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ABSTRAKT

Bakalářská práce se opírá o dílo W. Kandinského a D. Flavina, jejichž odlišné přístupy se snaží sklenout. 
Zabývá se komponováním v prostoru prostřednictvím světelných prvků. Výsledek bude prezentován 
jako prostorová instalace reagující na konkrétní prostor a reflektující jeho specifika. Práce se inspiruje 
realizacemi D. Flavina, především jeho používání průmyslově vyráběných světel v uměleckém projevu. 
Kompozice budou současně polemizovat s obsahem knihy Bod – linie – plocha od W. Kandinského  
a rozvíjet otázky používání základních prvků, jež mohou být jak dodržovány tak i porušovány.

Cílem práce je propojení elementárního s komplikovaným, jednoduchá geometrie se potkává se složitou. 
Vzniklé objekty, které běžného člověka často obklopují, jsou protnuté světelnou linií - můžeme v nich 
pozorovat kontrast materiálu a světla - něčeho na první pohled hmotného a uchopitelného se světlem 
působícím neuchopitelně a pomíjivě, dvě zdánlivě nesouvisející věci prolnuté do sebe. 





ABSTRACT

The bachelor thesis focuses on the artwork of W. Kandinsky and D. Flavin where their different approaches 
try to come together. It is aimed at composing in space through light elements. The result will be presented 
as a spatial installation reacting to the particular space while reflecting it’s specifics. The work is inspired 
by the realizations of Flavin, mainly his use of industrially produced lights in the artistic expression. At the 
same time, the compositions will argue with the content of the book Point and Line to Plane by Kandinsky 
and develop questions on the use of basic elements that can be both adhered but also breached. 

The goal of the work is the combination of the elementary with the complicated, simple geometry meets 
the complicated geometry. Used objects which often surround people are cut through with a light line – we 
can observe the contrast of the material and light – something tangible and material with something which 
seems intangible and ephemeral, two seemingly unrelated things blending with each other.





13

OBSAH

1 ÚVOD   14
2 TEORETICKÁ REFLEXE   16
 2.1 Srovnání Flavin X Kandinsky  17
  2.1.1 The diagonal of May 25, 1963 X Bod - linie - plocha: linie 18
 2.2 Bod - linie - plocha   20
 2.3 Dan Flavin   21
 2.4 Další související umělci   23 
  2.4.1 François Morellet 23
  2.4.2 Bill Culbert  24
 2.5 Resumé   26 
3 OBRAZOVÁ DOKUMENTACE    28 
4 TECHNICKÁ DOKUMENTACE   50
5 PORTFOLIO  54
6 ZÁVĚR 86
7 ŽIVOTOPIS 88



14

úvod1



15

ÚVOD

Ve své bakalářské práci se zaměřuji na tvorbu instalací prostřednictvím světelných prvků, které 
reagují na okolní prostor a svým způsobem ho přetváří. K práci se světelnými trubicemi jsem 
se dostala už ve 3. ročníku studia, kdy jsem pracovala s uměle sestaveným prostorem a dvěma 
trubicemi. V bakalářské práci toto téma rozvádím dále a zabývám se tvorbou světelné site-specific 
instalace v daném prostoru. Z počátku byly instalace tvořeny na základě teoretické knihy od Wassily 
Kandinského, Bod – linie – plocha, která mne inspirovala k umisťování a volení elementárních 
prvků v kompozicích. Kandinského myšlenky zůstaly v mé práci zachovány, v konečném výsledku 
ale už jen primárně v otázkách základních linií a jejích používání. 

Druhý umělec, kterým byla moje práce ovlivněna, je Dan Flavin, známý především tím, že využíval 
průmyslově vyráběná světla ke svému uměleckému projevu a snadno jimi proměnil celý prostor. 
Jeho přístup je občas nazýván až architektonickým. Srovnávat se s ním a jeho tvorbou určitě 
nemohu, ale je mi velkou uměleckou inspirací. Práce se světlem, jeho odrazy a jinými jeho 
fyzikálními vlastnostmi je pro mne velmi důležitá, proto realizuji své práce v interiéru. Primární je 
zde vztah prostoru s instalací a jejich společné působení na diváka. Bakalářská práce je výsledkem 
propojení těchto dvou, pro mne zásadních, umělců a mého vlastního pohledu.

Postupem času jsem došla až k propojování světel a toho, co nás obklopuje. Začaly tak vznikat 
objekty, jako židle, křesla a ostatní nábytek nebo vybavení domácnosti, protnuté světelnými 
liniemi. Z těchto objektů tvořím instalaci, která bude výsledkem mé bakalářské práce. V té pozoruji 
především kontrast a souhru dvou objektů a materiálů. Také v ní hravě spojuji myšlenky dvou výše 
zmíněných umělců se svými ideami a tím vytvářím své autorské dílo. V teoretické reflexi se snažím 
osvětlit, kteří umělci mne provázeli při mé cestě k tomuto výstupu a svým způsobem se pokouším 
jejich práce porovnat se svými v ideové i vizuální rovině. V teoretickém textu také popisuji ideové 
vazby k jednotlivým umělcům a jejich dílům. 
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TEORETICKÁ REFLEXE 

V praktické části své bakalářské práce se zaměřuji na tvorbu instalací prostřednictvím světelných prvků. 
Klíčoví jsou v mé práci dva autoři – Dan Flavin a Wassily Kandinsky. Spíše pak dva konkrétní prvky – zářivková 
svítidla a spis o používání elementárních prvků a jejich komponování. Dan Flavin mne inspiruje především 
tím, čím se proslavil v 60. letech 20. století - používáním průmyslově vyráběných světel v uměleckém 
projevu. Světelné zářivky jsou hlavním prvkem, se kterým pracuji. Flavinova rozsáhlá a velmi variabilní 
tvorba ukazuje, kolika způsoby můžeme pracovat se světlenými liniemi a prostorem. Jelikož bylo mým 
cílem vytvářet kompozice z elementárních prvků – převážně linií, vzala jsem do ruky teoretickou knihu Bod  
– linie – plocha od Wassily Kandinského, která mi byla inspirací při tvorbě kompozic, právě z Flavinovských 
světelných trubic. Kandinského kniha mi pomohla pracovat s těmito prvky, díky jeho důležitým poznatkům 
a pravidlům, kterými se však nemusím nutně řídit. Jelikož se má praktická část práce týká především těchto 
dvou umělců, budu se jimi zaobírat z velké části i v teoretické práci. Porovnám jejich přístupy, ač spíše  
v konkrétních případech, než v jejich tvorbě obecně, zdůrazním jejich společné i odlišné rysy a to především 
ty, které formovaly mou práci. Popíši vztahy a souvislosti mezi mou a jejich tvorbou. Dále nastíním souvislosti 
s dalšími umělci, kteří mají vazby k mé práci. Výsledkem bude text odhalující pozadí mé praktické práce  
a myšlenky, ke kterým jsem došla při jejím formování. 
 

