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TEXTOVÁ ČÁST

Téma Neoezo vychází z mých předešlých prací, The best TV, cemuveris.cz, Love is 
Here, inspirované je však především současnou duchovní alternativní scénou. Ta je 
na jedné straně založená na trendu (potřebě) hledat spiritualitu či duchovní rozvoj ale
mnohdy také byznysem na straně druhé. Mým záměrem není popírat schopnosti 
ezoteriky, jejíž cílem snad kdysi bylo rozšíření vědomí, nadsmyslových zkušeností a 
podobných fenoménů. V antroposofických knihách Rudolfa Steinera je jasný odkaz k 
nutnosti „člověka, jako bytosti, která musí získávat potravu pro duši“ 1 neboli 
duchovní potravu života. Touto potravou je považováno  právě ezoterické poznání, 
bez kterého by duše nemohla být zdravá. Dnes však v iluzi žité spirituality získáváme
mnohdy vyprázdněný produkt a instantní uspokojení na cestě ke svému nitru. Chci 
zejména poukázat na dopad otevřeného trhu s duchovní literaturou, předměty a 
módou. Dále také na rozvíjející se trhu s workshopy nebo zasvěcováním do různých 
duchovních znalostí, za něž spotřebitelé utrácejí nemalé finanční prostředky.
  Z původní ezoteriky (z řeckého esoterikós – vnitřní, uzavřený ), jenž byla chápána a
praktikována jako nauka určená pro úzký okruh privilegovaných lidí, se dnes stává 
přehlcený trh s podobou konglomerátu produktů a také jejich autorů. Díky vývoji 
technologií zvládne sdílení informací kdokoliv z pohodlí svého domova. Expanzivní 
video tutoriály, výklady karet, léčení přes skype a mnoho dalších ať už 
profesionálních či amatérských služeb se tak prolíná s manipulací informačních 
médií. Zde si dovolím uvést jako příklad známou Ezo.TV, kterou vysílá studio 
Barandov. Podoba této televize je totiž ideálním představitelem bizárního využívání 
důvěry diváka, spojenou s manipulací, kterou jsou média již obecně známá. Ezo TV 
někteří diváci vnímají jako zábavní pořad. Stále se zde však nachází jedinci, kteří s 
důvěrou volají vědmám s příslibem očištění karmy přes křišťálovou kouli, televizní 
obrazovku a 70kč za minutu. Také z tohoto důvodu jsem svoji práci nazvala a  
koncipovala jako Neoezo TV, která poukazuje na současnou scénu se vším všudy. 
Můžete zde najít manipulovaná videa, záznamy z festivalů a akcí. Dále také léčitele 
jako je třeba Braco z chorvatska, který léčí svým pohledem. Jeho léčení můžete zažít
i přes monitor nebo si na něj zajet z Brna do Vídně autobusem, který zafinancovaly 
jeho nadšení příznivci. Současné paradigma spirituality, jakožto trendu, můžeme 
sledovat také v kulturním dění v podobě nespočetně mnoho festivalů, rituálů nebo 
užívání posvátných cizokrajných rostlin. Enormně rozšířené je také užívání 
psychedelik, které se z pralesů a rukou domorodců přesouvají do center měst. 
Příkladem může být reklama na billboardech po Praze, které zvou na „rituál“ s žábou 
Bufo Alvarius ze sonorské pouště. Neošaman vám jí aplikuje za několik tisíc kdekoliv,
třeba na festivalu, kde se běžně rituálním tancem a spoustou drog  „karmicky 
očištuje“ až 40 000 lidí. Problematika neošamanismu by však vydala na další projekt,
proto se jím záměrně v této práci příliš nezabývám.
  Jako formu média jsem zvolila webovou stránku www.neoezotv.cz, facebook, 
youtube a instagram, jakožto hlavní kanály, kterými mohu v současné době oslovit 
nejvíce diváků. V těchto médiích jsou prezentovány jak manipulovaná videa a 
fotografie, tak i dokumentace ze současné duchovní scény, kterou jsem nazvala 
NeoEzo. Na projektu spolupracuji s celým týmem, vznikají tak videa natáčená ve 
videostudiu FaVU s klíčovacím pozadím, v přírodě s využitím drona, ale také videa 
natáčená na mobilní telefon, což zapadá do kontextu práce. Vedle těchto videí na 
1 Rudolf STEINER, Víra, láska a naděje: O významu lásky, Franesa 2018
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webu umísťuji také práce umělců, kteří se ať už naplno nebo jen okrajově dotýkají 
ezoterických témat. V seznamu umělců je například Pipiloty Rist, Darina Alster, 
Matyáš Chochola, z řad studentů a absolventů Kateřina Olivová, Martin Dlabaja a 
další. Ze světové scény je zde také Frederico Diaz, s videozáznamem z výstavy Big 
light, jež byla prezentována v Domě umění města Brna. Tato výstava ve mně 
zanechala pocit novodobého rituálu, kdy se z kustodek staly neošamanky vybavené 
stejnokrojem, využívající pro svou činnost nádoby z 3D tisku. K tomuto zařazení 
„mapování“ české i světové umělecké scény do projektu Neoezo TV, mně vedla 
předešlá zkušenost s provozováním Nadveřegalerie v Kamenné čtvrti v Brně a 
přirozená potřeba seznamovat se s uměleckými díly, jenž jsou mi tématicky blízká a 
také vhodná ke kontextualizaci vlastní práce.
  Na videích, které režíruji, spolupracuji nejen s herci, hudebníky, kolegy, ale také 
lidmi, kteří se na této scéně přirozeně pohybují a jsou její součástí.
Cílem práce je seznámit diváky se současnou vlnou trendu v oblasti duchovního 
růstu a s tím spojenými riziky. Jindy se zaměřuji také na závislost lidí na mobilních 
aplikacích. Například ve videu Mantrování je scéna složena z lidí sedících v lese 
kolem ohně kde  hudebníci hrají na nástroje a s ostatními, kteří mají v ruce mobilní 
telefony, zpívají mantru pro silnější mobilní signál. Právě ovlivnění moderními 
technologiemi, které umožňují vkládání fotografií či videí na internet (např. instagram,
facebook) podporuje v uživateli pocit naplnění své virtuální osobnostní stránky.
Možnost reflektovat si dané téma v osobních souvislostech však nechávám právě na 
pozorovateli.
  Projekt Neoezo TV může být díky platformě internetové televize dále rozvíjen a 
dlouhodobě aktivní. Ráda bych projekt přeložila také do angličtiny, přesto že se na 
dané scéně pohybuji zatím především v českém prostředí. Tato práce se může v 
budoucnu zaměřovat více na světovou alternativní duchovní scénu, z které často 
vychází. Na umělecké scéně je pak na původní rituály poukazováno například díky 
Marině Abramović a její práci Balkan erotic. Přiklánění se k lokálním základům 
náboženství a spirituality, se však dnešnímu trendu společnosti naopak spíše 
vymyká. 
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OBRAZOVÁ ČÁST

Mantrování, video dron, 2:30 min., 2018

Spolufest 2018, mobilní telefon, 2:08 min., 2018
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Vnitřní probuzení, video, 2:20 min., 2018

Léčitel Braco, video, 3:00 min., 2018
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Vysavayana, video, 3:17 min., 2018

Znělka s logem Neoezo TV, video, 00:18 min., 2018
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Čištění negativních energií, video, 1:10 min., 2018

Guru G, video, 1:40min., 2018

10


