
Pasti

Člověk  není  jen  průsečíkem  deterministických  určení  (bio,  psycho,  socio  atp.),  která  by

utvářela jeho místo ve světě. Že by člověk byl dán tímto místem, člověk by se sám místem

stával. Nutně však místem již determinovaným, zcela nutně, jako zákonitost holistického

systému pojmutí mono-substance světa, jako nám ji předkládá např. marxismus. 

V tvorbě Sandry Svobodové pozoruji oscilace mezi radikalitou pojímání antropologických

definic,  možná i  pojímání směřující  až ke snaze vyjádřit  se ke společenským otázkám,

resp. k politické filosofii (což není totéž, co politika). Subsumujeme člověka jako pouhou

etapu,  prázdný  výstřel,  květ,  který  je  možno  pošlapat  v  zájmu  celku  (např.  pokroku,

Hobbesova  Leviathanu – obrovského organismu složeného z těchto, byť individuálních,

tak zárodečně podmaněných, prázdných výstřelů, lidí)? Anebo založíme pojímání člověka

v jeho přirozenosti  a přiznáme člověku individualitu žitého života? Zdánlivě vzdálené

otázka,  která  však  v  mnohém  vyvěrá  v  soudobé  společnosti  nejrůznějších  tendencí

(vzpomeňme hned na úvod  uprchlickou  krizi,  GDPR,  snahy  některých  politiků  zavést  tzv.

referendum atp.). To jsou otázky, které, ony samé, by bylo potřeba mnoho rozvést, na což

zde není prostor, naznačují však, že tvorba Sandry Svobodové rozhodně není jen  umění

pro  umění,  je  to  minimálně  tvorba  angažovaná,  angažovaná však  ve  smyslu  rozehrání

dialogu, nejedná se o prvoplánový (a ani jiný) aktivismus (např. politický). 

Sandra Svobodová studovala fotografii, intermédia a nakonec i performance (tu studovala

u  prof.  Tomáše  Rullera  tady  v  Brně).  Od procházek  krajinou  (zejm.  lesem a  loukou),

přes snahu o společné cítění, resp. soucítění, až po biorytmus, srdeční tep, dech, zvedající

polohu – umístění v místě a tím měnící prostor viděného – opětovně nás vede k nabídnutí

statické procházky, ve které bychom se měli projít, nechat se vpadnout. 

Je to pro mě vlastně dosti malířská záležitost, to i díky špatné kvalitě sejmutého záznamu,

jeho  zmražení  v  čase  a  následné  postprodukování,  vystavení  na  zdi.  Je  to  malba

realizovaná pomocí foto-pasti, kvazi-automaticky ukořistěná a nám předložena v syrovosti

jednotlivých  rozvrstvení  barevné plochy,  vidíme nedokonalosti,  obraz  si  na  nic  nehraje.

1



Někdo  by  mohl  říci,  že  popírá  původní  vhled  do  trvalého  přenosu  (streamingu  lesa

online). Myslím, že ne, že zde čelíme něčemu jinému. 

pro výstavu Sandry Svobodové v brněnské kavárně Spolek

napsal Filip G. Martinek

11. prosince 2018
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