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Petr Nikl, Robošvábí kresba (vytvořená stopou elektrickou baterií poháněných hraček po průchodu 
nasypaným barevným pigmentem), 300 x 400 cm, papír, 2015

Text se zabývá vztahem kresby a pohybu lidského těla. Zaměřuje se 
na vazby kresby s tancem či s performativními gesty. Dané téma sleduje 
v rámci krátkých tematických kapitol, z nichž ta první zmíněný vztah 
prezentuje na příkladu barokní taneční notace. Následující části postup-
ně rozebírají další aspekty tématu na tvorbě Vasilije Kandinského, Tris-
hy Brown a Williama Forsytha. Text dále směřuje k výskytu tohoto jevu 
v současném českém umění, kde ho rozebírá na příkladech tvorby Jana 
Pfeiffera a Adély Součkové. Na závěr je položena otázka vazeb tance na 
postkonceptuální model současné tvorby.

Klíčová slova: kresba, současné umění, moderní umění, tanec, perfor-
mance, české výtvarné umění 

Viktor Čech (1980), teoretik, kritik a kurátor současného umění. Působí 
i jako kritik současného tance a zajímá se o mezioborové přesahy mezi 
tancem a vizuálním uměním. Vystudoval obor Dějiny umění na FF UK 
v Praze. Od roku 2005 působí jako nezávislý kurátor. Podílel se na ku-
rátorském vedení několika galerií (např. Karlin Studios a I.D.A.). Od roku 
2014 působí na KVV PedF UK v Praze. 

Abstrakt:
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Následující text je pokusem o vyprávění jednoho z možných příběhů 
dějin kresby. Je o vztahu těla a linie, prostorového gesta a plochy. Po-
kud je kresba výsostným médiem plochy, je výsostným médiem pro-
storu nejen sochařství, ale i tanec. Právě na vztazích kresby k tomuto 
umění je založena podstatná část našeho textu. V následujících řád-
cích se na vybraných příkladech z dějin umění a tance, ale i ze součas-
né domácí umělecké situace, zamýšlím nad specifickou pozicí, kterou 
vytváří vztah kreslícího, pohybujícího se, či i tančícího těla a jím zazna-
menávané kresby, linie či formy v dané rovině. Vztah mezi v trojdimen-
zionálním prostoru rozprostřeným lidským tělem a dvojrozměrným 
polem kresby tvořené bodem, linií a plochou zde nabízí řadu možností 
k pochopení pozice kresby v současné umělecké situaci. 

Záznam pohybu
 
Roku 1700 vydal Raoul Auger Feuillet v Paříži knihu Chorégraphie, ou 

l’art de décrire la dance, tedy „umění popsat tanec“.1 Poprvé v ní publiku-
je a popisuje tzv. Beauchamp-Feuilletův notační systém, zaznamenávají-
cí taneční pohyb a gesta. Jako přílohu k výkladu svého systému vytvořil 
i řadu kompletních tanečních schémat. Tato schémata v podobě vlnících 
se linií působí velice výtvarným až ornamentálním dojmem. Jednotlivé 
drobné značky umístěné podél linií naznačují pozice nohou a rukou ta-
nečníka, zatímco samotná linie popisně zobrazuje, jakoby při pohledu 
shora, „půdorys“ jeho pohybu. Ono tak efemérní, v čase a v prostoru se 
odehrávající taneční gesto zde konečně dostalo systematický, daný po-
hyb strukturující nástroj popisu a záznamu. 

Feuilletova kniha se v příštích desetiletích dočkala řady dalších vydá-
ní, vylepšení i překladů a stala se základním způsobem zápisu a vizu-
ální prezentace tehdejšího evropského tanečního umění. Současně si 
ale nelze blíže nepovšimnout zmíněného výtvarného charakteru oněch 
tanečních „půdorysů“. Tanečník svým pohybem na parketu vlastně ob-
kresloval tyto ornamentálně cítěné linie. Jeho taneční výraz byl iniciován 
vizuální představou forem, zakreslených perem choreografa.2 Pohyb je 
zde vřazen do stejného estetického řádu, jako dobové produkty výtvar-
né kultury. Jistě, i tanec je svým způsobem vizuální umění, byť rozpro-
střené i v čase. Zajímavým momentem zde ale je už onen obousměrný 
proces mezi představou a pohybem, viděnou linií a fyzickou akcí, mezi 
představou choreografa a jejím grafickým vyjádřením a následnou re-
cepcí tanečníka a jejím vyjádřením tancem.   