2.1 SROVNÁNÍ FLAVIN X KANDINSKY

Přesto, že Dana Flavina považujeme spíše za sochaře pracujícího s prostorem a Wassily Kandinského za 
malíře a grafika pohybujícího se v ploše, vidím v jejich tvorbě a přístupu spousty spojitostí, které mne budou 
v teoretické části provázet. V této části své teoretické práce chci poukázat na souvislosti v jejich tvorbě  
a dílech. Prvním společným znakem v jejich tvorbě, který je v obou případech velmi důležitý, je kompozice. 
To je jeden z hlavních důvodů, proč se snažím ve své práci spojit tyto dva, na první pohled tvorbou  
i dobově úplně odlišné umělce. Kandinsky je malířem tvořícím abstraktní obrazy, ve kterých nemaluje zátiší 
či krajiny, nýbrž tvoří své vlastní kompozice plné geometrie, linií ale i barev. Často byly tyto obrazy také 
nazývané velmi abstraktními názvy. Flavinova tvorba je z mého pohledu také tvoření kompozic. Tvoří lehké 
a nehmotné kompozice ze světelných neonových trubic, které stejně jako díla Kandinského jsou výrazově 
velmi silná a abstraktní. Oba ale ve většině případů nepřetváří žádnou předem danou kompozici, nýbrž 
vytváří svou vlastní – geometricky založenou. Ve své práci si beru od každého z jejich autorských přístupů 
trochu. Flavinův přístup mne inspiruje hlavně v tom smyslu, že pracuji s trubicemi, jimi vyzařovaným světlem  
a v neposlední řadě s prostorem jako takovým. Kandinského tvorba mne v tomto případě ovlivňuje především 
v otázkách komponování elementárních prvků. S minimalistickým přístupem Flavina, a propojením jeho 
přístupu s abstraktním přístupem Kandinského v knize Bod – linie – plocha, chci vytvořit své autorské dílo.
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Dalším prvkem, spojujícím tyto dva autory, je barva. Barevnost můžeme pozorovat v dílech obou umělců. 
Může se zdát, že Flavin byl omezen dostupnými barvami trubic na určité spektrum barev, zatímco Kandinsky 
mohl na své paletě namíchat jakoukoli barvu. Flavin se ale podle mého názoru rozhodně necítil omezen 
tím, že neměl k dispozici celou barevnou škálu neonových trubic. Dokonale pracoval s barvami, které mu 
byly k dispozici, a pomocí fyzikálních vlastností světla si s nimi často pohrával. Okolo trubic Dana Flavina 
můžeme vidět světelnou záři dopadající na okolní plochu, která se vytrácí do ztracena. Podobné prvky 
můžeme zahlédnout i v malbách Kandinského, například v obraze Kompozice VIII se okolo kruhů objevuje 
podobná barevná „záře“ jako u Flavinových trubic upevněných na zdech v galerii. Ani já se ve své tvorbě 
barvám nevyhýbám, preferuji však barvy základní jako je modrá, červená, žlutá a neutrální bílá. Ve využívání 
barev se částečně inspiruji barevností Flavinových trubic, a myslím si, že vizuálně trubice v mém díle nesou 
jeho odkaz. 

Dosti zásadním rozdílem mezi umělci je jejich pojetí elementárních tvarů v dílech. Zatímco Kandinsky 
rozvádí bod, linii a plochu do různých dalších geometrických tvarů, kterými mohou dále být a které pak 
rozmanitě užívá ve svých dílech. Flavin pracuje pouze s rovnými liniemi a útvary, které z nich může složit, 
přičemž délky světelných „linií“ jsou předem dané. Kandinsky se jasně pohybuje pouze v ploše a tvoří 
obraz, Flavin ale pracuje s prostorem, jeho díla mohou být umístěna v rohu místnosti, na podlaze či na zdi, 
jsou pak spíše sochařským až architektonickým výstupem. Prvotní myšlenky mne také vedly k propojení 
díla se zdí či jinou částí prostoru, později jsem si ale začala pohrávat s myšlenkou propojení světelné linie  
s objektem. Začala jsem užívat trubice známé od  Flavina a myšlenky Kandinského k propojení objektů, 
které nás obklopují a světla. 

2.1.1 THE DIAGONAL OF MAY 25, 1963 X BOD – LINIE – PLOCHA: LINIE

Konkrétní srovnání bych ráda věnovala Flavinově „The diagnal of May 25, 1963“ ve srovnání s ilustracemi 
a textem v Kandinského knize Bod – linie – plocha. Wassily Kandinsky v knize popisuje diagonálu o úhlu 
45° jako jednu ze základních typů linií, hned po horizontále a vertikále. V knize píše: „Třetím typem přímky 
je diagonála, která je od obou výše zmíněných typů teoreticky odkloněna ve stejném úhlu, a má k nim 
tudíž stejný vztah, což podmiňuje její vnitřní znění – rovnoměrnou směs studenosti a teplosti. Proto 
představuje nejúspornější formu neomezených možností studeně-teplého pohybu.“1 Popisuje diagonálu 
nejen z vnějšího teoretického pohledu, ale i její vnitřní působení a živost její formy.  Flavinova diagonála 
vznikla v několika barevných podobách, nejznámější je zlatá, která vznikla jako první a byla věnována 

