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!
Název disertační práce: 
Dokumentární přístupy v pohyblivém obraze v současné umělecké praxi 
!!
Abstrakt: !
Disertační práce se zastřešujícím názvem Dokumentární přístupy v pohyblivém obraze v současné 

umělecké praxi se zaměřuje na praktický a teoretický průzkum dokumentárních přístupů ve 
videích a filmech a na poli umění. Všímá si především sebereflexivních strategií vyvolaných 
kritickým postojem vůči médiu a nedůvěrou v jeho schopnost zprostředkovat skutečnost či 
pravdu. Pokusy o zprostředkování skutečnosti audiovizuálními prostředky jsou doprovázeny 
reflexí způsobu, jak k tomu dochází. Práce si všímá rovněž nejistého vztahu dokumentu a pravdy, 
jak byl v umění artikulován umělkyní a teoretičkou Hito Steyerl. 

Zkoumaná díla jsou časově vymezena zejména obdobím od počátku nultých let, kdy začala 
intenzivní reflexe takzvaného dokumentárního obratu, a současností. Výběr příkladů je silně 
ovlivněn lokální studií izraelského umění ve Videoarchivu CCA v Tel Avivu. Studie videí a filmů, 
v nichž rezonují témata konfliktu, násilí a traumatu, předurčilo tematické okruhy pro analýzu 
dokumentárních metod autorů z odlišných kontextů. 

Ve vybraných dílech si všímám zejména různých podob zcizení a sebereflexivních postupů, 
jimiž autoři upozorňují na konstruovanost díla nebo na vlastní postupy práce s audiovizuálním 
materiálem. Jsou stanoveny opakující se formální principy, které dokazují znejistění vztahu 
dokumentárních formátů a skutečnosti: inscenování reálných událostí nebo záměrné odhalování 
produkčního aparátu či pozice autora v rámci produkce díla. U popsaných tendencí dochází také 
k přehodnocení observačních dokumentárních strategií jako zdánlivého protikladu k 
sebereflexivním formám. 

Teoretické výstupy jsou doprovázeny autorčinými vlastními uměleckými projekty 
soustředěnými hlavně na formát dokumentárního portrétu a jeho formální (de)konstrukci. S 
formálními principy analyzovanými na teoretické rovině je průběžně experimentováno v 
autorských videích. !!

Klíčová slova: !
dokument, dokumentarismus, videoart, film, video, dokumentární obrat, sebereflexivita, 

reinscenace, konflikt, trauma, obrazy násilí, dokumentární nejistota, Hito Steyerl !
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1. Úvod: Sebereflexivita dokumentárního videa a filmu v umění jako důsledek 
dokumentární nejistoty 
!
Disertační práce Dokumentární přístupy v pohyblivém obraze v současné umělecké praxi se zabývá 

praktickým a teoretickým průzkumem dokumentárních přístupů v oblasti videa a filmu na poli 
výtvarného umění. Klade si za cíl reflektovat vybrané formální postupy, objevující se v umění 
zejména během uplynulých dvou desetiletí. Konec devadesátých let, o nichž se hovoří jako o 
kolébce tendence v umění popsané jako dokumentarismus, odstartoval zvýšený zájem o 
dokumentární postupy, mimo jiné také v médiu videa a filmu. S příchodem nultých let můžeme 
pozorovat zvýšenou teoretickou reflexi tohoto fenoménu. Časové vymezení od přelomu tisíciletí 
až do současnosti představuje trajektorii vývoje dokumentarismu a jeho průběžného 
zhodnocování. 

Z hlediska toho, jak umělci vnímají vztahy mezi dokumentárním dílem, reprezentovanou 
skutečností a divákem sleduji různé přístupy autorů vybraných uměleckých děl. Autory na 
základě těchto charakteristik člením do jednotlivých kapitol. Většina postupů zaujímá explicitně 
kritický či reflexivní postoj vůči médiu dokumentárního uměleckého videa nebo filmu. Takový 
postoj se projevuje zejména rozličnými podobami zcizovacích efektů, dekonstrukcí formálních 
složek za účelem ztráty iluze objektivně předkládané skutečnosti nebo poukazováním na to, jak 
určité postupy sugerují pravdivost určitého sdělení. K těmto sebereflexivním postupům přidávám 
i observační strategie, které jsou sice mnohdy vnímány jako protipól k explicitním způsobům 
reflexe média, ale příklady ukazují, že mohou být také užity reflektovaně. 

Můžeme si všimnout zajímavého rozpětí mezi psaním Hito Steyerl těsně po roce 2000, kdy již 
reaguje na umění devadesátých let v textech jako je Dokumentární nejistota nebo Politika pravdy. 
Dokumentarismus v umění, a současným pohledem na dokumentární video a film teoretičky Eriky 
Balsom. Steyerl už kolem přelomu milénia varuje před vyprázdněnou formalistní 
sebereflexivitou, zatímco Balsom v současnosti upozorňuje na jistou vyčerpanost 
sebereflexivních postupů, které během uplynulých tří dekád zaznamenaly značný boom, a vidí 
možnost osvěžující změny v příklonu k poučené observaci. Tvrdí, že v současné epistemologické 
krizi může jakákoliv další relativizace hranic skutečnosti a fikce jen posilovat naše bezvýchodné 
tápání. 

Jak se pokusím ukázat v tomto textu, i sebereflexivní strategie v sobě naštěstí zahrnují tak 
široké spektrum možností, že je stále možné nacházet takové, které neudržují diváka v pasivní 
pozici konzumenta neschopného rozlišit mezi tím, co je reálné a co je manipulativní klam, ale 
snaží se jej naopak aktivizovat k novým způsobům pohledu. !!

1.1 Zdroje a metody výzkumu a cíle disertační práce 
!
Významným zdrojem mého zkoumání se stal Videoarchiv CCA v Tel Avivu a velká část 

zmíněných děl reaguje na tamní kulturně a politicky zatížený kontext. Stěžejní příklady děl 
krouží kolem obrazů konfliktu, války a násilí. Potvrzuje se, že dopady politických událostí, situací 
násilí či přetrvávajících traumat, vyvolávají silnější potřebu přehodnocovat možnosti 
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dokumentárního média. Umění z konfliktních zón je v práci doplněno autory, kteří jsou pro 
přehodnocení dokumentárních tendencí současnosti zásadní, jako je Harun Farocki nebo Hito 
Steyerl. 

Jaká je ve vyostřených situacích role dokumentárního obrazu? A jak se svým záměrem i 
podobou liší dokument pořízený za účelem být zpravodajským materiálem od toho, který se stává 
součástí uměleckého kontextu? Odpovědí může být opětovné poukázání na zvýšenou 
sebereflexivitu, která je umění vlastní. 

Záměrem práce je vystavět kolem ústřední problematiky „dokumentární nejistoty“ pojednání 
o výzvách, kterým dokumentarismus v dnešní době čelí. Klíčovým postřehem je znejasnění 
hranice mezi realitou a fikcí v dokumentárních dílech, které se objevily na poli umění v 
posledních dekádách. Toto znejistění bývá u řady autorů pracujících s dokumentem doprovázeno 
reflexí užitých prostředků, což se odráží ve formální podobě děl. Mým záměrem je ukázat, kdy 
jsou sebereflexivní dokumentární strategie užitečné pro aktualizaci vztahu současného diváka a 
reality. 