1. 3 Kresba tělem
Viktor Čech

1 FEUILLET, Raoul Auger: Chorégra-
phie, ou l’art de décrire la dance par 
characteres, figures et signes démon-
stratifs, Avec lesquels on apprend faci-
lement de soy-même toutes sortes de 
dances: ouvrage tres-utile aux maîtres 
à dancer & à toutes les personnes qui  
s’appliquent à la dance. Paris: Chez 
l’auteur et chez Michel Brunet 1700

2 Viz LAURENTI, Jean-Nöel: Feuille-
t’s Thinking. In: Laurence, Loupe 
(ed.): Traces of Dance: Drawings and 
Notations of Choreographers. Paris: 
Editions Dis Voir 1994, 81–108

Pokud se v prostoru rozprostřený pohyb ruky kreslícího umělce pře-
náší do stopy linie na dvojrozměrné rovině papíru, tak Feuillet a jeho 
tanečníci přenášeli tyto lineární dvojrozměrné struktury naopak do po-
doby trojrozměrného pohybu. Jedná se tedy ve skutečnosti o protiklad-
nou činnost. Nicméně tento okamžik přenosu mezi pohybem v prostoru 
a jeho reprezentací v rovině zbavené jednoho z rozměrů, ať již probíhá 
jedním či druhým směrem, lze vnímat jako zajímavé pole tvůrčí činnosti, 
jímž se později zabývala celá řada modernistických i současnějších vý-
tvarných umělců, ale i tanečníků či choreografů. 

Plocha, bod a linie

Další vývoj tanečních notačních systémů jistě směřoval k menší kon-
krétnosti a směrem k zástupné řeči znaků, nicméně vývoj od počátku 
dvacátého století s sebou přinesl řadu zajímavých experimentů na hra-
nici mezi oběma obory, které se právě výše popsaného momentu dotk-
ly. Někdy se jednalo i o rovinu spolupráce mezi tanečníkem a výtvarní-
kem. Tak je tomu například u setkání Vasilije Kandinského s německou 
modernistickou tanečnicí Gretou Paluccou na půdě Bauhausu. Z tohoto 
setkání vznikl Kandinského cyklus pojmenovaný Tanzkurven. V sérii čtyř 
kreseb, většinou paralelně prezentovaných ve dvojicích s fotografiemi 
tanečnice od Charlotte Rudolph3, sice umělec ve své abstrakci taneční-
ho gesta vycházel z póz zachycených na těchto snímcích, přesto je ale 
zřejmé, že i přes tvrzení některých autorů4 se nejedná o pouhé statické 
reprezentace tanečních pozic (jak je lze vidět třeba ze soudobých scén 
Nezvalovy Abecedy, ztvárněných Milčou Majerovou). Formy expresioni-
stického tance, z něhož Palluca vycházela, jsou jistě příznačné akcento-
váním výrazných póz a gest a díky tomu byly vděčným tématem soudo-
bé fotografie, jak to známe z řady příkladů, k nimž patří nejen zmíněné 
snímky Charlotte Rudolph, ale třeba i práce Františka Drtikola či Trude 
Fleischmannové. Kandinskij zde ale dokázal posunout zachycení výrazu 
tanečnice do kvalitativně odlišné pozice. Soustava linií a křivek tvořící 
jeho kresby není jen stylizací mechaniky lidského těla, ale je spojena 
s hlubší analýzou pohybu, kde daná linie není ani tak zástupným zna-
kem, jako spíše zachycením energie pohybu, jeho směřování a vyznění 
dané choreografie. 

Pro toto chápání výše zmíněných kreseb ostatně svědčí i následují-
cí ilustrace k umělcově knize Punkt und Linie zu Fläche.5 Ty sice nejsou 
přímo spojeny s pohybem lidského těla, ale se vznikem linie pohybem 

3 Kresby takto původně vyšly v Kan-
dinského článku „Tanzkurven: Zu den 
tanzen der Palluca“ v Das Kunstblatt 
v roce 1926. 