1 KANDINSKY, Wassily. Bod - linie - plocha: příspěvek k analýze malířských prostředků. Praha: Triáda, 2000, Delfín (Triáda), s. 53. ISBN 80-86138-
16-X.
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Constantinu Brancusimu, velmi známá je také bílá, věnovaná Robertu Rosenblumovi. Flavin ale pracoval  
i s více barevnými návrhy, jako byla červená, žlutá, zelená nebo různé varianty bílé. Tyto diagonály mají vždy
úhel 45°, což podle autora vytváří dynamickou rovnováhu, někdy nazývanou až „extatickou“. Tu samou 
diagonálu popisuje a zobrazuje Kandinsky ve své knize, v zásadě mají na tento druh linie podobný náhled. 
Dílo také odkazuje na Marcela Duchampa a ready-made, který Flavin obdivoval. V případě Flavina můžeme 
hovořit o ready-made objektech, jelikož prakticky vystavuje zářivky tak, jak je zakoupí. Používala bych tento 
termín však pouze u děl, která obsahují jen jednu zářivku, v případě složitějších kompozic už není odkaz 
tak jasný. 

Toto dílo společně s dalšími napovídá, že Flavin se ve své tvorbě povětšinou drží jakéhosi geometrického 
řádu a používá to, co bylo pro Kandinského základním – horizontály, vertikály a diagonály se základními 
úhly. Já osobně vnímám ve velké většině jeho děl nějaký řád, ať už je to rovnání trubic či jejich kompozic 
v pravidelných rozestupech, symetričnost jeho soch nebo tvoření pravidelných geometrických struktur. 
Flavinova diagonála působí dokonale právě díky přesné vyváženosti, tím že je v poloze přesně mezi 
horizontálou a vertikálou. Já ve svých pracích ale mnohem raději využívám méně či více nakloněnou přímku 
a pohrávám si s její nevyvážeností, neřídím se přesností, ale spíše vizuálním účinkem na diváka. Například 
naruším dokonale vyrovnanou řadu vertikálně řazených trubic jednou lehce „padající“ k jedné straně. Tím 
vznikne pohyb v jinak statické a přísné kompozici. Vznikl také návrh, kde padající trubice má červenou 
barvu a tím je na ni a její polohu záměrně upozorněno. Daleko více mne zajímá tato nevyrovnanost, tento 
zájem může směřovat až ke Stanislavu Kolíbalovi a jeho otázkám lability a stability. 

Je mi velmi sympatické minimalistické užití jedné zářivky, kterým jsem se inspirovala u protnutí židle zářivkou. 
Ve hře bylo i použití více elementů, ale minimalisticky a výrazně působící jedna linie daleko lépe podtrhla 
kontrast a myšlenku díla. V tomto případě můžeme opět zmínit ready-made, protože jak zářivku, tak i daný 
objekt jí protnutý za něj můžeme považovat. Pak jde o protnutí dvou ready-made objektů. „The diagonal 
of May 25“ je jedním z prvních Flavinových děl, ve kterých se rozhodl pracovat pouze s neonovou trubicí, 
tedy oprostil se od tzv. Ikon, které provázely jeho ranou tvorbu. Tento čin byl průlomovým okamžikem 
jeho tvorby. Tímto okamžikem totiž začal Flavin tvořit neonové sochy a kompozice v prostoru a dřevěné 
krabičky se žárovkami šly stranou. Podobný krok jsem ve své tvorbě udělala také a to ten, že jsem upustila 
od komponování trubic do uměle vytvořeného prostoru z desek, který jsem skládala a dotvářela podle 
svých potřeb – tudíž jsem prostor uzpůsobovala trubicím a jejich kompozici. Namísto toho jsem začala 
pracovat s různými již existujícími prostory v interiéru a uchopovat je takové, jaké jsou. Instalace tak pracuje 
s určitým prostorem a je utvářena do něj, do jisté míry pracuje s jeho specifiky a rysy. 
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2.2 BOD – LINIE – PLOCHA 

„Když Wassily Kandinsky (1866-1944) publikoval roku 1926 v knižnici Bauhausu svou studii Bod – linie  
- plocha (Punkt und Linie zu Fläche), bylo mu šedesát let. Titul knížky budí dojem, že jde o účelovou 
příručku pro výtvarníky, shrnující Kandinského dosavadní pedagogické působení na moskevském Svomasu 
a na Bauhausu, ale mnohem spíše je to jeho pokus zužitkovat výsledky malířské tvorby i životního poznání, 
sečíst a podtrhnout vše, k čemu zatím dospěl.“2 Tato kniha je podstatným materiálem, který mne provázel 
celou bakalářskou prací. Kandinsky v ní, dá se říci, obhajoval a podkládal fakty svou tvorbu, kterou také vázal 
na své zkušenosti ze života. V knize se zaobírá především niternými významy základních výtvarných forem. 
Spis doplněný mnoha ilustracemi je inspirující především tím, že shrnuje znalosti elementárních prvků  
a napomáhá při zacházení s nimi. Cílem knihy bylo zmapovat abstraktní umění a jeho základní elementy. 
Znalost této knihy je pro mne důležitá především proto, že tvořím kompozice a prostorové instalace za 
pomoci elementárních prvků a kniha mi pomáhá rozvíjet další možnosti a způsoby jak kompozice vytvářet. 
Je důležité říci, že ve své práci se nezaobírám příliš celou tvorbou Kandinského, která je velmi obsáhlá  
a rozmanitá, ale zaměřuji svou pozornost především na tuto knihu.