Podstatnou část disertační práce tvoří i vlastní umělecká praxe vyvíjející se ruku v ruce s 
teoretickými rešeršemi. Přehled realizovaných výstavních projektů uvádím na konci textu v 
kapitole Praktická část disertační práce. V jednotlivých projektech byly průběžně prakticky 
aplikovány tematizované dokumentární přístupy. 
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2. Dokumentarismus v umění !
V této části kapitoly stručně shrnuji klíčové přehlídky pozdních devadesátých a nultých let 

spojované se soustavnou reflexí dokumentarismu, jako byly například Documenta X Catherine 
David (1997) a Documenta XI kurátorovaná Okwui Enwezorem (2002). V nultých letech reflexe 
dokumentárních tendencí pokračuje publikací souborných antologií jako je The Need to 
Document,  nebo The Greenroom: Reconsidering Documentary and Contemporary Art.  V roce 2013 je v 1 2

rámci série Whitechappel Gallery publikována antologie Documentary  a mezi lety 2010 a 2014 se 3

v berlínském HKW koná Berlin Documentary Forum. V českém prostředí je v roce 2015 
dokumentárním strategiím věnován Fotograf Festival. 

Je tedy zřejmé že zájem o dokument není tendencí, která by se dala jednoznačně časově 
ohraničit, ale od devadesátých let se vyvíjí a je provázena průběžnými pokusy o zhodnocení. !!

2.1 Dokument jako fluidní pojem !
Samotný význam pojmu „dokument“ je integrální součástí mého teoretického i uměleckého 

výzkumu. Soustředím se zejména na práce, které pojem revidují, znejisťují jeho vymezení vůči 
fikci a experimentují s formou tak, že narušují konvence vzniklé opakovaným používáním 
určitých formálních metod. 

Filmařka Trinh T. Minh-ha v roce 1990 napsala: „Neexistuje nic jako dokument – pokud má pojem 
označovat druh materiálu, žánr nebo soustavu technik.“  Přestože bezesporu existuje množství děl 4

označovaných jako dokumentární film, je třeba se neustále vymezovat vůči teorii, která má 
tendenci vytvářet umělou představu jasně definovaných kategorií. 

Umělkyně a teoretička Hito Steyerl v eseji Dokumentární nejistota (Documentary uncertainty, 
2011) tvrdí, že o dokumentárním módu dnes můžeme říct s jistotou jediné: neustále pochybujeme 
o tom, jestli je pravdivý.  Tento fakt nepojímá pejorativně, ale jako reakci na aktuální podmínky. 5

Poststrukturalistické myšlení nás naučilo, že není možné počítat se stálostí pojmů jako je pravda, 
realita a objektivita, s nimiž je nejčastěji dokument spojován. 

Teoretik filmového dokumentu Bill Nichols ve své knize Úvod do dokumentárního filmu píše: 
„Dokumentárním filmům není vlastní žádný pevně stanovený soubor kinematografických postupů, 

nezabývají se žádnými předem danými tématy, nedrží se žádného předem daného rámce forem a stylů.“  6
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Nichols přesto rozlišuje jednotlivé dokumentární mody, které jsou charakteristické pro 
vývojové etapy filmu, ale lze je nacházet i napříč historií.  Reflexivní modus má upozorňovat na 7

konvence ustanovené v dokumentární praxi a na konstruovanost prostředků filmové 
reprezentace. Podobnou tendenci lze sledovat právě v rámci uměleckého dokumentarismu. 
Autoři jako Trinh T. Minh-ha nebo  Chris Marker, známí v kontextu umění, slouží příznačně 
Nicholsovi jako příklady reflexivního modu. 

Nichols při popisu reflexivního dokumentu používá brechtovský pojem „zcizení“, označující 
distanci od důvěrně známých a tedy dosud neviditelných konstrukcí. Tu je možné navodit 
porušením konvenčních postupů. Tvůrce nechává diváka nahlédnout, jak je dílo konstituováno. 
Narušení očekávání se může dít jak po stránce formální, tak po té politické, uvědomí-li si divák 
vlastní sociální situovanost.  8

Na vybraných příkladech z kontextu umění si všímám právě podobných zcizujících strategií. !!
2.2 Dokumentární nejistota v „postpravdivé“ éře !
Vymezení dokumentu vůči fikci, které se dlouhodobě ukazuje jako zavádějící, dnes můžeme 

nově nahlédnout skrze debatu o „postpravdě“. Jedná se o obecně diskutovanou vlastnost 
současného světa, informačně popoháněného masovými komunikačními prostředky a 
internetovými platformami. Ty spíše než by skutečnost reprezentovaly, selektují a přetváří ji 
podle potřeb vlastního profitu. Jsou přitom důležitými činiteli v přeskupování politické moci a 
kapitálu. 

Ovlivnilo naznačené prizma umělce pracující s dokumentárními metodami? Jak se 
politické, ekonomické a technologické změny podepsaly na vývoji dokumentarismu od 
devadesátých let? Ovlivňují strategie politických činitelů a médií, umění se zájmem o 
reprezentaci skutečnosti? 

Erika Balsom v rozhovoru pro etc. galerii odpovídá právě na otázku, zda se v dokumentu něco 
změnilo s pojmenováním „postpravdivé éry“. Zmiňuje v tomto kontextu článek Zrcadla bez 
vzpomínek. Pravda, dějiny a nový dokument (Mirrors without Memories. Truth, history and the New 
Documentary, 1993) , v němž Linda Williams už na počátku devadesátých let rozebírá nejistoty 9

spojené s nejasnými základy pojmu pravdy. Hovoří přitom o postmoderní dokumentární citlivosti 
spojené se zvýšenou sebereflexivitou, performativitou a otázkami kolem pravdy. Nejistota 
dokumentární reprezentace tedy není ničím novým, ale dá se nalézt už jako reakce na 
postmoderní a poststrukturalistické myšlení. 

Balsom nicméně tvrdí, že právě v čase zvýšených nejistot potřebujeme díla, která budou 
namísto relativizace reality a fikce nacházet nové způsoby reprezentace skutečnosti. 
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3. Studie izraelského videoartu - Videoarchiv CCA v Tel Avivu !
Záměrem mé návštěvy Videoarchivu Centra pro současné umění (The Center for 

Contemporary Art, dále jen CCA) v Tel Avivu byla případová studie izraelského videoartu. 
Vzhledem ke specifickým politickým a společenským podmínkám determinovaným zejména 
dlouhotrvajícím izraelsko-palestinským konfliktem mě zajímalo, jak tyto podmínky ovlivní 
přístupy umělců pracujících s dokumentárními metodami. 

Studie videoarchivu mi pomohla k základnímu přehledu o izraelském videoartu. CCA má 
bohatý a přehledný archiv a podílí se na vývoji, podpoře a mezinárodní propagaci izraelského 
videa. Instituce také mezi lety a 2002 a 2010 organizovala videofestivaly VideoZone a publikovala 
k nim doprovodné katalogy. Dalším přehledným zdrojem mého zkoumání byl projekt newyorské 
organizace Artis Staring Back at the Sun, který je první souhrnnou studií vývoje izraelského 
videoartu mezi lety 1970 a 2012. 