4 Viz FUNKENSTEIN, Susan Laikin: 
Engendering Abstraction: Wassily 
Kandinsky, Gret Palucca, and „Dance 
Curves“. In: Modernism/modernity, 
2007, č. 14/3, 389–406

5 KANDINSKY, Vasilij: Punkt und Linie 
zu Fläche, München: Verlag Albert 
Langen, 1926. Viz především strana 
36 a ilustrace na stranách 177 a 179.  
Zmíněné téma řeší rovněž BUT-
LER, Cornelia H.: Walkaround Time: 
Drawing and Dance in the Twenti-
eth century. In: Butler, Cornelia H. 
–  de Zegher, Catherine (eds.): On 
Line: Drawing Through the Twentieth 
Century, New York: The Museum of 
Modern Art 2010, 155
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6 SUTIL, Nicolas Salazar: Mathematics 
in Motion: A Comparative Analysis of 
the Stage. Works of Schlemmer and 
Kandinsky at the Bauhaus. In: Dance 
Research, 2014, č. 32.1, 23–42

7 ELEEY, Peter: If You Couldn’t See 
Me: The Drawings of Trisha Brown. In: 
Lepecki, André (ed.): Dance – Docu-
ments of Contemporary Art. Londýn: 
Whitechapel Gallery, 2012, 184–187

obecně a i díky tomu postrádají antropomorfní náznaky, nicméně dob-
ře odhalují onu pohybovou podstatu linií i u starších Tanzkurven.  Pro 
Kandinského bylo zachycení pohybu v abstraktním vizuálním systému 
výrazným tématem zájmu, jeho úvahy nad dynamickými otázkami po-
hybu bodu, tvořícího tímto linii operující na dané rovině, jsou ostatně  
přímo spojeny i s onou myšlenkou, kde je tanečník bodem, či sousta-
vou bodů, pohybujícím se po obrazové rovině.6 Jeho idea abstraktního 
baletu, kde fyzická přítomnost tanečníka ztrácí svůj smysl, byla vlastně 
nejextrémnější možností spojení tance a vizuálního umění, poněkud 
absurdně popírající jednu z nejpodstatnějších charakteristik tance, to-
tiž jeho tělesnou rozprostřenost v trojrozměrném prostoru. Z něj v něm 
zbyly jen ony body, definující pohyb linií po určených rovinách.   

Tělo a jeho sebevyjádření 

Šedesátá a sedmdesátá léta byla dalším obdobím, kdy častěji do-
cházelo k setkáním mezi tanečním a výtvarným uměním, a to i na poli 
kresby. Kresba jako studie, náčrt či poznámka je přirozeným pracovním 
nástrojem jak oblasti výtvarné, tak i choreografické. Rozhodně proto ne-
chybí řada zajímavých přesahů mezi obojím, v dané době především 
v okruzích newyorských Judson Dance Theater a Grand Union, mísících 
choreografy a tanečníky s výtvarnými umělci, performery či hudebníky. 
Nicméně v oné podobě přenosu mezi pohybujícím se, kreslícím tělem 
a rovinou, jež je médiem záznamu, jak byla naznačena v úvodu tohoto 
textu, se kresba vyskytuje i v poněkud odlišné roli, kde překračuje hra-
nici mezi uměleckým dílem jako akcí a výtvarnou realizací. Je tomu tak 
tedy podobně jako u o něco starších performativních tendencí ve vý-
tvarné oblasti, nicméně zde hraje daleko větší roli diskrétnější a precizní 
nástroj kresby.

Dělo se tak především v tvorbě Trishy Brown, jedné z tvůrčích osob-
ností, které v rámci vlny tzv. amerického postmoderního tance mnoho-
krát při své tvorbě překročily onu pomyslnou hranici mezi oběma obo-
ry. Zatímco její kresby z 60. a 70. let jsou většinou konceptuálně chá-
panou reprezentací jejích choreografických myšlenek, jakoby pokaždé 
znovu definovanými notačními systémy a vizualizacemi, v posledních 
desetiletích se její aktivita přenesla k přímému procesu kreslení vlast-
ním tělem. Minimálně od okamžiku, kdy v roce 1980 vytvořila kresbu 
Left hand drawn by right hand, začaly být její kresby přímou reflexí její 
vlastní tělesnosti.7 