Bod – linie – plocha má mimo jiné tři stejnojmenné kapitoly, které popisují tyto základní elementy  
a osvětlují nám jak s nimi dále zacházet, a v co je rozvíjet. V mém případě je plochou část objektu či místnosti, 
kterou však vnímám jinak, než autor knihy. Pro mne se stává tato „plocha“ nedílnou součástí instalace. 
Kandinsky plochu v knize popisuje jako nositele díla, z jeho popisu plochu vnímám jako plátno, na které 
maloval. Kandinského cílem bylo komponovat prvky v ploše tak, aby spolu vzájemně harmonizovaly. Linie 
podle Kandinského vzniká z pohybu, který po sobě zanechal bod, v zásadě popisuje linii jako sekundární 
element vzniklý z bodu, linie je však popisována jako prvek dynamický, na rozdíl od bodu. Linií je v mém 
případě světelná trubice. Rozhodla jsem se s obsahem knihy lehce polemizovat, protože některé mé návrhy  
s touto knihou souzní, právě proto, že jsou tvořené v ploše a spíše mohou působit jako obraz, tím se dosti 
přibližuji Kandinského formě. Později vzniklé návrhy ale považuji za prostorové instalace a objekty, které 
sice vznikly ruku v ruce s touto knihou, ale už se nemohou ztotožnit se všemi názory uvnitř ní. Jelikož jsem 
se z plochy přesunula do prostoru, se kterým Kandinsky v komponování nepracoval, především protože byl 
malíř, neměl k tomu ani důvod. Má práce se tak posouvá od plošného výrazu, kdy jsem téměř přetvářela 
Kandinského ilustrace z knihy do obrazu vytvořeného světelnými prvky, až k instalacím prostorovým, které 
se od jeho představ dosti vzdalují. V ten moment, kdy jsem se rozhodla s kompozicí vystoupit do prostoru, 
jsem udělala ještě jeden zásadní krok a to ten, že k elementárním prvkům, jako byly linie a body, přibyly 
komplikovanější tvary. Začala jsem tvořit objekty za použití nábytku, který mne v mém provizorním ateliéru 
v obývacím pokoji obklopoval. Přišel tak do mé práce nový prvek – komplikovanější geometrie. 

2 KANDINSKY, Wassily. Bod - linie - plocha: příspěvek k analýze malířských prostředků. Praha: Triáda, 2000. Delfín (Triáda), s. 171. ISBN 80-
86138-16-X.



21

Dospěla jsem do fáze, kdy protínám nábytek, jako např. židli, světelnou linií – trubicí. Potýkám se už samozřejmě  
s prostorovým objektem, kde nemusí být přístup z Kandinského knihy na první pohled patrný. Stále 
však k práci přistupuji s jeho názory v mysli, kdy stále v díle vnímám nějaký bod, linii a plochu a s těmi 
zacházím. Jejich vztahy jsou však v prostorové formě více komplikované než v ploše. Vznikají objekty, kde 
se elementární potýká s komplikovaným. V případě židle protnuté lampou je bodem místo protnutí, kde 
se setkávají tyto dva elementy. Já osobně v tom vidím přístup Flavina a Kandinského jako světelnou linii, 
která je symbolem elementárním, protínající komplikovaný předmět denního použití, který bezpochyby 
obklopuje každého z nás. 

2.3 DAN FLAVIN

Tvorba Dana Flavina mi byla blízká již od prvního pokusu se zářivkovou trubicí. Inspiroval mne svým 
minimalistickým a razantním přístupem. V jeho dílech jsou barva a světlo přeneseny do tří dimenzí. Jedním 
z prvních jeho děl, se kterým jsem se seznámila, bylo „Pink out of corner“. Vyvolalo ve mne spousty pocitů 
a chuť také pracovat se světelným podlouhlým zdrojem. Toto dílo vytvořil pomocí jedné růžové zářivky 
zasazené do rohu místnosti. Jako ve většině ostatních děl, i v tomto pracoval s architekturou místnosti, 
prostorem a barvou. Umístěním zářivky do rohu docílil téměř smazání rohu a i tímto malým zásahem 
velmi významně proměnil prostor. Toto dílo bylo věnováno Jasperu Jonesovi, jehož obraz americké vlajky 
„Flag“ podobně stírá hranice mezi reálnými objekty a jejich reprezentací.3 Zpočátku jsem se hodně zabývala 
vztahem rohu a světelné trubice, vytvořila jsem desítky návrhů s uměle vytvořeným rohem z mobilních stěn. 
Na rozdíl od Flavinova velmi jednoduchého umisťování zářivky do rohu jsem vyzkoušela i zářivku různě 
natočit nebo ledabyle odložit. Výsledky byly na první pohled zajímavé, nedocházela jsem ale k žádnému 
zásadnímu posunu od Flavinova přístupu k mému vlastnímu. Postupem času jsem poznala více Flavinových 
prací a zjistila, jak moc byly různorodé. Odstoupila od rohu a začala věnovat pozornost stěně, tudíž větší 
části prostoru. Nikdy jsem však nenahlížela na stěnu jako plátno, vždy pro mne byla prostorem a roli hrála 
ve většině případů i podlaha odrážející světlo trubice. 

Při důkladnější analýze Flavinovy tvorby jsem při každém kroku objevovala díla, která jsem do té doby 
neznala. Velkým pomocníkem mi byla kniha „The Complete Lights“, která je kompletním souhrnem všech 
Flavinových prací a pokrývá celou jeho tvůrčí kariéru. Ta mimo jiné obsahuje „Katalog světel“, ve kterém 
nalezneme na sedm set jeho prací s jednoduchým schématem, kde je zakreslené jejich rozvržení, barevné 
provedení zářivek a základní technické parametry. Zde můžeme pozorovat až skoro nekonečnou variabilitu 
jeho prací a oddanost k práci se zářivkami. Flavin za život vyprodukoval nemalé množství návrhů, málokteré 

 
3 Dan Flavin pink out of a corner (to Jasper Johns) 1963. MoMa [online]. 2007 [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: https://www.moma.org/collection/
works/80892
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z nich zůstaly nerealizovány, což si osobně myslím, že je velmi dobře. Ač pracoval s tak jednoduchými 
základními elementy, jako byl prostor a světlo, jeho tvorba nám poskytuje pečlivé formální a koncepční 
zkoumání těchto prvků.