Na příkladech jednotlivých prací se pokouším ukázat, jaký mají zdejší podmínky vliv na 
formální podobu děl s dokumentárními aspekty. Práce jsou vždy doprovozeny krátkým 
přiblížením kontextu vzniku. Obsahy dokumentárních děl, jsou totiž od jejich formálního 
zpracování neodmyslitelné, protože právě obtížná témata a podmínky vzniku často nutí autory 
vynalézat nezvyklé strategie reprezentace. 
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4. Dokumentární obraz jako důkaz !
Při pokusech o definování dokumentárního filmu často představuje jednu z klíčových 

charakteristik indexový vztah obrazu k zobrazovanému. Mechaničnost fotografického procesu je 
domnělou zárukou pravdivosti, jelikož aparát je schopen reprodukovat skutečnost bez ohledu na 
subjektivní rozpoložení osoby, jež jej ovládá. Fotografický či filmový obraz tak může sloužit jako 
nezávislý důkazní materiál.  

V této kapitole se potýkám s užitím funkce dokumentárního obrazu jako důkazu a ukazuji, jak 
se umělci s touto problematicky vymahatelnou vlastností potýkají zejména v případě 
konfliktních situací nebo omezení ze strany státní moci. Nedostatečnost osamoceného 
dokumentárního záběru vůči komplexní síti vztahů, v nichž figuruje, umělci často kompenzují 
jeho rozborem a reflexí. Z fotografických či video dokumentů činí tvůrci předmět úvah, zapojují 
je do komplexních investigativních projektů nebo s nimi nakládají performativně. !!

4.1 Důkazní materiál ve videích Mich’aela Zupranera, Ruti Sela a Maayan Amir !
Mich’ael Zupraner je umělcem a jedním ze zakladatelů organizace B’Tselem, dohlížející na 

dodržování lidských práv na okupovaných územních Palestiny. Cílem je mimo jiné podpora 
občanského žurnalismu a sběr amatérsky pořízených záznamů z kamer rozdaných palestinským 
obyvatelům na Západním břehu a v Pásmu Gazy.  

Zupranerovy Nahrávky na sněhu (Snow Tapes, 2011) sledují palestinskou rodinu žijící v 
Hebronu.  Vstupní materiál je natočen na základě podobného principu jako materiály B’Tselem. 10

Rodině jsou rozdány kamery, aby její členové mohli zaznamenávat násilné pouliční potyčky. 
Autor ale nezůstává u pořízených nahrávek, ale natáčí situace jejich společného prohlížení a 
komentování v domácnosti na televizi. Využívá přitom principu dělené obrazovky, abychom 
mohli paralelně sledovat nahrávky i jejich interpretaci rodinnými příslušníky. 

Při aktivistické práci jsou použity záběry v syrové podobě bez „manipulativních“ zásahů, ale v 
rámci uměleckého díla jsou záměrně dopněny dodatečným komentářem. Rámování procesu 
natáčení ukazuje, že chce autor upozornit na způsob užití samotného média. !

Také u izraelské autorské dvojice Ruti Sela a Maayan Amir se umění sbližuje s principy 
politického aktivismu. Dokumentární obraz zde hraje roli prostředku ochrany či vymáhání 
lidských práv.  Při spolupráci s nevládní organizací autorky dokumentovaly přípravu na 
aktivistickou akci. Účastníci nacvičovali situace, které mohou nastat při střetu s ozbrojenými 
státními složkami. Záznamy měly být pojistkou práce v nejistých podmínkách, kde hrozí, že akce 
budou sabotovány izraelskou armádou nebo jejich aktéři budou stíháni. Akce se nakonec 
neuskutečnila a tak byly záznamy inscenovaných situací jediným obrazovým materiálem, který 
byl pořízen. Zkoušky fiktivních situací ve videu Přípravy scénářů (Scenarios Preparations, 2015)  11
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zachycují potenciální střety a nahrazují tím obrazy nikdy neuskutečněných okamžiků, jimž bylo 
předem zabráněno. 

Sela a Amir poskytují jiný pohled na politický konflikt, než média. Inscenace současně 
poukazují na povahu „skutečných“ obrazů, které nemohly vzniknout v důsledku represí ze strany 
státu. Susan Sontag napsala, že s rostoucí přesností optických přístrojů užitých ve válce se 
současně i zpřísnily podmínky užití fotoaparátů a kamer pro účely její dokumentace. Cenzura je 
proto již neodmyslitelnou součástí válečných procesů.  V práci Sela a Amir se se setkáváme s 12

chyběním obrazu, který by mohl posloužit jako důkazní materiál. !!
4.2 Investigativní přístup Forensic Architecture a Trevora Paglena 
!
Americký umělec Trevor Paglen se soustavnou investigativní prací zaměřuje především na 

aktivity americké armády a bezpečnostních složek. Je například autorem záběrů pro dokument 
Citizenfour (2014) Laury Poitras o Edwardu Snowdenovi. V jeho projektech se objevují zakázaná 
místa a objekty, které není možné spatřit pouhým okem, protože jsou spojeny s tajnou vládní 
aktivitou. Viditelnost je v jeho pojetí veličinou politického rozhodování. 

Uprostřed „postpravdivého“ klimatu současnosti jeho práce oživují funkci fotografie jako 
důkazu. Videoprojekce s názvem 89 krajin (89 Landscapes, 2015) představuje sérii statických záběrů 
krajin s budovami podléhajícími přísným bezpečnostním opatřením, což je činí prakticky 
„neviditelnými“. Obrazy jsou snímané speciální technologií s mnohonásobným přiblížením. 

V Paglenových obrazech se setkáváme se symbolickým zviditelněním nedosažitelných cílů. 
Jeho obrazy jsou produkovány ze „zakázané perspektivy”, navzdory bezpečnostním nařízením 
vytvářejícím asymetrický vztah sledujícího a sledovaného. !

Agentura pojmenovaná jako Forensic Architecture se v čele s jejím zakladatelem Eyalem 
Weizmanem zabývá vyšetřováním případů porušování lidských práv, válečných zločinů nebo 
násilí a užívá při tom nejnovějších vědeckých metod. Do týmu jsou zapojeni architekti, umělci, 
novináři, archeologové a další experti. Vyšetřování se často týká pochybných případů, kterým se 
nedostalo oficiální spravedlnosti. 

Z hlediska zaměření na dokumentární video je zajímavé si všimnout způsobu prezentace 
jejich výsledků zkoumání. Forensic Architecture pracují s animací, grafikou a hereckými 
simulacemi možných situací, aby vizualizovali možnosti, jak se případy mohly odehrát. Projekce 
doprovází voiceover předkládající informace v logické posloupnosti a směřující k pravdivé verzi. 
Z hlediska formy se nejedná o filmové dokumenární postupy s ambicí vytvořit chytlavou naraci, 
kdy by se pracovalo s autentickými svědky. Jde tady totiž zejména o vypracování důvěryhodného 
důkazu. !

