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Otázka existence nebo neexistence hranic mezi jednotlivými druhy performativních umění je v době 
„performativního obratu“ bezesporu aktuální. V českém prostředí by se daly příspěvky zabývající 
se vztahem divadla, tance a performance spočítat na prstech jedné ruky. Andrea Vatulíková nahlíží 
sledovanou problematiku novým pohledem a její text je cenným příspěvkem do oborové diskuze. 
 
Cílem práce je hledání společného základu performativních disciplín. Autorka jej na základě 
inspirace textem Richarda Schechnera  nachází v „nultém bodu“ - místu v pánevní oblasti těla, které 
je centrem rovnováhy, stability a životní energie. V historickém exkurzu srovnává a analyzuje 
koncepty a metody fyzických tréninků divadelních a tanečních tvůrců a dává je do kontextu 
s duchovními naukami. Text věnovaný umění performance je však ve srovnání s oblastí divadla a 
tance příliš stručný a fragmentární. Nepoměr se odráží i v seznamu literatury. Na rozdíl od množství 
knih, vztahujících se k divadelní a taneční problematice, je titulů z oblasti performance poskrovnu. 
Vedle Estetiky performativity od Eriky Fischer-Lichte by bylo záhodno prostudovat např. Marvina 
Carlsona, Henry Biala, Adriana Heathfielda a další. Znalost primární literatury tj. Allana Kaprowa 
nebo RoseLee Goldberg pokládám za samozřejmou. Co se týká metodiky performance, doporučil 
bych knihu Valentina Torrense How We Teach Performance Art. 
 
Výhrady mám také k názvu práce Performance art jako hraniční forma uměleckého projevu, který 
zahrnuje jen část sledované problematiky. V celé šíři by ji lépe postihl např. titul Nultý bod jako 
průsečík performativních umění. Navíc pojem „performance art“ se v českém prostředí neujal a 
používá se český ekvivalent „umění performance“ nebo jen „performance“. 
 
Práce má promyšlenou a srozumitelnou strukturu, logickou ve smyslu postupu od obecného ke 
konkrétnímu, od teorie k praktickému ověření hypotéz.  Z textu je patrné, že se autorka velmi dobře 
orientuje jak v kulturně-historické, tak v umělecké rovině analyzovaných jevů. Popis konkrétních 
situací je přesvědčivý a podložený vlastní zkušeností. Disertační práce je dělena do pěti základních 
kapitol, v jejichž rámci nahlíží autorka na tematiku bodu nula z pohledu tradičního asijského 
divadla, evropských divadelních reforem, teorií tance a pohybového divadla a z pozice 
performance. První tři kapitoly se zaměřují na představení teoretických konceptů a praktických 
tréninků dotýkajících se práce s bodem nula. Ve vztahu k performanci je důležitá analýza přístupu 
Jerzyho Grotowského a Eugenia Barby a jejich specificky vyprofilovaných fyzických tréninků. 
Podnětný je také exkurz do oblasti japonského tradičního divadla, jež mělo na řadu performerů vliv. 
Ve 4. kapitole se autorka věnuje analýze performance art z hlediska práce s bodem nula. Lze 
polemizovat s autorčiným rozhodnutím záměrně eliminovat vztah performance k výtvarnému umění 
(cituji autorku: „Opomíjím vztah performance k výtvarnému umění a soustředím se na její spojitost 
s oblastí divadelních reforem, pohybového divadla, tance.“) Naštěstí se tomuto prohlášení sama 
zpronevěřuje a v textu se dotýká i vizuální roviny performancí Black Market a Zykmunta 
Piotrowského. Technika provedení je samozřejmě důležitá, ale nelze ji oddělit od obrazového 
vnímání performance. Aktuální kontexty současného umění performance nejsou uvedeny, což 
působí ve srovnání s erudovaným vhledem do současné divadelní a taneční scény disproporčně. 
Poslední kapitola představuje praktický výzkum - průběh a výsledky sympozia Bod nula.  



Dvoudenní akce se zúčastnila tanečnice, herec, žonglér, performerka a mistr bojových umění.  
Strukturovaný program střídal konfrontační situace s „uměním spolupráce.“ Výsledky považuji za 
velmi přínosné.   Osobně mě zaujalo potvrzení faktu, který si performeři nechtějí přiznat, že 
„performance je ze všech performativních disciplín nejméně ukotvená v disciplinované práci s 
tělesností prostřednictvím fyzických tréningů – a to i přes fakt, že tělo je pro performera základním 
vyjadřovacím prostředkem zrovna tak jako pro tanečníka.“ Tento závěr vyplynul z analýzy 
sympozia, kdy se ukázalo, že „performerka se na rozdíl od fyzického herce a mimky nedobírala 
významu skrze fyzično, ale spíše za užití výtvarného a konceptuálního repertoáru“. 
 
Práce je přínosná nahlédnutím problematiky performativity z „druhé strany“. V českém prostředí 
přetrvává mezi performery vycházejícími z divadelního prostředí a performery působícími v oblasti 
výtvarného umění vzájemný distanc. Autorka se snaží tuto mezeru překlenout a nabízí řadu 
postřehů, které mohou být inspirativní především pro studenty ateliérů performance na uměleckých 
školách i pro performery - výtvarné umělce.   
 
Práce je napsána srozumitelným a velmi čtivým jazykem. Autorka je schopna vystihnout podstatu 
popisovaných jevů a své myšlenky umí pregnantně vyjádřit. Je vidět, že práce prošla pečlivou 
jazykovou korekturou, překlepů je jen nepatrné množství. Citát myšlenky Fischer – Lichte (str. 86) 
má chybný odkaz. V kapitole o přínosu Richarda Schechnera (str. 89 -90) nejsou k citacím 
přiřazeny odkazy na zdroj. 
Co se týká grafické úpravy, měl bych výhrady k automatickému zarovnávání textu, které natahuje 
některé mezery mezi slovy na vizuálně neúnosnou míru (např. str. 20, 81 a další) a kompozičně 
nezvládnutému zasazení fotografie do textu (str. 117). Předpokládám, že tento grafický omyl vznikl 
nepozorností autorky, neboť se vymyká jinak solidně upravené publikaci. 
 
Závěr: 
Výrazně kladná hodnota práce Andrei Vatulíkové tkví v hlubokém, dlouhodobém a osobní 
zkušeností podloženém výzkumu problematiky performativních umění, především fyzického 
divadla a současného tance. V těchto disciplinách se autorka výtečně orientuje a umí vyhmátnout 
jejich přesah do výtvarného umění. Domnívám se, že tato pozitiva převažují nad ne tak přesvědčivě 
prezentovaným kontextem současného umění performance. 
   
Disertantka prokázala schopnost samostatné tvůrčí odborné práce. Předložená práce splňuje 
zákonné podmínky kladené na doktorské řízení a mohu ji tudíž doporučit k ohajobě. Bude-li 
úspěšně obhájena, doporučuji ud ělení titulu PhD. 
 
Datum a podpis oponenta:     
 
V Olomouci 27. 8. 2018                                                                                    Doc. Vladimír Havlík 

  
 

 
 
 
 
 
 
 