Dan Flavin již od začátku používal barevné zářivky. Už v jeho Ikonách se vyskytovaly v kombinacích  
s barevnými krabičkami barevné žárovky a krátké zářivky. Ani při práci se samotnými zářivkami barvy 
neomezil, pracoval nejčastěji se šesti barvami, těmi byla červená, modrá, zelená, růžová, žlutá a fialová. Dále 
pracoval s několika odstíny bílé, jako je studená bílá, denní bílá, teplá bílá nebo jemná bílá.4 Tyto zářivky 
používal v pěti vyráběných délkách – 2,4,5,6 a 8 stop. Já osobně používám zářivky délek 30, 60, 90 a 120 
cm, které jdou na sebe ještě případně napojit a vytvoří se tím delší objekty v případě potřeby. Mám tak  
k dispozici podobný materiál, ne však v takovém množství, jako měl Flavin například v díle „Greens crossing 
greens“, které mimochodem věnoval „Pietu Mondrianovi, kterému chyběla zelená“, odkazoval tím na jeho 
použití základních barev. To byl jen jeden z dalších důkazů toho, že Flavin k umění často přistupoval  
s humorem a sarkasmem. Z počátku jsem používala zářivky pouze v neutrální bílé barvě, časem jsem se 
rozhodla přidat tři základní barvy – červenou, modrou a žlutou. Mým záměrem není mít celou škálu barev, 
ale spíše ozvláštnit kompozice a díky těmto barvám mít více variací, které mohou vyzařovat různé nálady  
a pocity. Barevná linie a jí vyzařované světlo má v každé barvě a délce jinou povahu. Vzhledem k elementární 
povaze linií jsem se rozhodla zachovat i elementární barvy. Důležitým prvkem je světlo dopadající na okolní 
předměty nebo stěny a odrazy vyskytující se třeba na podlaze. Barva tak vystupuje do prostoru a náhle 
diváka obklopí a více vtáhne do instalace. 

Tvorba Dana Flavina ve většině případů vypovídá o nějakém řádu a tvorbě různých variací. Nejdříve jsem 
tvořila kompozice jeho tvorbě velmi podobné, často jsem pracovala se stěnou i rohem. Postupem času 
jsem ale zjistila, že by bylo vhodné přidat nějaký svůj vstup a tím se od Flavina svým způsobem odlišit, 
jelikož vytvořil spoustu barevných i tvarových variant svých návrhů, a tím pádem je těžké se vyhnout velké 
podobnosti s jeho díly. Začala jsem po vzoru Flavina používat běžně dostupné světelné zářivky a tvořit 
kompozice, které jsem však netvořila pouze z trubic v prostoru, ale začala jsem používat předměty běžné 
potřeby vyskytující se okolo mne. Výsledkem je konfrontace světla s jiným materiálem a zároveň kontrast 
elementární světelné linie procházející komplikovaným objektem. V tomto bodě se začala moje tvorba 
lehce oddělovat od té Flavinovy, jeho tvorba se dále ubírala více k site-specific instalacím reagujícím na 
určitý prostor a pracující s jeho architekturou. Flavin si vystačil s architekturou, prostorem a zářivkami  
a vytvořil tím neskutečnou podívanou a zážitek pro diváka. Já se rozhodla jít cestou spíše prostorových 
objektů v kombinaci se zářivkami tvořících instalaci, která však také diváka vtáhne do sebe. 

4 GOVAN, Michael a Tiffany BELL. Dan Flavin The Complete Lights 1961-1996. New York: Dia Art Foundation, 2004, s. 210. ISBN 0-944521-51-7. 
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2.4 DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ UMĚLCI

Tuto kapitolu bych chtěla věnovat dvěma umělcům, kterými jsou François Morellet a Bill Culbert. François 
Morellet mne provázel od začátku mé práce se světlem a je to po Danu Flavinovi hned druhý umělec, který 
mne nejvíce inspiroval v práci se světelnými liniemi. S Billem Culbertem jsem se naopak seznámila až při 
poslední fázi mé práce - protínání objektů světly, kdy jsem ho náhodně našla jako umělce, jehož tvorba 
se podobala tomuto mému výstupu. Znalost obou těchto umělců mi pomohla lépe porozumět užívání 
světelných prvků, ať už samotných nebo v kombinaci s jiným objektem. Díla obou umělců byla vystavena 
například v roce 2015 na výstavě Light Show v Museum of Contemporary Art Australia. Už to napovídá, že 
jejich tvorba je velmi blízká. Společný mají především sochařský přístup ke světlu. Počátky mé práce jsou 
blízké spíše tvorbě Morelleta, výsledná práce má naopak více společného s tvorbou Culberta, alespoň co 
se vizuální stránky týče.

2.4.1 FRANÇOIS MORELLET

Tvorba Françoise Morelleta byla velmi rozmanitá, vytvořil nespočet obrazů i soch, věnoval se plošným 
strukturám, geometrickým liniím a v neposlední řadě neonům. Ke tvorbě s neonovými trubicemi se dostává 
v 60. letech 20. století, stejně jako Dan Flavin a jiní jeho současníci. Všechna Morelletova díla tíhnou ke 
geometrické abstrakci a díky tomu je můžeme snadno rozeznat od ostatních autorů jeho doby. „Jeho 
krédem se stalo dodržování předem stanovených zásad, které využívá pro strukturování vlastní plochy 
obrazu, reliéfu či světelné instalace. Vytváří si svůj vlastní metodologický postup, který definuje a vymezuje 
zásahy autora a souběžně umožňuje zakomponovat do výstavby díla nadsázku, smysl pro humor a ironii, 
prvek náhody.“5 Na rozdíl od Flavina, který používal neonové zářivky, Morellet pracoval s neonovými 
trubicemi, které se dají tvarovat a různě modifikovat a v tom vidím velký rozdíl, ač oba pracovali s neonem. 
„Na rozdíl od Flavina nebo Turrella, jejichž záliba ve světle jako médiu je dobře známá, s kompozicí Morellet 
trumfuje atmosféru: neony jsou jako elektrické lomítka čisté barvy, spíše než otevřený prostor nasáklý 
chromatickou září. Morelletovy neony se svažují ze stropu a pruhují stěny galerie jako pronikavý déšť, ale 
také kříží plátna.“6

François Morellet vytvořil spoustu plošných i prostorových děl, která obsahovala neonové prvky, od obrazů 
až po instalace. První jeho dílo, se kterým jsem se setkala při objevování jeho tvorby, bylo „Avalanche“ 
nebo také „L’Avalanche“. Jedná se o prostorovou instalaci, kdy je v  místnosti zavěšeno 36 modře svítících 
trubic o délce 2,5 m. Tato instalace, jak už je patrné z názvu, je lavina trubic padajících od stropu k podlaze, 