Uvedení umělci používají obraz k dosvědčení určitých skutečností, ale vyvíjí k tomu 
propracované metody kombinující obraz a investigativní vědeckou práci. Harun Farocki se ve 
svém celoživotním díle mnohokrát zabýval nemožností samotných obrazů sloužit jako svědectví 
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bez doprovodného komentáře. Jako příklady používal válečná utrpení a upozorňoval na problém 
jejich zprostředkování publiku, tedy těm, kdo je nezažili na vlastní kůži a neumí si je představit. V 
roce 2004 píše v eseji Realita by musela začít (Reality Would Have to Begin) o neoddělitelnosti vidění 
a vědění.   13

Viditelnost je veličina, která není podmíněna jen rozlišením a zřetelností obrazu, ale také tím, 
co jsme nebo nejsme schopni na obraze spatřit na základě toho, co už víme.  14
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5. Kamera uvnitř konfliktu !
Jaká je role záznamu násilí v kontexu „dokumentární nejistoty“? Jsou to právě záběry násilí, 

které nám ještě dokáží zprostředkovat kontakt s reálným nebo se i ony míjí v záplavě fiktivních 
obrazů účinkem? 

Když Linda Williams píše v raných devadesátých let o postmoderní krizi reprezentace, 
zmiňuje záznam usvědčující losangelskou policii z nepřiměřeného násilí spáchaném na 
afroamerickém taxikáři Rodney Kingovi, který tehdy vyvolal několikadenní bouřlivé nepokoje. 
Případ používá k dosvědčení schopnosti obrazů reality aktivizovat veřejnost.  15

Je to právě důvěra ve schopnost dokumentárního obrazu zachytit událost, co podmiňuje 
riskantní pokusy snímat násilné situace. Pořízení záznamu přitom může být životu nebezpečné. 
Reflexe způsobu, jak je dokumentování extrémních situací umožněno nebo kdy se naopak potýká 
s obtížemi, prosakuje do dokumentárního umění jako významný motiv. 

V konfliktních situacích můžeme kameru považovat za samostatného protagonistu, jelikož 
může rozdmýchat nebo zmírnit násilí. Její materialita se také stává ukázkou zranitelnosti 
kameramana. 

V této kapitole referuji o tom, jak umělci uchopují dokumentární záznamy konfliktu či násilí a 
rozkrývají vztahy na pozadí jejich produkce a recepce. !!

5.1 Rozbité kamery !
Dokumentární film 5 rozbitých kamer (5 Broken Cameras, 2011), spolurežírovaný dvojicí Emad 

Burnat a Guy Davidi, sleduje pět let Palestince Emada a jeho rodinu na Západním břehu Jordánu. 
Emad vlastní kameru a natáčí zásadní události z osobního života i veřejného dění, především 
stupňující se konflikty během demonstrací, které v té době lidé z vesnice pořádají na protest proti 
separační zdi. 

Reflexe procesu natáčení je v tomto díle zřejmá. Je zde tematizováno samotné médium, aniž by 
to snižovalo význam obsahu svědectví. Kamera se stává prostředníkem, svědkem a poukazuje na 
krajní situace, kdy je sama terčem útoku. !!

5.2 Dokumentovat konflikt: Jasmina Metwaly, Oleksiy Radinsky, Rabih Mroué !
K určité formě občanského žurnalismu se v mezních situacích postání, protestů či války obrací 

široká veřejnost, umělce nevyjímaje. „Lidové“ zpravodajství umožnila dostupnost digitálních 
záznamových médií a internetu. Kdokoliv může vzít kameru, natáčet, komentovat a publikovat 
online. Umělci ale často zaujímají kritičtější postoj a reflektují, co se s takto sebranými záznamy 
děje, jakou úlohu sehrává kameraman uvnitř konfliktu a jaký politický význam takové 
dokumentování nese. 
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Umělkyně Jasmina Metwaly je členkou aktivistického kolektivu Mosireen, který během 
událostí arabského jara v Egyptě v letech 2011 až 2013 shromáždil množství materiálů pořízených 
během pouličních bojů. S dokumentárními záznamy nyní pracuje. Zpětně reflektuje způsoby, jak 
v těchto podmínkách záběry vznikají. Tato analýza nám může o povaze konfliktních událostí 
vypovědět víc než samy autentické záznamy. !

Extrémními případy jsou situace z válečných střetů či povstání, kdy je autor nahrávky zabit 
nebo vážně zraněn při jejím pořizování. Zabýval se jimi libanonský umělec Rabih Mroué. V 
performativní přednášce s názvem Rozpixelovaná revoluce (The Pixelated Revolution, 2012), která 
dostala i podobu videa, se zabýval použitím mobilních telefonů během syrské revoluce.  Všiml si 16

momentu, který nazval „double shooting“, kdy kameraman natáčí ozbrojenou osobu a ta na něj 
míří. Ke střetu dvou akcí dojde v momentě, kdy střela poškodí záznamové zařízení. 

Mroué analyzuje nalezené video anonymního autora, o němž nevíme, zda záznam přežil, 
protože kameru zasáhla střela snipera. Formát kolektivního shlédnutí videa, které se dostalo do 
oběhu bez ohledu na osud kameramana, dodává záběru nový život a stvrzuje jeho význam. 

Mrouého tematizace záznamů vznikajících z pozic občanského žurnalismu je podobná 
přístupu Jasminy Metwaly. Oba umělci si berou dokumentární obrazy jako příležitost k nové 
reflexi a přehodnocení. 
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6. Odhalení konstrukce audiovizuálního díla !
Jak jsem zmínila v úvodu, tento text má provázet zejména hledání různých sebereflexivních 

strategií, kterými se umění vyrovnává s nejistou pozicí audiovizuálního média vůči pravdě a 
skutečnosti. Někteří autoři se snaží diváky upozornit na konstruovanost dokumentárních videí a 
filmů odhalováním produkčního aparátu. Záměrem je narušit iluzivnost díla a vytvořit tak jakýsi 
zcizovací efekt, pomocí něhož si diváci uvědomí parametry zprostředkujícího média. Tyto 
strategie se také soustředí na zviditelnění způsobu, jak je zvukový nebo vizuální záznam pořízen. 
Zjasňují pozici autora či vypravěče ústředního narativu. Umocňují manipulaci s obrazem či 
zvukem natolik, že je na první pohled zřejmý zásah autora. Audiovizuální dílo tak jasně vysílá 
signál, že není neutrálním oknem do skutečného světa. !!

6.1 Zviditelněná forma Nira Evrona a Niry Pereg !
V práci izraelských autorů Nira Evrona a Niry Pereg si všímám toho, jak se jejich videa vzdávají 

své iluzivnosti. Jejich práce obsahují prvky, které upozorňují na umělost a konstrukci 
audiovizuálního díla. U Nira Evrona se tak děje odhalováním produkčního aparátu, tedy kamery 
nebo studia, v němž se natáčí zvuk. Nira Pereg používá výraznou postprodukci zvuku, která 
observační záznamy posouvá na hranici fikce. 

Evron pracuje s fotografií, videem a filmem, ale vyhýbá se přímé reprezentaci. Ukazuje 
namísto toho způsob, jakým bylo dílo vytvořeno. Video Volná chvíle (A Free Moment, 2011) sestává z 
jednoho dlouhého motion-control záběru na nedostavěnou budovu sídla jordánské královské 
rodiny, která byla zastavena Šestidenní válkou v roce 1967. Kamera se souběžně pohybuje po 
kolejích kupředu a otáčí se přitom horizontálně i vertikálně a ke konci obrací svůj pohled na 
samotnou kostru nosného zařízení. Technický aparát se stává součástí obrazu a dílo, které se 
angažuje v historických a politických otázkách tak současně vykazuje silnou míru sebereflexivity. 