Počínaje rokem 1999 rozvíjí svoje série velkoformátových kreseb.  Tyto 
kresby jsou výsledkem procesu, v němž se v prostoru rozprostřené tělo 
intenzivně potýká s rovinou papíru, jež je jejím „tanečním parketem“. 
Nejde jen o práci končetin, které jsou asi nejpřirozenějším nástrojem vy-
tváření gesta, akce umělkyně je spojena se snahou o co nejkomplexnější 
zapojení celé hmoty i svalového a motorického aparátu jejího těla, jeho 
váhy i tahu gravitace. Díky tomu některé její kresebné pozice mohou 
působit poněkud bizarně a až nemotorně, nicméně její tělo není jen pře-
kážkou, kterou si při kresbě klade, ale i generátorem specifického tlaku 
a úhlu kladení tužky či uhlu, kineze kreslící končetiny, případně i jejího 
rytmu. Nejedná se o ono elegantní krouživé tančení Jacksona Pollocka 
kolem na zemi položeného plátna, ani o agresivní vstupy do materie ob-
razu, přítomné třeba v tvorbě skupiny Gutai, ale o precizně koordinova-
ný vstup celého těla do procesu a technologie kresby. Umělkyně se při-
tom vyhýbá jakékoliv mimetičnosti či stylizované elegantní geometrii, 
s nimiž se často setkáme u jiných performativních kreseb tělem. Jednot-
livé tahy a gesta jsou pro ni samostatnými stavebními prvky ve struktuře 
díla. Po dokončení jednoho zvažuje další místo intervence v dané kom-
pozici. Role tanečnice a choreografky zde zůstává zachována, autorka si 
neustále uvědomuje jemné nuance pohybů lidského těla a neustále je 
koriguje s procesem kresby. Základní stavební kameny výše zmíněného 
Kandinského uvažování, tedy bod, linie a plocha jsou zde nepochybně 
přítomné. Současně je však bytostně tělesný přístup Trishy Brown opa-
kem Kandinského snahy o odtělesnění reprezentace pohybu. 

S prací Trishy Brown do vztahu pohybu a kresby vstupuje i několik 
dalších okolností. I přes to, že jsou autorčiny kresby prezentovány i jako 
nezávislá díla, výraznou součástí jejich hodnoty je performativní akt, 
probíhající před diváky tady a teď. Nejedná se přitom o předem připra-
venou choreografii, ale o proces improvizace. Improvizací zde však není 
míněna plně volná reakce, ale využití techniky taneční improvizace, je-
jíž různorodé verze se rozvinuly ve zmíněných okruzích kolem Judson 
Dance Theater a Grand Union, ve kterých umělkyně působila.8 Podobně 
jako výtvarný umělec za pomoci techniky kresby, kterou ovládá, kori-
guje průběh tvůrčího procesu, jehož výsledkem je kresba, tak i Trisha 
Brown aplikuje své zkušenosti taneční dovednosti směrem k výsledné 
formě, jíž je zde rovněž kresba. Rovina papíru se pro ni stává partne-
rem v dialogu, alternativou za tanečního partnera. V tom se její přístup 
vlastně blíží technice kontaktní improvizace, kterou vyvinul její taneční 
kolega Steve Paxton.

8  Viz GOLDMAN, Danielle: Steve 
Paxton and Trisha Brown: Falling in 
the Dynamite of the Tenth of a Sec-
ond. In: Dance Research, 2004, č.22/1, 
45–56
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9 Forsythe sám mluví o „koloniza-
ci“ kreseb svými intervencemi. Viz: 
KAISER, Paula: Dance Geometry, 
a Conversation with William Forsy-
the. In: Performance Research 4, 1999, 
č. 2, 64–71 

10 FORSYTHE, William: Improvisation 
Technologies. CD-ROM. Karlsruhe: 
Zentrum Für Kunst und Medientech-
nologie, 1999

  V tvůrčích postupech Trishy Brown jsme tedy narazili na další možnost 
kontaktu těla a kresby, jíž je přímý dialog mezi jeho celkovou tělesností, 
zprostředkovaně přes taneční techniku navazující kontakt s plochou a linií.