5 FRANÇOIS MORELLET. Galerie Závodný [online]. [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: https://galeriezavodny.com/franois-morellet 
6 BERARDINI, Andrew. François Morellet: No End Neon. ArtReview [online]. 2014 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: https://artreview.com/decem-
ber-2013-review-francois-morellet/
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délka napájecího kabelu každé trubice pak ovlivňuje její umístění v prostoru, které může být různé, od 
horizontálního až po vertikální.7 Dílo má jasné rysy geometrické abstrakce, kterou autor přenesl do prostoru. 
Nacházíme se v šeré místnosti, kde jediné světlo vyzařuje instalace, to působí chladně a ještě v člověku 
umocní myšlenku ledové laviny padající k zemi. V tomto díle autor ponechává viditelně napájecí kabely  
a ty se stávají součástí instalace, přiznání napájecích kabelů můžeme pozorovat v mnoha jeho dílech. Tato 
myšlenka je mi sympatická, záleží však na povaze díla, ne vždy je to správné řešení. Zde je zase patrný 
velký rozdíl mezi Flavinem a Morelletem, kdy Flavin vždy kabely skrýval a zakládal si na minimalistickém  
a precizně čistém výstupu. Já osobně jsem zpočátku pracovala se zářivkami s myšlenkou skrýt jejich kabely 
a docílit tak minimalistického efektu, aby diváka nic nerušilo při vnímání kompozic ze světelných linií. 
Postupem času, jak se moje kompozice rozvíjela a rozšiřovala o další objekty i nesvětelného rázu, jsem se 
rozhodla napájecí kabely přiznat a ponechat je jako součást díla. Přiznání, že světlo je zapojené do zásuvky, 
občas i do prodlužovacího kabelu, odkud získává energii, aby mohlo vydávat záři, vnímám jako takové 
odhalení reality. 

Další prostorovou instalací, kterou Morellet vytvořil a získala si můj zájem, byla „2 trames de tirets 0° 
- 90°“ v překladu „2 řádky pomlček 0° - 90°“. Monumentální dílo skládající se ze dvou černých stěn, na 
kterých jsou umístěny horizontální a vertikální neonové „pomlčky“ má v sobě ještě interaktivní prvek, divák 
vstupuje do díla tím, že může pomocí knoflíků proměňovat instalaci – má k dispozici dvě tlačítka, jedno 
rozsvítí horizontály, druhé vertikály. Divák tak ovlivňuje momentální podobu díla, ovšem jen do jisté míry. 
Interaktivní vstup diváka do díla v žádné své práci neuplatňuji, zmiňuji toto dílo především kvůli využití 
stěny, na které jsou vyrovnány a komponovány světelné trubice. Zmiňuji ho také proto, že jsem se v jedné 
chvíli přibližovala podobnému výsledku – akorát bez vstupu diváka. S myšlenkou zhasínání a rozsvěcení 
světel v kompozici jsem si pohrávala, vznikly i návrhy, kde by světla zhasínala a rozsvěcela se a tím vznikala 
proměnlivá „živá“ kompozice, ne však na základě interaktivního vstupu člověka, spíše programově nastavený 
algoritmus, který by sám světla ovládal a náhodně spouštěl. Od této myšlenky jsem ale nakonec upustila, 
protože toto řešení nenaplňovalo mé cíle a nebylo výsledkem, kterého bych chtěla dosáhnout.  

2.4.2 BILL CULBERT

Novozélandský umělec Bill Culbert je také známý prací se světelnými zářivkami, především protínáním 
obyčejných objektů tímto světelným médiem. „V roce 2013 reprezentoval Nový Zéland na 55. bienále  
v Benátkách výstavou Front Door Out Back. To představovalo osm instalací využívajících zářivková světla 
a recyklované domácí předměty k transformaci historické budovy Istituto Santa Maria della Pieta na rušné 

7 L’AVALANCHE. Fondation Louis Vuitton [online]. Paříž: Fondation Louis Vuitton, 2018 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: https://www.fondationlouis-
vuitton.fr/en/collection/artworks/l-avalanche
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dopravní tepně mezi San Marco a Giardini.“8 Diváci mohli vidět mimo jiné „oblak“ židlí, zavěšený u stropu
místnosti, kdy každá židle má svou zářivku – to je skvělý příklad toho, jak pomocí těchto objektů vytvořit 
instalaci, která funguje velmi dobře i s prostorem, ve kterém je vystavena. Culbert uchopoval předměty 
každodenní potřeby, které však už dosloužily – například staré skříně, židle nebo plastové nádoby po 
mléku. Těmto předmětům poté dával nový život tím, že je zapojil do zásuvky a rozsvítil pomocí světla, 
které je protínalo. Je mi sympatická jeho myšlenka oživení pomocí světla. Oslavoval tímto běžné věci  
a znovu k nim přitahoval pozornost. Zakládal si na tom, že může udělat umělecké dílo z odpadu nebo 
již nepoužitelné věci. O Culbertovi je známo, že byl pravidelným návštěvníkem bazarových obchodů, 
byl také velice skromný a vynalézavý, rád si opravoval sám věci.9 Z těchto jeho životních zkušeností také 
nejspíš pramení zájem o odpad a věci bez využití, které chtěl tímto přístupem „recyklovat“ v umělecká díla. 
Použitím různých materiálů zkoumal jejich působení se světlem – např. plastové lahve se rozzáří, ve staré 
skříni naopak světlo zanikne. Během své tvorby využil nespočet předmětů, různých velikostí a materiálů, 
které svědčí o jeho detailní analýze těchto vztahů.

Culbertův zájem o přepracování odpadu v umělecké dílo mi přijde zajímavý, zde se však naše práce 
myšlenkově rozcházejí, i přes to, že vizuálním zpracováním jsou si velmi blízké. Já osobně jsem k protínání 
nábytku a vybavení domácnosti došla jinou cestou, než výše zmíněný autor. Můj zájem začal u plošných 
kompozic se světelnými prvky, které jsem po čase začala rozšiřovat do prostoru. V tu chvíli jsem pracovala 
doma, kde nebylo moc místa ani možností, jak tvořit instalaci v čistém prostoru, proto jsem začala pracovat 
s tím, co mne obklopovalo – vybavení bytu. Na rozdíl od Culberta, který uchopoval nalezené a pro něj 
neosobní objekty, já si vybrala objekty, které jsou mi známé, a setkávám se konkrétně s nimi každý den, 
mám k nim nějaké osobní pouto. Při zkoumání vztahů bodu, linie a plochy ve světelném provedení jsem 
došla až k propojení elementárního s komplikovaným, jednoduchá geometrie světelné trubice se potkává 
se složitou geometrií domácího vybavení. Můj zájem směřuje spíše ke kontrastu a tomu, jak spolu dva 
objekty nuceně vytvoří celek. Toto kombinování může být interpretováno jako násilné, ale i hravé.