Pereg se také zabývá historickými souvislostmi míst a soustavně pracuje s observací. Její videa 
spojuje práce se studiovým zvukem, který vždy v komplexním obrazu akcentuje gesto, úkon či 
pohyb. Upozorňuje na konstruovanost audovizuálního díla, ale zároveň diváka směruje k 
podstatným detailům. Dodatečně vytvářené ruchy se stávají komentářem dokumentárního 
obrazu a vytváří dojem napětí mezi skutečností a fikcí. !!

6.2 Skutečnost filmu: Omer Fast !
Práce Omera Fasta na pomezí mezi filmovou fikcí a dokumentárními postupy dobře vystihuje 

dnešní neurčitou hranici dokumentu. Napříč jeho pracemi můžeme nacházet motivy traumatu 
nebo zkušenosti války a prostupuje je otázka, jak se vůbec traumatické zkušenosti dají 
reprezentovat pomocí filmového média. Pracuje s konceptuálním pojetím konvencí filmového 
vyprávění. Projevuje se to zejména různými podobami zcizení, zdůrazňováním konstruovanosti 
filmového vyprávění nebo prolínáním postavy herce a jeho role. 
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Tyto strategie ukazuji na příkladech děl Kontinuita (Continuity, 2012), Zhluboka se nadechnout 
(Take a Deep Breath, 2008), Spielbergův seznam (Spielberg’s List, 2003) nebo Casting (2007).  

Jestliže je velkým úkolem dokumentarismu zkoumat, jak jsou nám prostřednictvím filmu a 
videa informace podávány, právě Fast si klade otázku týkající se autenticity původní výpovědi. 
Raději příběhy skutečných lidí inscenuje pomocí filmových prostředků. Přitom ale zdůrazňuje 
fakt, že i natáčení filmu v sobě obsahuje onu „dokumentární“ polohu. Pouze zúžený rám 
filmového obrazu, díky němuž nezpozorujeme filmový štáb a další reálie dané situace, nám 
umožňuje opakovaně podléhat iluzi, že se nedíváme na život herce, ale postavy, kterou hraje. Fast 
však často onen rám rozšiřuje a dopřává nám pohled na širší souvislosti mezi filmem a realitou. 
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7. Reflektovaná observace !
Observační postupy dokumentárního díla jsou často vnímány jako protiklad k těm 

sebereflexivním. Na první pohled to může znít pochopitelně. Udržují si distanci pouhého 
pozorování, aby umocnily objektivitu díla, a zříkají se sugestivního komentáře. Zdá se, že tím 
chtějí dosáhnout větší neutrality pohledu a přispět tak k pravdivější reprezentaci skutečnosti. 
Oproti tomu sebereflexivní důraz na způsob, jakým je dílo vystavěno, jako by odvracel pozornost 
od samotné reality. 

Tato kapitola by měla zdánlivou dichotomii mezi observačními a sebereflexivními postupy 
pomoci vyvrátit a ukázat, že i v rámci užití observačních strategií může docházet k reflexi média. !!

7.1 Observační filmy Haruna Farockého !
U Haruna Farockého je zajímavé pozorovat dvě různé polohy tvorby: jednu důsledně reflexivní 

a druhou naopak založenou na observaci. 
Starší práce Obraz (An Image, 1983) je pohledem do fotografického studia při procesu vzniku 

snímku do magazínu Playboy. Ve videu Pro srovnání (In Comparison, 2009) zase nazíráme různé 
způsoby výroby cihel. V posledním dokončeném projektu s názvem Práce v jediném záběru (Labour 
in a Single Shot, 2011–2014), organizovaném společně s Antje Ehmann, vznikly obrazy pracovních 
procesů prostřednictvím workshopů na různých místech po celém světě. Práce Interface (1995) 
zase pojednává o postupech při vytváření vlastních filmů. V sérii videí Vážné hry (Serious Games, 
2009-10) Farocki sleduje americké vojáky při výcviku na bojových simulátorech. Ve filmu Bez 
rizika (Nothing Ventured, 2004) vidíme složité dvoudenní vyjednávání podnikatelů a bankéřů 
spjaté s rizikovým kapitálem.  17

Na těchto projektech lze dobře ukázat fakt, že i to, co může vypadat na první pohled jako 
bezprostřední záznam určité aktivity, ve skutečnosti poukazuje na širokou škálu vztahů mezi 
produkcí obrazu, zaznamenanou činností, jejími účastníky a diváky. 

Co to pro dílo znamená být sebereflexivním? Je observační metoda pouhým záznamem 
skutečnosti nebo v sobě může také skrývat reflexi samotné formy. V četných dílech Farockého se 
tyto dva módy protínají a pozorování je současně reflektováním produkce obrazu. 

Farocki vysvětluje, že nalezené situace mnohdy vypadají jako zinscenované pro film.  Osoby, 18

které natáčí, jsou totiž už dopředu před-režírovány institucionálním pozadím a sociálními rolemi. 
Pracovníci určitého odvětví sami před kamerou performují dovednosti naučené jejich profesí.  19

Ve Farockého práci se tak nacházejí brechtovské principy, aniž by je autor uměle aplikoval. Pouze 
je snímá. Jeho záměrem je přitom uchovat si určitý aspekt cizosti oproti známým způsobům 
zobrazení. !
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7.2 Fukeiron podle Erica Baudelaira !
Eric Baudelaire formou svých observačních filmů odkazuje k japonskému filmaři Masao 

Adachimu.  Ten vynalezl radikální dokumentární metodu fukeiron spočívající v mechanickém a 20

odlidštěném záznamu krajiny. Strohé pozorování se pro Adachiho stalo na konci šedesátých let 
nástrojem nahrazujícím politické reportáže, jejichž nosnost zdiskreditovala masová média. 
Obrazy, které Adachi (a v návaznosti na něj také Baudelaire) zachycuje, neodpovídají konvenčním 
představám o autorské angažovanosti. Díky strohému záznamu mají v městských i přírodních 
prostředích vyvstávat mocenské, ekonomické a politické vztahy. 

Baudelaire využívá podobných principů k zachycení bezprostřední zkušenosti s veřejným 
prostorem i ve své práci Po cestě domů (Walked The Way Home, 2017). Video je sledem záběrů na 
ulice evropských měst poté, co se v nich zvýšila přítomnost ozbrojených složek po teroristických 
útocích. Záběry pořízené tajně na mobilní telefon ukazují zblízka vojáky a civilisty. 

Opět se nejedná o záznam situace, kdy by přítomnost kamery byla neutrální, ale natáčení 
naopak odkrývá nestandardní podmínky a omezení. 
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8. (Re)inscenace !
Pokusy o obecné shrnutí charakteristik dokumentu často provází jeho vymezení vůči fikci. S 

hereckou inscenací příběhu je přitom spojován právě fiktivní narativ. Právě mnohé práce 
zahrnující inscenaci však balancují někde na hraně mezi skutečností a fikcí a jejich rozbor nám 
může říct cosi důležitého o dokumentárních tendencích současnosti. 

V této kapitole se zaměřuji na to, jak je inscenace užívána v problematických případech, kdy 
buďto záznam reálné události nelze pořídit, nebo tento záznam není vhodný pro dosažení 
autorova záměru. 

