niečo nové, či už je to

rytmus dychu, vnimanie palca na nohe alebo uvoľnenie v šavasáne, záverečnej

relaxačnej polohe.

6



Po celý čas našej praxe zachytávam prítomný moment na plátno, ktoré je

položené na mojej cvičebnej podložke a využívam priestor večernej kresby a čo

ponúka.  Konkrétne  prach  z  uhlíkov  z  predošlého  večera.  Ten  zbieram  na

chodidlá počas toho ako vychádzam z podložky a kráčam okolo cvičiacich, ak by

potrebovali naviesť slovom alebo dotykom napraviť do správnej polohy. Potom

ako sa vrátim naspäť na svoju podložku, na ktorej je položené čisté biele plátno,

na ňom zanechávam stopy. Bavlnené plátno o rozmeroch 180 x 68cm podľa

formátu cvičebnej podložky, je každý týždeň nové a nepopísané, no po lekcií je

tam zachytené všetko čo bolo možné za hodinu zaznamenať. Pohyby, priestor a

prítomný moment. 

Plátno  symbolizuje  ľudské  telo  ako  krehku  schránku  duše.  Jeho  biela

farba  znázorňuje   jemnosť  a  prchavosť  času.  Plátno  sa  krčí  a  sú  na  ňom

odtlačky,  tým  zobrazuje  život  a  nevyhnutné  životné  skúšky  ktorým  čelí.

Nazbierané  plátna  zobrazujú  životné  skúsenosti  v  ktorých  sa  dá  listovať,

nemusíme  vedieť  v  akom  časovom  poradí  sú,  ale  kedykoľvek  potrebujeme

môžeme sa k nim vrátiť. Buď si ich prežijeme znova alebo sme sa z predošlej

skúšky poučili a vďaka prežitej situácii vieme čo v prítomnom momente urobiť.

Prach z čierných uhlíkov môžeme chápať ako symbol neodvratnej konečnosti

telesného života, ale aj ako viditeľne zapísané životné skúsenosti na duši. Čim je

plátno čistejšie tým je člověk múdrejší. Až po kým nepríde úplne nová skúška s

ktorou sa ešte nikdy nestretol a na plátne sú opäť odtlačky a vďaka tomu môže

byť zase o čosi múdrejší. Duša sa nam prihovára cez otisky na tele.

Zaujímalo  ma ako  to  vnímajú  zúčastnení.  Po  lekcii  som  im  položila  2

otázky: „Zmenilo sa vaše vnímanie po lekciach jogy ? Naučili ste sa niečo nové?“

Dostala  som  krásne  nepodpísané  odpovede,  v  ktorých  je  poznateľný

nadobudnutý cit pre vnímanie seba. 
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„Naučila jsem se správne dýchat, vnímat své tělo a nepřekračovat své meze.

Zlepšila se mi pohyblivost a cvičení mi pomáha kompenzovat jiné sporty.“

„Jak se budu cítit přes den závisí jen na mě. Po józe se cítim ve svém těle lépe i v

celém světě lépe.“

„Uvoľnenie, pokoj, ticho, čistota.“

„Naučila jsem se lépe soustředit na svůj dech a zjistila jsem, že při hlubokém

dechu cítim uvolnění – když jsem ve stresu pomáha mě  hluboce dýchat abych

se cítila lépe.“

„Myslím,  že  si  na  hodině  jógy  více  všímám  svého  těla,  že  se  mu  snažím

naslouchat,  tak  nějak  cítim,  co  potřebuje.  Dopřávám  mu  to.  Vracím  mu  to

zpět.“  

„Jsem vnitřně krásnejší naplněn klidem. Děkuji.“ 

„Více  si  uvědomuji  svoje  myšlenky,  v  průběhu dne se  zastavím  a snažím se

uvědomit si pozici svého těla a proud myšlenek.“ 

„Naučila jem se odpočívat  a udělat si  čas pro sebe. Alespoň 2x do týdne se

zastavit a vyčistit si hlavu.“
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Ja učím seba, oni učia seba, ja učím ich, oni učia mňa. Sú mi žiakmi, ale aj

učiteľmi, nedá sa to vymedziť. Prelína sa to, vrýva sa nám to do pamäte duše,

tela. 