Linie v prostoru

Již zde byla nastíněna blízkost role, kterou hraje studijní a přípravná 
kresba, pracovní náčrtky apod. v práci výtvarného umělce a choreogra-
fa. V minulosti však oba obory spojoval ještě jeden aspekt, a to práce 
s figurativní formou. Kroužící a pnoucí se těla, plná fyzické akce a gest, 
která jsou součástí mistrovských děl renesančního, manýristického 
a barokního výtvarného umění, mají své protějšky v prostorovém řádu, 
v němž operují od vzniku klasického baletu a scénického tance těla ta-
nečníků, řízená tanečními mistry (tedy tím, koho dnes označujeme za 
choreografa). Oproti výše popsaným Feuilletovým schématům se tento 
obrazový a scénický prostor, ať již iluzivní obrazový, nebo vymezená di-
vadelní scéna, stává dějištěm komplexnějších trojrozměrných operací. 

Z tradice klasického baletního umění vychází inovativním způsobem 
i výrazná osobnost současné choreografie William Forsythe. Ve svém 
projektu Hypothetical Stream  z roku 1997 si vzal za zdroj pro svou cho-
reografickou práci kresebné studie mistra benátského settecenta Gio-
vanniho Battisty Tiepola.9 Cyklus kreseb, se kterými pracoval, zachycuje 
studie jednotlivých menších skupin postav pro větší nástropní fresku. 
Forsythe přímo do reprodukcí těchto kreseb zakreslil, s respektem k je-
jich iluzivnímu obrazovému prostoru, linie v podobě křivek i přímek, 
které jsou vlastně vektory pohybu rozvíjejícími gesta a tělesné vztahy 
postav. Akce, kterou tímto umělec virtuálně spouští, vede k aktivaci tě-
lesných vztahů mezi figurami, jež vstupují do vzájemného „tance“. Pod-
statným aspektem celého projektu je i to, že Forsythe výsledné taneční 
představení jako choreograf nenastudoval jiným způsobem a pouze 
tanečníkům na dálku zaslal takto interpretované Tiepolovy kresby. Kres-
by se zde tedy pro tanečníky staly výtvarně interpretovanou formou 
nahrazující běžnou práci choreografa se standardní taneční notací či 
osobní instruktáží. William Forsythe popsaný princip vizualizace choreo- 
grafického jazyka pomocí řeči linií a vektorů pohybu rozvinul i ve své 
sérii videí Lectures from Improvisation Technologies (2011). Tato původ-
ně instruktážní videa byla následně prezentována v galerijním kontextu 
jako autonomní tvorba10. Autor v nich za pomoci počítačové animace 
doslova kreslí svým pohybem a gesty v obrazovém prostoru videa, ve 

výsledku ne nepodobně jako tomu učinil u výše zmíněných kreseb. Vi-
zualizace, původně sloužící jako imaginativní pomůcka pro vyjádření 
prostoru a pohybu v představách tanečníků, se stala v rámci výstavní 
prezentace samostatnou formou prostorové kresby.  

Karteziánsky chápaný, na prostorových osách rozprostřený prostor kla-
sického baletu se v práci Williama Forsytha vrací jako místo vizualizace 
pohybových forem. Existuje zde úzká vazba mezi Forsythovým pojetím 
choreografie, vycházejícím z přísně strukturovaného řádu a mechanis-
mů baletu, klasickým perspektivním obrazovým prostorem západního 
výtvarného umění a autorovým abstrahovaným chápáním forem. Bod 
a linie se zde znovu dostávají ke slovu, nicméně tentokrát vstupují do 
třetího rozměru.    

Kresba, tělo a pohyb v aktuálním českém kontextu

V současné umělecké situaci lze jistě sledovat obnovenou pozornost 
k vzájemným přesahům mezi performativními tendencemi a k otázce 
výtvarného procesu a artefaktu, stejně tak jako i přímo k médiu kresby. 
Nejinak je tomu i se zde již zmiňovanými průniky výtvarné sféry s diva-
delním a tanečním prostředím. V tvorbě řady umělců se objevují různé 
aspekty vztahu řízeného pohybu a výtvarného vyjádření. I v českém 
prostředí nalezneme umělce, kteří se  daného tématu ve svých pracích 
dotkli. Dvě možné polohy vztahu kresby, pohybu a těla v současné čes-
ké umělecké situaci dále ukazuji na příkladu tvorby dvou autorů – Jana 
Pfeiffera a Adély Součkové. 