Jediným důvodem, proč je třeba situaci inscenovat, nemusí být jen nedostatečná dokumentace 
skutečné události, ale může jít o vědomé rozhodnutí nepracovat s indexovým záznamem. 
Inscenace nemusí být méně „pravdivou“ dokumentární strategií. V případě, že je událost pro 
jednotlivce či společnost traumatická, nebo již došlo k výraznému vyčerpání autentických obrazů 
jejich reprodukováním a exponováním v médiích, může nám rekonstrukce umožnit dostat se lépe 
k jádru této události. !!

8.1 Omer Fast a inscenovaná realita !
Vrátím se k dílu Omera Fasta, protože je zajímavá také jeho práce se vstupními daty, které by se 

daly považovat za „dokumentární zdroje“. Náměty často vznikají skrze počáteční interview se 
skutečnými lidmi. Formát rozhovoru se pak v herecky inscenované podobě objeví přímo jako 
součást Fastova filmu, jak je tomu u prací Spielbergův seznam (2003), Casting (2007), Zhluboka se 
nadechnout (2008) nebo 5000 stop je nejlepší výška (2011).  21

Fast využívá formy spojené s fikcí, aby předal skutečný příběh a naopak. Jaký je z tohoto 
hlediska účinek jeho děl? V jeho zacházení s formáty na hraně fikce a reality nevidím nebezpečí 
relativizace, ale naopak pokus navracet realitě témata jako je násilí, válka nebo trauma, která jí 
byla fikčními filmy odcizena. !!

8.2 Revize zatížených obrazů !
Ve videích v této podkapitole je využita herecká inscenace k performativnímu uchopení 

problematických momentů a témat, k jejichž přehodnocení je potřeba najít správnou míru 
distance. 

V práci izraelského tvůrce Aviho Mograbiho se rovněž objevuje inscenace. V práci Paní 
Goldsteinová (Mrs. Goldstein, 2006) se vrací k masakru v Jeskyni patriarchů, který je v rámci dějin 
izraelsko-palestinských pokusů o mírové řešení traumatickou událostí. Mograbi se nicméně 
záměrně vyhýbá známým způsobům reprezentace a přímým dokumentárním materiálům. Místo 
toho volí inscenaci jako metodu, která vůči události vytváří distancovaný pohled a umožňuje 
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zkoumat možné přístupy k ní, aniž by její hodnota byla zlehčována nebo emoce bránily její 
analýze. 
!
Palestinský umělec Sharif Waked ve svém videu Na pokračování (To Be Continued, 2009) přebírá 

formu videí sebevražedných atentátníků natočených před útokem.  Využívá formát, jehož síla 22

obvykle spočívá v autenticitě a faktu, že jde o poslední svědectví útočníka před spácháním 
radikálního činu.  Nevztahuje se ke konkrétnímu případu, ale spíš k oné ustálené formě sdělení 
spojené s extrémní situací. Zcizuje způsob, jakým je toto audiovizuální svědectví obvykle 
uspořádáno, nabízí pohled zvnějšku na tuto „nepsanou konvenci“ a otevírá možnosti imaginace v 
souvislosti s kategorií dokumentárních obrazů, které jsou obvykle zatěžkány emocemi zděšení, 
strachu či fascinace. 
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9. Performativita jako sebereflexivní strategie !
V některých videích můžeme pozorovat efekt zcizení dosažený pomocí zvýraznění určitých 

konstitutivních prvků. V záběru jsou například přítomní muzikanti a hudba ztrácí funkci 
nenápadně dokreslujícího efektu, vznikajícího za kamerou nebo mimo místo natáčení. Diváci si 
tak účinky této složky mohou lépe uvědomit. 

V následujících podkapitolách se věnuji umělcům, kteří performativně pracují s 
audiovizuálním dílem tak, aby v něm dosahovali určité transparentnosti. Akcentovaným prvkem 
přitom může být i sám autor díla. Divák si je vědom toho, z jaké názorové pozice k němu autor 
promlouvá.  !!

9.1 Avi Mograbi v záběru !
Ve svých videích se Mograbi často sám exponuje a můžeme jej spatřit jako hybatele či 

komentátora dění. Jeho postoj v rámci produkce dokumentárního díla je tak snadno patrný. 
Vyhrazuje se vůči pojetí observace z pozice nezúčastněného pozorovatele a performativně před 
kamerou akcentuje vlastní roli zprostředkovatele mezi skutečností a divákem, namísto aby mezi 
nimi vytvářel neutrální most. 

Je autorem série krátkých videí pojmenovaných jako Detaily (Details), které představují situace 
ze života v Izraeli. Mograbi v nich aktivně ovlivňuje dění před kamerou, čímž zviditelňuje své 
sociální postavení: pochází z privilegované části společnosti, takže se mu nemůže nic stát, i když 
je dost agresivní. Současně si je vědom toho, že podobné chování by si ti, co žijí na druhé straně 
hranice, nemohli dovolit.  23

Ve filmu Z32 (2008),  Mograbi do výpovědi izraelského vojáka brechtovsky vstupuje formou 24

pěveckých vsuvek. Zcizovací efekt opět umocňuje sebereflexivitu díla. Autorův způsob práce 
zahrnuje silnou reflexi dokumentárních prostředků. !!

9.2 Figura Hito Steyerl ve vlnách obrazů a kapitálu !
V této podkapitole se soustředím na pozici autorky, již ve svých dílech Steyerl akcentuje 

pomocí performativních vstupů. Pohybuje se přitom mezi odstupem investigativně zapálené 
performerky a rolí umělkyně participující na provozu uměleckých institucí, které jsou 
neoddělitelnou součástí celosvětově tepajících proudů kapitálu, informací a obrazů. 

Video Tekutost, s.r.o. (Liquidity Inc., 2014) se sebereflexivně se obrací k samotným produkčním 
aspektům videa. Vstupuje do něj prostřednictvím pop-up oken zcizující konverzace autorky s 
jejím kolegou ohledně peripetií s plánovaným rozpočtem na velkolepou CGI grafiku vodních vln. 
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Rozkrývají se spletité vztahy, na kterých závisí financování uměleckého díla, a video se tak stává 
současně prostředkem i předmětem kritického pohledu. 

V rámci přednášky Je muzeum bojištěm? (Is the Museum a Battlefield?, 2013) Steyerl hovoří o 
propletených vztazích mezi válečným průmyslem a trhem s uměním, přičemž sebe sama situuje 
dovnitř těchto vztahů.  Přednáška byla určela pro 13. Istanbulské bienále, které sponzorovala 25

zbrojařská firma Lockheed Martin. Ta pravděpodobně vyrobila náboj, jímž byla zabita přítelkyně 
Steyerl a bojovnice za PKK Andrea Wolf, které autorka již dříve věnovala svůj film Listopad 
(November, 2004).  26

Performativní přednáška ani tak nereflektuje samotné médium videa, jako spíš podrývá 
neutrální pozici autorky. Je odhaleno postavení Steyerl v ekonomických a politických 
souvislostech a vychází najevo fakt, že je na instituce, které kritizuje, napojena skrze vlastní 
umění. !!