To všetko mi príde tak prirodzené,  že som inšpiráciu k  práci  pôvodne

nikde nehľadala. V kontexte umenia je možné nájsť veľkú spojitosť v riešení

otázky času v obrazoch Ona Kawariho a v jeho  Dátových maľbách, v ktorých

zaznamenáva svoj život. Podobne ako v  celoživotnej práci Romana Opalky a v

jeho diele  Od jedna po  nekonečno,  ktorá by  sa  mohla  zdať  ako  nekončiaca

obsesia v potrebe maľovať čísla na plátno, ale v jeho práci bola naopak sloboda,

pretože  nepotreboval  premýšľať  ani  o  štipku  naviac,   pri  práci  meditoval.

Podobnosť  nachádzam,  hoci  nie  v  téme,  ale  v  zmyšľaní  umelkyne  Adrieny

Šimotovej. Aj keď sa narodila v roku 1926 a tvorila v druhej polovici 20. storočia

jej práce sú pre mňa stále aktuálne. V jej dielach pozorujem oveľa viac života

ako v novom momentálne žijúcom umení. Jej tvorbou prechádza hlboký záujem

o  človeka.  Obracia  sa  k  telu  ako  k  zdroju  fyzických  a  mentálnych  dotykov.

Smeruje dovnútra človeka, nie len k jeho telesnej schránke. Adriena opustila

klasickú maliarskú techniku a používala obyčajné materiály z domácnosti ako je

plátno,  posteľné prádlo,  tapety alebo papier-  všetky krehké materiály,  ktoré

majú  spodobňovať  ľudskú  pokožku  a  telo.  Rozpracovala  telo  v  rôznych

intímnych situáciách a to s minimom vyjadrovacích prostriedkov. Jej rozličné

fragmenty tiel a figur sa pohybujú na pomedzi obrazu, objektu a inštalácie. Vo

svojich výpovediach zmienila, že proces tvorby vníma ako druh stretávania a ak

dôjde k fáze pretnutia,  kde sa dostáva až za  podstatu,  tak sa jedná o diela

najsilnejšie. Sama o sebe tvrdila:
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„že čím víc je osobnější,  tím víc  je obecná. Bez otisku silného prožitku

vnímá svůj obraz jako dutý, prázdný.“1

Skúmala   svoju  a  všeobecne  ľudskú  telesnosť,  ako  človek  hľadajúci

pravdivú odpoveď na otázku, čo sa za fyzickým telom a celým svetom skrýva,

presahuje  až  do  roviny  meditativnej  a  spirituálnej.  Katarína  Rusnáková  vo

svojom článku hodnotí tvorbu Adrieny Šimotovej takto:

„Myslím  si,  že  její  variace  na  tělo  odkazují  nyní,  v  době  elektronické

komunikace,  k  důležitosti  přímých  setkání  lidí  a  k  obohacující  neverbální

komunikaci – dotekům a gestům. Není bez zajímavosti, že v současné konzumní

společnosti přesycené nadužíváním sexu a pornografie, Šimotová hovoří o lásce

jako o vitální  hodnotě.  Upomíná také na nezbytnost návratů člověka k sobě

samému formou sebereflexe a meditace.“2

Jej práce sú predovšetkým výpovede o ľudskej existencii, o bytí a nebytí.

S  čím  súvisí  ponímanie  času  na  základe  ľudskej  pamäte.  Všetkými  dielami

Adrieny Šimotovej sa tiahne určitý spôsob reflexie času, ktorý neexistuje sám o

sebe,  je  spätý  s  vedomím ľudského bytia,  s  tým,  že  si  člověk plynutie  času

uvedomuje ako niečo, čo sice odtláča do sveta okolo seba, ale čo mu zároveň

overuje jeho vlastnú determinovanosť.   To, že sa niečo v čase v skutočnosti

odohrávalo je merateľné a zakusiteľné len prítomnosťou človeka. Práve ľudské

zaznamenávania a merania nás ubezpečujú o tom, že čas plynie bez ohľadu na

človeka, ale jeho plynutie je zmyslupné len z hľadiska ľudského bytia.  Aj  tie

1 HVÍŽĎALA, Karel. Stopy Adrieny Šimotové. Praha. Máj. 2011. s. 17 – 18. 

2 RUSNÁKOVÁ, Katarína. Fyzické a mentální dotyky těl. Ateliér č. 16 – 17, 2001, s. 1. 
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najbežnejšie aktivity človeka sú niečím posvätným, stále si uvedomujúc svoju

prítomnosť v čase a priestore.  Umelkyňa zväčnila krásu každodenných situácii,

ako je umývanie vlasov a ich česanie. Všetky všedné situácie, ktoré sa môžu stať

slavnosťou  tomu,  kto  miluje  život  aj  v  jeho  najmenších  a  najprostejších

prejavoch.  Dôležitú  rolu  hraje  uvedomenie  si  ich  hodnoty  v  čase.  Jej

spoločníkmi  boli  bežné  veci  ako  hrebeň  alebo  pančuchy.  Predmety  boli

svedkami  ľudskej  prítomnosti,  ktorá na nich zanechala  výrazné a  niekedy aj

trvalé stopy. Predmety, ktoré sa stali nepriamým obrazom človeka či určitým

zrkadlom. Autor knihy Adriana Šimotová RETROSPEKTIVA o tom píše takto: 