Trajektorie pohybu

Jan Pfeiffer ve své práci nazvané Velké události jinde (2013) uchopil 
trajektorii pohybu jako formu a přenesl ji z místa pro nás nedostupné-
ho v podobě stylizované rekonstrukce do prostředí naopak naprosto 
všedního. Tento proces je reprezentován čistě vizuálně, za pomoci ča-
sosběrné velkoformátové fotografie a kresleného schématu ilustrujícího 
přenos formy pohybu z místa na místo. Autor takto uchopil procházku 
kosmonauta z Apolla 11 po povrchu Měsíce, aby její klikatou trajektorii 
následně přenesl do prostředí opuštěného prázdného nočního parko-
viště, kde byl proces chůze re-enactován v stříbřitém kostýmu a přilbě. 
Třetí část této práce tvoří snímek modře oděné ženy v oblouku se pnou-
cí za pomoci podpůrné konstrukce mezi nebem a zemí, tato alegorická 
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transfigurace staroegyptské bohyně nebes Nút ilustruje ono spojení ne-
beského s pozemským, jehož se dotýká svými konečky prstů.  

Sdělení díla je tu místo živého znovuprovedení pohybu, či jeho zachy-
cení v médiu pohyblivého obrazu, reprezentováno v podobě statického 
snímku a kresby. Performativní hodnota je zde zakódována do static-
kého sdělení a místo v těle aktéra přežívá v zachycené linii. Podobně 
jako se to často vyskytuje i jinde v autorově tvorbě, také v této realizaci 
hraje zásadní roli linie jako nosný faktor přenosu formy a její následné 
aplikace v novém kontextu. Chápání kresby a kontury ve smyslu nositele 
výtvarné ideje, hluboko zakotveném v akademické tradici, se zde pojí 
s její signifikací jakožto symbolické hodnoty. Řeč významů, které autor 
s dílem spojuje, je v návaznosti na tradice starého umění i přímo alego-
rická, jak zde lze vidět na postavě „Nút“. Zapojení nově signifikované 
formy, jíž zde je ona trajektorie pohybu, do soustavy kulturních kódů 
historického kulturního dědictví je další z oblíbených autorových strate-
gií. Kresba se sice v tomto díle vyskytuje jen v jejím širším chápání práce 
s linií, nicméně i to dobře ilustruje proměnu jejích pozic v dnešní situaci.

Gesto, znak, prostor

Pro tvorbu Adély Součkové je kresba, jako jedna ze základních pozic 
jejího  tvůrčího vyjádření, neoddělitelně spojena s tělesnou akcí a ges-
tem. Často vzniká i přímo v performativním formátu v daném místě 
a čase. Je příznačné, že pro řadu svých rozměrnějších realizací si vybra-
la jako prostředek vyjádření uhel či křídu, tedy na jednu stranu s velice 
konkrétními a materiálními kvalitami spojenou techniku, která je ale na 
druhou stranu také velice křehká a efemérní. Stejně tak výrazným rysem 
mnoha jejích prací je také to, že se jedná o realizace, jež sice pokrývají 
vždy danou rovinu, plochu, či stěnu, nicméně v celku jde o práci s ce-
lým prostorem, v němž se dané roviny nacházejí. Autorka pracuje s kon-
krétním místem, kde operuje její v prostoru aktivní tělo, zanechávající 
kresebný projev ve svém okolí. Proces její práce je spojen s pohybem 
v daném místě, rozvažováním dalšího kreslířského gesta a s ním spojené 
volby znaku, formy či významu. Tvůrčí proces umělkyně v tom poněkud 
připomíná výše uvedené uplatnění improvizačních technik v práci Tris-
hy Brown. Na rozdíl od ní se ale většinou vyjadřuje ve vertikální rovině 
a především, její kresba je tvořena převážně konkrétními znaky, sym-
boly či mimetickými prvky. Další odlišností je, že se jedná o řadu samo-
statných, navzájem přímo neprovázaných kreseb, tvořících jen ve svém 

celkovém součtu síť vzájemných sémantických vazeb a asociací. Mezi 
těmito se specifickou autorčinou ikonografií spojenými motivy se však 
často objevuje i jeden přímý a konkrétní. Je jím znázornění rukou, dle 
všeho rukou autorčiných. Jakýsi symbolický otisk autorčiny přítomnosti, 
který i když je nakreslený linií, může připomenout otisky rukou na pra-
věkých jeskynních malbách. Podobnou stopou haptické a tím i celkově 
fyzické přítomnosti autorky je i často se vyskytující úmyslné rozmáznutí 
kresby, někdy na sebe i vrstvené v několika variantách. Proces vzniku 
kresby se zde zpřítomňuje nejen při sledování autorky, ale zůstává jako 
otisk, stopa, šmouha či na podlaze rozdrolený uhel i součástí výsled-
né realizace. Její práce je v tomto velice kontaktní a neustále balancuje 
mezi haptičností materiálu a sémantičností motivů. 