Začaly vznikat objekty, které běžného člověka často obklopují, protnuté světelnou linií - v nich můžeme 
pozorovat kontrast materiálu a světla - něčeho na první pohled hmotného a uchopitelného se světlem 
působícím neuchopitelně a pomíjivě, dvě zdánlivě nesouvisející věci prolnuté do sebe. Všechny použité 
objekty jsem nalezla u sebe doma, tudíž k nim mám nějakou osobní vazbu, je na nich znatelné opotřebení, 
i to vypráví jejich příběh. Světelná linie nám lehce brání zaostřit svůj zrak na daný objekt a přitahuje 
pozornost k sobě. Pak se materiální a s nemateriálním až skoro „pere“ o divákovu pozornost. V čem se ale 
mohu ztotožnit s Culbertem je to, že za použití dvou jednoduchých prvků, které vídáme každý den kolem 
sebe, lze vytvořit umělecké dílo, které zaručeně přiláká pozornost diváka. 

8 Bill Culbert, the master of light, dies aged 84. Stuff [online]. 2019 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z: https://www.stuff.co.nz/entertainment/
arts/111757098/bill-culbert-the-master-of-light-dies-aged-84
9 Ibid.;
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2.5 RESUMÉ

Teoretická práce má za cíl nastínit čtenáři mou cestu, od prakticky plošných kompozic, až k instalaci  
v prostoru. Snažím se popsat, kteří umělci, jejich myšlenky nebo určitá díla mne provázeli jednotlivými 
etapami mé práce, a formovali ji do finální podoby. Také se snažím čtenáři vysvětlit, čím mi konkrétně byli 
jednotliví umělci přínosem a v čem konkrétně hledat vazby na ně, aby i praktická část byla pro diváka po 
přečtení tohoto textu srozumitelnější. Tato studie nabízí možnost pohledět do zákulisí mé praktické práce 
a nastiňuje mé vazby k umělcům a dílům. 

Všichni výše zmínění umělci, kteří mne provázeli teoretickou částí, mne provázeli i tou praktickou 
a každý z nich má jakousi vazbu na ni, ať už ideovou, technickou nebo materiálovou. Wassily 
Kandinsky mi byl inspirací především v otázkách používání bodu, linie a plochy. Jeho kniha mi 
pomohla na počátku mé práce tvořit kompozice a porozumět možnostem používání elementárních 
prvků. Zůstala mi inspirací v otázkách používání tří typů základních linií. Tvorba Dana Flavina  
a Françoise Morelleta mi osvětlila, ač každá jiným způsobem, jak se dá pracovat se světelnými liniemi. Byli 
mi hlavní inspirací v tom, jak pracovat se světelnými elementy a prostorem. Jejich rozdílný přístup mi každý 
dal jiný pohled na prakticky to samé médium. Tvorbu Billa Culberta bylo dobré znát především, protože mé 
výsledné práce byly té jeho vizuálně velmi blízké, ale ne ve všem se ztotožňuji s jeho přístupem. Ideově se 
naše názory v některých momentech rozchází. Považuji tuto teoretickou práci, především pro mne, za velmi 
přínosnou, pomohla mi rozvíjet jak praktickou část mé práce, tak i mé znalosti o tomto tématu.
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LED osvětlení EMOS T5 lišta

Ve své práci jsem používala světelné lišty EMOS T5 především proto, že je jejich konstrukce lehká  
a jednoduchá. Vyrábí se v několika délkách - 300, 600, 900 a 1200 mm a lze je díky konektorům 
mezi sebou propojovat, tím pádem mohou vznikat i větší délky. Jejich výhodou je také jejich vysoká 
svítivost, která je úměrná jejich délce, např. u 900mm je to 1400 lm. Jejich barva je neutrálně bílá.

1 2
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Transparentní fólie na světla

Jelikož barva světel je neutrálně bílá, a po nějakém čase jsem potřebovala kompozice ozvláštnit 
barvami, ale světelné lišty se v barevných variantách téměř neprodávají, rozhodla jsem se použít 
transparetní fólie. Nejpřijatelnější možností byly barevné transparentní fólie, které se primárně 
prodávají na světlomety aut. Fólie je samolepicí a je dostupná v široké škále barev. Je aplikovatelná 
na sklo, plast, plexisklo, chrom, nerez a lakované povrchy.

3 4
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Nábytek a vybavení domácnosti

Posledním používaným prvkem v mé práci byl nábytek a různé vybavení bytu, ve finální verzi 
jsem využila stůl, židli a polici. Vždy bylo nutné vytvořit do objektu otvor, kterým bude procházet 
světelná trubice. Tyto otvory jsou nejdříve vyvrtané vrtačkou, některé vydlabané dláty, a poté jsou 
pomocí pilníků vypilované do požadovaných tvarů. Jelikož většina objektů byla ze dřeva, nebo 
podobného materiálu, dalo se vše zařídit poměrně jednoduše.
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KRAJINY
2018

Mým původním záměrem bylo pracovat s obrazovou chybou. Tato myšlenka vznikla 
při sledování filmu, kdy se místo obrazu na obrazovce objevily barevné čáry. Postupně 
jsem se od práce s nalezenými screenshoty obrazových chyb dostala až k transformování 
a abstrahování fotografií.