„Jakmile byly obyčejné aktivity nebo činnosti korespondující s dobovým

uměleckým  zájmem  o  minimalní  gestá,  minimální  struktury  či  minimální

informace, podmiňovaným potřebou krajního oproštení a poznáním, že právě

taková redukovaná informace může být z hlediska uměleckého kontextu velice

podstatným  sdělením,  nikoliv  pouze  sebereferencí,  ale  i  jejim  přesahem,

autorkou v její vlastní lidské a umělecké situaci substituovány situacemi, které

byly třeba stejně minimální, ale dostávaly existenciální akcent, proměnilo se i

její  chápaní  času.  Z času dřív  verifikovaného se stal  čas úzkostně sledovaný,

každý „tady a teď“ se stalo neopakovatelným a závažným.“3

Adriena  sa  snažila  o  maximálnu  autenticitu.  Tu  dokazovala  práve

telesnou prítomnosťou, vlastnými dotykmi, stopami prstov a tela. 

„ Jakmile se její zájem odvrátil od verifikované situace, stvrzované „tady a

teď“ jako třeba v  nezbytně parciální,  ale  o  to jistější,  maximálně autentické

3 BRUNCLÍK, Pavel.  Adriena Šimotová : Retrospektiva. Praha: Galerie Pecka : Národní galerie, 2001.

303 s ISBN 80-7035-260-4. s. 27.
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výpovědi, a významové pole jejích situací se rozšiřovalo (předmety, architektúra

atd.),  bylo  možno předpokládat,  že  se  také  objeví  téma paměti,  vždyť  svou

paměť mělo i její vlastní tělo...“4

Všetky zmieňované myšlienky,  sú  idey s  ktorými sa plne stotožňujem.

Takisto  si  myslím,  že  do  pamäte  diela  sa  píše  aj  miesto.  Preto  chcem  pre

inštaláciu  diela  využiť  priestor  v  ktorom sa  tvorí,  ateliér  večernej  kresby  so

všetkým čo zahřňa. Sokle, stojany, prach z uhlíkov a pach fixátoru vo vzduchu.

Celý akt tvorby sa deje tam aj s pohybom a fungovaním ateliéru a ľudmi, ktorí

sa tam mihajú a využivajú tento priestor v čase, kedy tam my cvičiaci nie sme.

Ich pohyb a posun soklov a stojanov v ateliéri pôsobí aj na nás. Čas je relatívny,

nie je  univerzálne merateľný.  Aj  napriek tomu,  že  nám na hodinách behajú

ručičky  rovnakou rýchlosťou.  To,  ako rýchlo  plynie,  totiž  záleží  iba  na našej

vlastnej rýchlosti a našom vnímaní. Preto nechcem mať plátna nainštalované v

časovom poradí lekcii. Pretože my nelistujeme v myšlienkach podľa časového

poradia. Nám sa v pamäti ukazuje situácia, ktorú sme zažili bez toho, či vieme

jej  presný čas a dátum. V deň obhajoby práce bude jedno čisté nepopísané

plátno na cvičebnej  podložke,  tak ako zvyčajne bolo počas cvičenia.  Zbierka

dvadsiatich plátien, ktoré v sebe majú príbeh, tie ktoré sú pokrčené stopami a

popísané dotykmi, budú na sebe poukládané na hromade ako memoár v pozadí

za  cvičebnou  podložkou,  v  ktorom  bude  možné  listovať.  Prítomné  bude  aj

premietanie videa zachyteného počas jednej  z lekcií.  Pri  natáčaní videa som

mala kameru GoPro prichytenú čelovkou na hlave, aby zaberala môj pohľad na

lekciu  a  to,  ako  pribúdajú  stopy  na  plátne.  Obrazovku  s  videom  plánujem

nainštalovať   tak,  aby  sa  naň dalo  pozerať  z  miesta  predcvičujúceho,  čiže  z

4 Ibiden s. 27.
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miesta s bielým nepopísaným plátnom. Dôvodom je intenzívnejšie precitnutie

diela, tým, že člověk vykoná pohyb, aby sa mohol postaviť pred ľudí na videu.