Dobře bylo možné všechny tyto aspekty sledovat například na autor-
čině realizaci Poslední soud (2014), kde na rozlehlé konkávní stěně vy-
tvořila monumentální sestavu takovýchto kreslířských gest. Práce Adély 
Součkové je často především procesem a jeho reziduem ve formě kres-
by, které je po skončení výstavy odstraněno. Tělo umělkyně se zde ne-
ustále zpřítomňuje jako součást díla, je oním průsečíkem mezi formou, 
hmotou a ideou. Idiosynkratická autorčina symbolická řeč je důležitou 
součástí tohoto procesu. V novější tvorbě se často vyskytující a křížící 
reference k hranicím virtuality technologie a tělesné konkrétnosti „vý-
tvarných“ technik jsou vlastně i komentářem současného těla, v jeho 
individuálním zastoupení tělem tvůrkyně. Myšlenka, pohyb, gesto a akt 
kresby zde tvoří syntetický proces. 

Postkonceptuální situace?

Řada aspektů, nalezených v tvorbě posledních dvou rozebíraných au-
torů, totiž vrstvící se vztahy mezi výtvarnou formou a tezí díla, neboli 
„konceptem“, transgrese a průniky mezi médii atd. naznačují, že by je 
šlo zařadit do stále módního modelu, někdy obecně označovaného jako 
„postkonceptuální umění“. Filozof Peter Osborne chápe současné umě-
lecké dílo jako postkonceptuální ve smyslu „imanentní duality koncep-
tuálního a estetického.“11 Toto chápání uměleckého díla také do znač-
né míry ruší jeho tradiční diferenciaci dle médií, ta zůstávají jen jedním 
z konstrukčních elementů výsledného díla. 

Příběh kresby se dějinami umění vine jako linie neustále překračující 
hranice mezi ostatními jasněji vymezenými médii i jejími různými úlo-

11 “So understood, the successful po-
stconceptual work traverses (crosses, 
back and forth) the internal temporal 
disjunctions that constitute the con-
temporary, constructing them in such 
a way as to express them, at the level 
of the immanent duality – conceptual 
and aesthetic – of its form.“ in: OSBOR-
NE, Peter: Postconceptual condition. 
Or, the cultural logic of high capi-
talism today. In: Radical Philosophy, 
2014, č. 184, 26
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hami. Možná je tedy chybné ji z tohoto hlediska chápat jako médium, 
je možná spíše dynamickou funkcí, plnící v oblasti výtvarného umění 
mnoho různorodých a někdy i protikladných rolí. V předešlých kapito-
lách bylo naznačeno, že podobně pružnou úlohu může kresba plnit i při 
umělcově výzkumu pohybu, gesta či tělesné rozprostřenosti. Kresba zde 
má roli, kterou by šlo srovnat s Osbornovým pojmem transkategoriál-
ní, přesahuje hranice svých kategorizací a neustále se objevuje v jiných 
pozicích. Pokud tedy přijmeme onu myšlenku postkonceptuální situace, 
je asi víceméně logické, nakolik výraznou úlohu práce s kresbou hraje 
v tvorbě řady současných umělců. Jak ukázal tento text, nejen umělců 
výtvarných, ale i tanečníků či choreografů.   
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Krátky text Línia v priestore podáva stručný nákres aktuálnych vnemov 
a zmien v myslení o kresbe, pri ktorom sa autorka zameriava na transfer 
z tradičnej plochy papiera do (rôzne vnímaného) priestoru. Rieši pro-
blém uchopenia a zaradenia línie/kresby v priestore autonómnych mé-
dií. Práca sa zaujíma najmä o prenos informácie po línii predstava – ruka 
– priestor. V jednotlivých kapitolách vychádza najmä z tvorby súčasných 
výtvarníkov a zoskupení. Prítomnosť línie, jej trvanie, akoby predurčova-
lo jej nekonečnosť, neukončenosť a trvanie v budúcnosti. 

Kľúčové slová: súčasná  kresba, línia, čiara, materializovaná línia, línia 
v priestore, záznam
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