9.3 Pohled na Renza Martense uvnitř konfliktu a chudoby !
O dílech Renza Martense se hovoří v souvislosti s radikálními způsoby natáčení, kterými 

tematizoval způsoby přinášení svědectví o problémech třetího světa, zónách násilí a konfliktu. 
Autor obrátil pozornost směrem k publiku, které žije v privilegovaných podmínkách a obrazy 
násilí konzumuje bez riskování vlastního pohodlí. 

V Epizodě 1 (Episode I, 2003) se Martens dostává se na místo válečného konfliktu, ale nepřínáší 
reportáž o utrpení druhých, ale sebestředně strhává pozornost na svou osobu. Nejedná se však o 
trik cynického umělce, který chce šokovat, ale o záměr upozornit právě na standardizovaná 
očekávání diváků a na způsoby produkce a distribuce obrazů války.  

Podobného účinku dosahuje Martens svým známějším pokračováním trilogie s názvem 
Epizoda III: Užijte si chudobu (Episode III: Enjoy Poverty, 2008). Cestuje do Konga a snaží se 
přesvědčit skupinu místních fotografů, aby začali pojímat vlastní chudobu jako zdroj, z nějž 
mohou začít těžit. Ruční kamera je namířena na autora, který přehrává roli bílého muže 
přijíždějícího vykonat dobré skutky. Martens ukazuje celý proces natáčení. Sebereflexivita jeho 
díla směřuje k určité podobě institucionální kritiky namířené vůči spojenectví „západního“ 
publika a autorů angažované dokumentární fotografie či filmu. Martensovo dílo chce být v tomto 
ohledu transparentnější a nezakrývat své problematické momenty a vnitřní rozpory.  27

Martens i Steyerl nahlíží svou vlastní tvorbu v kontextu ekonomických a politických vztahů.  
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10. Shrnutí teoretické práce: Dekonstrukce dokumentární formy a sebereflexivita média !
Ukázali jsme si konkrétní příklady současných dokumentárních strategií. Díla zastoupená v 

jednotlivých podkapitolách mají představit klíčové problematiky a formální postupy objevující se 
v současném umění. Autoři jimi reagují na dnešní nesamozřejmé postavení dokumentárního 
obrazu. Sebereflexivitu dokumentárních videí a filmů vnímám jako důsledek znejistění, s nímž se 
dokument díky politickým, technologickým a ekonomickým vlivům potýká. 

Tato „dokumentární nejistota“ se odráží v četných způsobech zcizení, vystoupení z iluzivního 
rámu, či vedení narace různými směry tak, aby dílo postrádalo schopnost jednostranné sugesce 
ve prospěch větší kritičnosti. Audiovizuální prostředky nejsou použity k jednoduchému 
„záznamu skutečnosti“, ale pokusy zprostředkovat realitu jsou autorem reflektovány. V 
audiovizuálních dílech je iluzivita narušována a rozkládána tak, aby divák nemohl klidně 
spočinout v pohodlí jediné předkládané interpretace. Je v nich patrná nejistota, zda jsou obrazy 
samy schopny čelit náporům mocenského působení v podobě politických či ekonomických tlaků. 
Autorky a autoři vyvíjí strategie, jak tyto síly ve své práci uchopit. 

Už v textu Politika pravdy. Dokumentarismus v umění popisuje Hito Steyerl nezbytnou potřebu 
dokumentu reflektovat vlastní prostředky. Právě v uvedeném textu najdeme tvrzení, že reflexe 
integrovaná do podoby dokumentárního díla dává smysl jen pokud není užita jako samoúčelný 
formální prvek. Zatímco Steyerl toto poznamenává z pozice raného teoretického uchopení 
dokumentarismu na poli umění, teoretička Erika Balsom se ohlíží za desetiletími, během nichž 
sebereflexivní metody na poli umění zakořenily natolik, že mnohé postupy se staly instantními a 
zautomatizovanými. V této práci se snažím ukázat příklady, kdy je sebereflexivita užita uvážlivě. 

Sebereflexivní strategie v umění existují již desetiletí, ale můžeme pozorovat jejich nárůst. To 
se dá interpretovat jako důsledek obav, zda má dnes dokumentární obraz dostatečnou odpověď 
na zpochybnění kategorií pravdy a reality, o kterém se hovoří v souvislosti s postpravdivostí naší 
doby. I v této nejistotě ale vzniká řada silných uměleckých děl, která nás pobízí k aktualizaci 
našeho vztahu ke skutečnosti. 
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11. Praktická část disertační práce 
!

Praktická část distertační práce sestává ze čtyř autorských výstavních projektů a celoročního 
kurátorského projektu Politika pravdy, realizovaného společně s Annou Remešovou v pražské etc. 
galerii od prosince 2017 do konce roku 2018. 

Obrazová dokumentace k autorským projektům je přiložena na konci disertační práce. !!
11.1 Autorská videa !
Ve vlastních projektech Lékaři, Hrdinové, Průběžná zpráva a Prohnutá dlažba aplikuji některé 

sebereflexivní dokumentární přístupy zmíněné v teoretické práci. Opakuje se v nich odhalování 
způsobu vytváření zvukové stopy, která nese hudbu nebo voiceover. Projekty dále spojuje 
experimentování s možnostmi multikanálové projekce. Všechny videoinstalace rovněž ohledávají 
formát dokumentárního portrétu. K navození různých podob efektu zcizení opakovaně využívám 
momenty, kdy portrétovaný protagonista před kamerou čte a vytváří svým hlasem hlavní 
narativní linku videa (viz Hrdinové a Korespondence). Divák je okamžitě konfrontován se 
způsobem, jak audio stopa vzniká. Přítomností hudebníků před kamerou je zase zvýrazněn vznik 
hudební složky u videí Prohnutá dlažba a Lékaři. !!

Lékaři !
Projekt Lékaři  je vystavěn z nalezených videí, dodatečně doprovozených nahraným 28

voiceoverem a hudbou. Vychází z autentických materiálů objevených na webovém úložišti dat 
Ulož.to. Desítky záznamů anonymního uživatele měly sloužit jako důkazní materiál o spiknutí 
mafie lékařů a detektivních firem. Výklad videonahrávek je v původních materiálech 
interpretován prostřednictvím dlouhých názvů souborů. 

Zvuk zahrnující voiceover a hudbu je natočen včetně obrazové stopy, takže produkce 
dodatečných zvukových efektů a herecké inscenování zůstávají přiznané a odhalené. 

Divákovi je nabízena distance pohledu, umožněná právě díky přítomnosti doprovodných 
obrazových stop, které brání položit se naplno do iluzivnosti hlavní střihové sekvence. Zjevná 
konstruovanost audiovizuálního díla znejisťuje, zda se jedná o dramatizovanou skutečnost či 
fikci. 

Jako komentář k videu Lékaři vznikl příspěvek na Doktorandskou konferenci FaVU 2016 s 
názvem Odhalené médium a konstrukce pravdy.  Je pokusem uvést práci Lékaři do kontextu 29

konspiračních teorií, dokumentarismu a problematiky dokumentárního obrazu jako důkazu. !
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Hrdinové !
Experimentální dokumentární portrét sleduje Edu, dělníka v továrně na pneumatiky a 

nadšeného milovníka bojových umění a čínské kultury.  Při příležitosti natáčení videa je Eda 30

vyzván, aby napsal povídku o čínské feministce a revolucionářce Qiu Jin. 
Povídka je Edou nahlas předčítána před kamerou. Vlastnosti protagonisty se vykreslují skrze 

jeho vlastní psaní a konfrontaci s historickou postavou. Pomocí fiktivního příběhu se Eda 
portrétuje. Jeho vyprávění je doplněno observačními momenty s prostředí bydliště, z tělocvičny a 
továrny, kde pracuje. 