Technický obraz je rozbit na barevné plochy, které se různě překrývají a zapadají 
do sebe. Stejně jako se Piet Mondrian v neoplasticismu vyhýbal šikmým čarám i já se  
vyhýbám šikmému členění ploch. Plochy jsou členěny pouze vodorovně a svisle. Série 
vznikla transformací realistické fotografie. Zobrazuje různě barevné a členité krajiny.
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SPOLUBYDLÍCÍ
2018

Ve své semestrální práci jsem se zaměřila na to, jak každá doba deformuje různými způsoby 
osobnosti lidí. Inspiroval mne Jiří Kolář, který vzal portrét Boženy Němcové a vytvořil sérii 
roláží, nebo Francis Bacon, který používal jako podklad pro svá díla převážně fotografie.
Vzala jsem fotografii své spolubydlící a vytvořila jsem sérii obrazů, které podle mého  
vystihují její pocity a vnitřní stavy. Spolubydlící jsem vybrala proto, že s ní trávím  
nejvíce času a tím pádem vnímám její pocity.

Deformaci a dekonstrukci obrazu nepovažuji za degradaci, ale spíše za plnohodnotnější 
a reálněji zobrazující vnitřní stav než realistickou fotografii. Vnímám ji jako vstoupení do 
nitra člověka nebo věci. Výstupem byla série čenobílých tisků velikosti cca 150 x 80 cm.
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TRANSFORMACE 
KOMPOZICE
2019

Ve dalším semestru svého studia jsem se věnovala programování generovaných čar  
a křivek, vytvářejících různé kompozice. Pracovala jsem s programem Processing. V této 
práci jsem se zabývala problémem formátu a jeho rozvržení, výsledkem byla každou 
vteřinu se měnící kompozice, vytvářející neopakovatelné sestavy křivek.

Tato projekce transformuje prostor, do kterého je promítána, ale zároveň je i ona 
transformována tímto prostorem - vzniká vzájemný vztah mezi těmito dvěma prvky. Od  
počátku, kdy jsem přeškrtávala čtvercový formát několika statickými čarami, jsem 
se přes zahlcení celého formátu stále se přepisujícími křivkami, dostala k rozdvojení 
obrazu. Ve vztahu televize a projekce můžeme sledovat kontrast barev, rychlosti  
a rozdílnosti zobrazení dvou různých médií.
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4000 K
2019

V 5. semestru studia jsem se rozhodla pracovat se světelnými zdroji - žářivkami. 
Postupně jsem se od plošné kompozice ze světel a černých linií, přes podobné i více 
abstraktní rohové poloprostorové kompozice, odprostila pouze k práci se světlem  
a bílou plochou. Prvním impulsem k práci se světelnými trubicemi byla tvorba Dana Flavina  
a Françoise Morelleta. 

Pouze světlo nám může definovat pojem o prostoru, proto se ve své práci zaměřuji 
na vztahy mezi určitým prostorem a světlem. Dlouho jsem vybírala teplotu světla, 
zvolila jsem 4000 K - neutrální bílou, bez emocí, vzniká jakýsi kontrast-nekontrast.  
V díle dochází ke konfrontaci geometrie - narušení všech vodorovných a svislých linek 
v kompozici jednou šikmou a zároveň vystupující linií, tím vznikne silnější a vyváženější 
kompozice. Nechávám světlo tvořit jevy jako difuze nebo odrazy.
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POLARITA
2020

V této práci jsem pracovala se svou karanténní místností - svým pokojem jako takovým. 
Od původního návrhu - odrazu této místnosti na stěně, jsem se dopracovala ke dvěma 
identickým místnostem, odlišujícím se něčím specifickým - barvou.

V místnosti, ve které se nacházíme je dřevěný nábytek, bílý hrnek na stole, žluté zdi 
atd. V druhé místnosti, do které můžeme pouze nahlížet a přemýšlet, jestli se jedná  
o odraz, nebo o druhou identickou místnost, vidíme to samé vybavení. Pokoj je však  
v inverzních barvách - díváme se na negativu místnosti, ve které stojíme. Divák se ocitne 
v klasickém obyčejném pokoji, ale nahlíží do jeho až fauvisticky působícího dvojčete.
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ZÁVĚR

Výsledkem této práce je důkladná praktická a teoretická analýza, zabývající se používáním  
světelných zářivek a jejich využívání a působení v umělecké kompozici. Zaměřuje se také na vztahy 
materiálů a světla při jejich protnutí a v jejich vzájemném kontrastu. Bakalářská práce objasňuje mé 
kroky při posunu od plošných kompozic až k prostorovým instalacím. Shrnuje postupy, které jsem 
využila k dosažení tohoto konkrétního výstupu a popisuje cestu, která k němu vedla. Teoretická 
reflexe, napsaná pod vedením jednoho z předních českých teoretiků umění, zabývající se především 
tvorbou Dana Flavina a knihou Bod - linie - plocha je další klíčovou částí této závěrečné práce, 
která objasňuje formu a myšlenku díla.

Finální podoba bakalářské práce vznikla na základě mnoha zkoušek a pokusů s různými 
objekty, délkami a barvami zářivek. Je zároveň výsledkem mého  dlouhodobého zájmu o světelné 
elementy a jimi tvořené kompozice, kterým jsem věnovala pozornost už v minulých ročnících 
studia. Došla jsem od rovnání zářivek do minimalistických kompozic, rovnaných na základě výše 
zmíněné knihy, přes náhodné umisťování zářivek a objektů do až chaotických kompozic, až  
k jednoduchým sochařským výstupům, ve kterých figuruje jeden objekt a jedna světelná linie. 
Ve výsledné instalaci, kde používám zářivky inspirované Flavinem a propojuji je s myšlenkami 
Kandinského, vzniká hravé spojení mého vstupu a jejich tvorby, ke které já osobně přistupuji  
s novodobým pohledem a jakýmsi nadhledem. 

Výsledná podoba bakalářské práce byla vybrána na základě mých preferencí a konzultací  
s odbornými pracovníky. Reflektuje můj osobní prostor v kombinaci se světelnými prvky, v tu chvíli 
se setkává fyzicky neuchopitelné s hmotným a uchopitelným.
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MARIE METELKOVÁ 
* 14. 4. 1998

Vzdělání

2017 - současnost
Technická univerzita v Liberci, Fakulta umění a architektury
Vizuální komunikace / digitální média

2013 - 2017 
Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí
Grafický design

Výstavy

Ještěd F Kleci #24 2020
Pokoje 2020: Stay home edition
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