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OTISKY
  Daguerrotypická deska dnes je vskutku nekonečně přesnější než cokoli 

namalovaného lidskou rukou. Když si pomocí silného mikroskopu podrobně 
prohlédneme obyčejné umělecké dílo, vytratí se všechny stopy podobnosti s 

přírodou, ale i to nejpečlivější prozkoumání fotografické kresby pouze 
odhaluje ještě nezvratnější pravdu, dokonalejší totožnost vzhledu se 

zobrazovanou věcí.
- Edgar Allan Poe 

ANOTACE

  Hrubě opracovaná omítka zdi na rameni, otlačenina gumičky na zápěstí, 
otisky na kůži od čepice, džín, sandálů, od sedadla v autě, od lavičky. To 

všechno jsou znaky konfrontace jednoho materiálu s druhým, kdy v případě 
druhého vždy figuruje lidská kůže coby nosné médium. Jsou to krátkodobé 

vzpomínky vetkané do kůže. Stopy po otiscích mizí, hrany se postupem času 
rozostřují.
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POPIS DÍLA
  Ve své bakalářské práci se zabývám pojmy pomíjivosti a přírodního trvání 

času v tomto konkrétním případě spojenými s tělesností, což jsou témata, 
která mě přirozeně už delší dobu zajímají. 

  Automatickým médiem se pro mě stává fotografie, která dokáže zachytit 
moment z oné pomíjivosti a zabalzamovat proces, který je nevyhnutelný jako 

důkaz něčeho, co někde někdy bylo. 
  Otlačeniny na kůži tvoří objekty, které svojí formou dokazují přítomnost 

zmizelého předmětu. Stejně tak můžeme u člověka pozorovat otlačky u 
kořene nosu po brýlích a z toho usuzovat, že tato osoba pravděpodobně trpí 

nějakou vadou zraku, což je jeden fakt. Druhým faktem je, že dotyčný 
prakticky jistě nosí brýle, ale v tuto chvíli je právě nemá. Pravděpodobně je 

tedy používá jen při jistých úkonech. Můžeme si pouze domýšlet, že je náš 
neznámý například sečtělý knihovník nebo úředník. Tato přírodní svědectví, 

která za nás “bez nás” vypráví příběhy, mi jsou sympatická pro svou 
nemanipulativnost, bezprostřednost a upřímnost.

  Během dvou měsíců jsem pozorovala tyto anomálie na vlastní i cizí kůži 
skrze hledáček analogového fotoaparátu. Zaznamenávala jsem momenty na 

blíže neidentifikovatelných částech kůže na lidském těle, které po krátkou 
dobu na sobě uchovávaly vzpomínku na interakci s předměty. Z mého 

pozorování vyplynul fakt, že otlačenina nebo otisk je formou fyzické paměti. 
Je to dočasný reliéf na hranici vytyčené naší fyzickou schránkou. Jedná se o 

meta řeč narušeného povrchu kůže, formu fyzické paměti, o osobní druh 
fyziologické geografie.

  V procesu se nesnažím fotografiemi konfrontovat nebo kárat či poučovat. 
Jako u ostatních mých prací se tu jedná především o pocitovost. Poukazuji 

na prostou lidskost. Proto jsem se ve své práci zásadně věnovala pouze 
náhodně vzniklým otiskům.
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Nehledám pravdy o vzniku otlaček, dávám prostor k domýšlení jedné ze dvou 
situací, které se ve fotografii nachází, avšak jedna viditelná je, druhá nikoli.

  
  Vyhledávané objekty i samotné médium fotografie je pro mě zajímavé hned 

z několika důvodů. Řeší se tu pomíjivost vzniklých obrazů na kůži, které nám 
reprezentují časovost. Záznam fotoaparátem jen umocňuje důraz na tento 

fenomén. Čas mizení nás všeobecně děsí, souvisí to jednoduše se 
smrtelností. Od toho je tu fotografie, která objekty dokáže polapit právě pro 

touhu zaznamenat něco prchlivého natrvalo. Dalším důležitým momentem je 
pro mě tělesnost, jež je úzce spojena s intimitou. Nejen že mé fotografie 

mohou působit erotickým nádechem, zároveň vypráví upřímná svědectví. 
Možná právě proto, že kůže je primární médium pro styk s vnější realitou. Z 

posledního důvodu vychází otázka: Do jaké míry jsme ovlivňováni tím, čím 
chceme být, a do jaké míry jsme ovlivňování tím, co k nám přichází zvenčí? 