Dvoukanálová projekce je v instalaci synchronizována a propojena společným zvukem. 
Oboustranné plátno je určeno k obcházení, přičemž každá pohledová strana nabízí jinou 
sekvenci obrazové skladby. V díle tak sice figuruje jedna stereo zvuková stopa, její souhra s 
obrazem se však štěpí ve dvou paralelně běžících synchronizovaných obrazech. Zvuk se buďto 
setkává s obrazem v jeho původní synchronizaci nebo jej volně rytmicky doprovází. Dochází tak k 
mísení „realistického“ pozorování protagonisty a autorské manipulace. !!

Průběžná zpráva !
Samostatná výstava se uskutečnila v rámci kurátorského programu, který galerie Entrance 

věnovala doktorandům. I s přihlédnutím k tomuto rámci jsem se snažila o průběžné zhodnocení 
praktických výstupů spojených s tématem mého disertačního výzkumu. 

Součástí trojkanálové synchronizované videoinstalace se stala dosavadní videa Lékaři, Hrdinové 
a Korespondence, upravená na míru novému výstavnímu formátu. Na výstavě se tak setkaly 
portréty tří mužů, anonymního internetového paranoika, profesionálního společníka pro ženy 
Olivera a milovníka bojových umění Edy. 

V prostoru galerie se tři videa střídala a prolínala tak, aby měl návštěvník možnost se vždy na 
jedno plně koncentrovat a další dvě mu vytvářela zvukové a obrazové pozadí. !!

Prohnutá dlažba !
Biografie zmizelé české keramičky Jarmily B. je vystavěna zejména kolem jejího záměrného 

odchodu do ústraní, který představoval významné gesto stvrzující autorčiny celoživotní postoje k 
umění. Fiktivní příběh je uchopen formou dokumentární rekonstrukce a pohrává si s neurčitou 
hranicí mezi skutečností a fikcí. Osud hypotetické postavy umělkyně je možný, avšak kvůli jejímu 
marginálnímu postavení téměř neověřitelný. 

V Galerii mladých v Brně na podzim roku 2017 bylo možné projekt shlédnout jako 
multikanálovou synchronizovanou videoinstalaci. Na největší plátno byl promítán hlavní obraz s 
vyprávěním, na protějším menším screenu jsme mohli paralelně sledovat vznik hudební složky 
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podkreslující video v podání Lucie Vítkové.  Projekce tak opět pracuje s určitým zcizovacím 
efektem, protože část produkce zvukové stopy je přiznána na jednom z paralelně běžících obrazů. 

Práce byla uveřejněna na webu Artyčok.tv, kde je možné najít další informace a dokumentaci 
projektu.  31

! !
11.2 Kurátorský projekt Politika pravdy v etc. galerii a doprovodná publikační činnost !
Cyklus projekčních večerů a přednášek kurátorovaný společně s Annou Remešovou je 

souborně nazván Politika pravdy a rozčlenily jsme jej do pěti kapitol. Projekt byl zahájen v 
listopadu 2017 a je naplánován do konce roku 2018. Ke každé kapitole vychází doprovodná 
brožura s medailony zahrnutých umělců, kurátorským úvodem k tématu a dvěma texty 
přizvaných autorů. 

První kapitola Mezi realitou a fikcí se zabývala videi problematizujícími vztah dokumentární 
formy a skutečnosti. Druhá kapitola s názvem Observace tematizovala užití observačního módu v 
uměleckém videu bez dodatečného autorského komentáře, kdy těžištěm díla je pozorování okem 
kamery. Téma Obraz druhého bylo věnováno postkoloniální perspektivě v současném 
dokumentárním videu a filmu a reprezentaci neslyšících a nevidomých prostřednictvím 
audiovizuálního díla. Další kapitoly, připravované v době dokončování tohoto textu, se budou 
zabývat reinscenací jako dokumentární strategií a sebereflexivitou média. 
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12. Závěr !
Na závěr práce se nabízí stručné srovnání výsledků praktické a teoretické části disertačního 

projektu. V mých praktických uměleckých výstupech se objevují některé rysy, které můžeme 
nalézt i v dílech uvedených v teoretické části. Tyto formální postupy jsem testovala ve čtyřech 
výše jmenovaných dílech. Jsou uplatněním vybraných sebereflexivních postupů a umožnily mi 
zkoumat jejich relevanci ve vztahu k obsahům jednotlivých uměleckých projektů. 

Jak nám naznačuje teoretické uvažování výše zmíněných autorek a autorů, jakmile se určité 
umělecké postupy stanou dobře popsanými a uchopenými, ztrácí smysl je užívat, protože 
původní cizost experimentálního přístupu může přerůst v prázdnou manýru. Některé formální 
postupy, jako je například odhalování produkčního aparátu díla, jsou natolik výrazným prvkem, 
že se jejich potenciál po čase vyčerpá. Pole zkoumání dokumentárních postupů je naštěstí 
dostatečně široké a otevřené dalšímu objevování. Potřeba udržovat a revidovat vztah umění k 
realitě, lidem, věcem a skutečným místům, je nevyčerpatelnou motivací. 
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Přehled vlastních realizovaných děl (dle data vzniku) a obrazová dokumentace: 
!

Lékaři (2016) 
synchronizovaná trojkanálová videoprojekce, 00:17:00 /barva, zvuk/ !
Odkaz na web etc. galerie: 
http://etcgalerie.cz/alzbeta-bacikova !
Odkaz na video: 
https://vimeo.com/162816018/71554a59aa 
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Hrdinové (2017) 
synchronizovaná dvoukanálová videoprojekce, 00:23:30 /barva, zvuk/ !
Odkaz na web Galerie Jelení: 
www.galeriejeleni.cz/vystavy/2017/alzbeta-bacikova-hrdinove/ !
Odkaz na video: 
https://vimeo.com/210081132 !
Video reportáž z výstavy na Artyčok.tv: 
http://artycok.tv/39086/heroes 
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Průběžná zpráva (2017) 
videoinstalace, 3x full HD video, 0:31:30, /barva, zvuk/ !
Odkaz na web galerie Entrance: 
http://entrancegallery.com/prubezna-zprava/ !
Odkazy na videa: 
Lékaři 
https://vimeo.com/229781637/726a8858aa 
Korespondence 
https://vimeo.com/232141652/a0df9e65e1 
Hrdinové 
https://vimeo.com/229779041/c06aabfce5 
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Prohnutá dlažba (2017) 
synchronizovaná trojkanálová videoinstalace, 3x full HD video, 0:22:22 /barva, zvuk/ !
Odkaz na web Galerie mladých: 
http://galerie-tic.cz/2017/09/prohnuta-dlazba/ !
Odkaz na video: 
https://vimeo.com/235766698 !
Odkaz na dokumentaci projektu na Artyčok.tv: 
http://artycok.tv/40079/bent-tiles 
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