Moje postavenie v diele znázorňuje pôsobenie každého jedinca na tomto svete.

Každý ma svoje pomyselné plátno do ktorého odtláča svoj život. 

Táto práca sa na nič nehrá. V tejto práci nie je nič naviac, ničoho menej.

Je to presne tak,  ako to je. Ľudia sa stretnú, zacvičia si  a tak odchádzajú. A

medzi  tým  sa  udeje  čokoľvek  čo  v  tom  momente  potrebujú  zažiť  a  to  je

odtlačené do plátna,  do ich  vnútra.  Práca  je  podotknutím,  že  to  prežívame

každý deň v každom momente v živote. Učíme sa na základe životných lekcií.

Opätovne si môžeme sprítomniť situácie alebo pocity, ktoré sa nam vpísali do

pamäte, živo si ich predstaviť a pozorovať ich. Úmyselne nad nimi premýšľať,

aby sme došli  k  podstate veci.  To je učenie. Ak sme bdelými žiakmi,  sme si

najlepšími učiteľmi. Prichádzame k poznaniu. 

Výsledok  práce  nie  je.  Výsledok  je  synonýmum  záveru  a  to  znamená

koniec.  Táto  práca  nemá  konca.  Pokračuje  neustále  aj  bez  plátien.  Aj  keď

fyzicky sa dielo ukončí, nainštaluje a odprezentuje, význam je nekončiaci. Buď k

pozorujúcemu divákovi diela zdieľaná myšlienka ani nedôjde, zostáva mu skrytá

alebo k myšlienke a pochopeniu dôjde pri inej práci alebo situácii v živote. V

niekom sa to prejaví ako znovuobjavenie zabudnutého. A pre niekoho je to tak

samozrejme,  že sa pri  práci  zastaví,  pripomenie  si  svoje  učenie  a pokračuje

ďalej. 

„Pozoruje li  člověk svůj  život  lépe a důkladněji,  poznáva,  že vlastně všechny

události a věci směřovaly jen k tomu, aby došel k poznáni.“ 

František Drtikol
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Na záver by som zhodnotila, že je všetko presne tak, ako som chcela. Celá

práca smerovala a pokračuje k poznaniu. Počas tvorby som nadobudla nových

vedomostí o sebe, o ľuďoch a bytostných potrebách. Učím sa a naďalej sama

sebe zohrávam rolu žiaka a som si učiteľom. O to viac sa počúvam ako mi do

života, do môjho tela vstúpil nový život, nový učiteľ. Na práci by som v tomto

momente nič nemenila. Jediné čo by som chcela, tak len ozrejmiť názov Polarity

učenia. V súvislosti so slovom polarity vnímam možnosť jeho nejasného čítania

významu.  Niekto  tam  môže  vidieť  negatívne  napätie,  existenciu  dvoch

protikladných pólov, ale zároveň si to spojenie slov môže vysvetliť ako pozitívne

pnutie a nabádanie k pohybu. V čom slovo polarity hraje v diele veľkú rolu.

Pretože práve o tom čítaní to je. O vykládaní si situácii a či sme schopní sa z

nich poučiť, vo veciach nehľadať zbytočnú zložitosť, keď tam nie je, ale život žiť

v pohybe s čo najväčšou ľahkosťou. 

Výstup:

Vytvorenie  priestorovej  inštalácie  v  ateliéri  večernej  kresby.  Inštalácia

zahŕňa video z lekcie jogy nainštalované vo výške očí, jedno čisté biele bavlnené

plátno 180 x 68 cm položené osobitne na podlahe, za ním dvadsať plátien 180 x

68 cm s grafickými záznamami fyzických stôp z hodín jogy položených na sebe,

na hromade. 

Výslednú  prácu  môžeme  zaradiť  medzi  akčné  konceptuálne  umenie  s

dlhodobým  performatívnym  procesom.  Práca  vzniká  priebežne  v  priebehu

akademického roku v priestoroch školy pri lekciách jogy. Tématizuje prelínanie

role učiteľa a žiaka a všetky nuanse, ktoré tento vzťah obnáša. 
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Ateliér večernej kresby. Priestor inštalácie s čistým bielym plátnom 180 x 68cm. 

Dvadsať  plátien s odtlačkami na hromade, 180 x 68 cm.
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Zábery z lekcie. Video, 1 min.
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