 
  Fotografický snímek a otisk v kůži mají společné znaky. V obou případech 

jde o otisk paměti. Mechanicky jde o otisk do filmu, film otištěný do 
fotocitlivého povrchu. V jednom případě otlačenina postupem času mizí, v 

druhém se na základě chemické reakce objevuje. 
  Ze série 46 fotografií vybírám pár zástupců, které hodlám za pomocí nátěru 

fotoemulzí a tradiční metody vyvolávání filmu přenést na plochu zdi daného 
výstavního prostoru. Tím vzniká médium v médiu. Krom toho, že symbolicky 

vracím materiálu to, co na mně vytvořil, pozdvihuji poetiku často 
přehlíženému faktu. Jak píše ve své eseji Světlá komora Roland Barthes, 

vyfocením se ze subjektu stává automaticky objekt a já tuto funkci objektu 
podtrhuji. Vytvářím na zdi abstraktní obraz.
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KONTEXT
  Inspiračním zdrojem jsou pro mě snímky Edwarda Westona, který ve svém 

díle klade důraz právě na detail - zvětšeninu produktu, který se právě tímto 
přiblíženým pohledem s propracovanou kompozicí stává atraktivní. Často si 

pro svůj objektiv vybírá předměty s výraznou povrchovou strukturou, čímž 
roste můj zájem ještě více kvůli mému neuvědomělému zalíbení v porézním 

povrchu. Mému zájmu by se dalo říkat fetiš, kterému jsem se v téhle práci 
dobrovolně podvolila a užívala si při sledování kožních reliéfů iracionální pocit 

libosti. Tvrdí se, že tento cit vychází ze zvrhé lásky k předmětu či odosobnělé 
vlastnosti.

Fetiš je objekt moci, objekt který dává moc.

Postupem času si uvědomuji, že tato definice se k mé práci silně vztahuje. 

Fascinuje mě, jakým způsobem si určitý předmět vyrobí v mé nebo kůži 
někoho blízkého formu, jako by se do ní snažil vrůst. Má touha po doteku na 

dočasném defektu, který existuje pro krátkodobé “teď” se samovolně projeví. 
Tuším, že vychází ze zájmu o nedokonalost, jež je projevem života samého.

Blízkou prací s časovostí je pro mě i fotografka Sam Taylor-Johnson, která ve 
svém  videu Still Life (2001) dokumentuje rozklad ovoce nainstalovaného v 

renesanční kompozici. 
  Práce Eugena Edgertona mi jsou blízké svým svědectvím o běžném 

svědectví, které nejsme s to zachytit pouhým okem. Fotografie rozbíjející se 
sklenice (Broken Glass of Milk) nebo padající kapky mléka (Drop Coronet) 

jsou zachycené procesy, které nejsme schopni lidským okem postřehnout. 
Tyto obrazy jsou svědectvím prchlivého plynutí času. Eugen Edgerton nám 

umožňuje si tento téměř až abstraktní moment prohlížet jakkoli dlouho se 
nám zlíbí.
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  Se samotnou otlačeninou zajímavým způsobem pracuje i Ariana Russel, 
která využívá svého dermatografického defektu kůže. Cíleně otlačuje 

pravidelné motivy a příběhy o své kůži po celém svém těle. S estetikou a 
pružností tohoto orgánu pracuje i Juuke Schoorl, která ve své sérii Rek 

deformuje kůži do různých textur a geometrických plastik. Snaží se tak 
upozornit na biologickou ochrannou vrstvu jako na případný formát fashion 

oděvu.
  Zmíněným umělcům jde o zachycení pomíjivosti, časovosti, svědectví či 

zdání “vyššího” významu běžně známé a tudíž přehlížené části našeho těla.
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Otisky, fotoemulze na zdi, cca 250 x 330 mm
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