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Lidé mají rádi škatulky a kategorie, které jim do života přináší řád, tudíž svého druhu pohodl-

nost. Jednou z typických škatulek při hodnocení člověka a především pak umělce je převaha 

jeho racionality, nebo naopak emocionality. Leckdy to až vypadá, jako kdyby tyto vlastnosti 

byly úplně oddělené, z  jiného světa. Nakonec jsou tradičně symbolicky přiřazovány i  jiným 

orgánům, tedy mozku a srdci. 

Jistě, jsou lidé spíš racionální a jsou lidé spíš emotivní. Jsou lidé hodně racionální a lidé hodně 

emotivní. A jsou lidé, hodně racionální a hodně emotivní zároveň. Jejich bytí je pak hořko-slad-

ké, někdy těžké, jindy lehké jako pírko. Strnulé ale nikdy.

Do této kategorie si dovolím zařadit i Lenku Glisníkovou (1990), studentku Ateliéru tvůrčí foto-

grafi e Ostravské univerzity. Lenka například na jednu z nedávných klauzur připravovala relativ-

ně monumentální výšivku. Pod názvem You will fi nd me if you want me in the garden se skrýval 

velký kus látky s našitými fotografi emi věnovanými milované osobě, vše pracně a trpělivě šito 

s myšlenkou na onoho muže, pro jehož lásku se vyplatí čekat bezmála věčnost. Klauzurní komi-

se však na výstavě našla celé dílo rozstříhané na kusy. Vzkaz nemohl být jasnější. 

Přes nepopiratelnou emotivnost a impulzivnost pracuje Lenka s fotografi í také velmi racionál-

ně. Především v posledních dílech přemýšlí intenzivně nad podstatou média a jeho vztahem 

k lineárnímu plynutí času, které fotografi e jak kdyby narušuje. V souboru Rekonstrukce zapa-

matovaného se autorka poprvé výrazněji pustila do studia vlastní minulosti, vlastního archivu 

a média fotografi e jako takového. Vybrané a jí blízké snímky z domácích alb fyzicky narušuje, 

znovu osvětluje a znovu fotografuje. Pomocí tohoto formálního klíče upozorňuje na nedoko-

nalost lidské paměti, ale i na nedokonalost paměti média fotografi e, vytváří něco jako novou 

minulost. Přesvědčit  pak na základě nových fotografi í svoji paměť, že děj vypadal „právě takto“ 

by už nebylo vůbec těžké, kdyby její zásahy nebyly tolik očividné.

Přes značný formalismus (jistě ne nový) ani tato díla nepostrádají zřejmou privátní rovinu a na-

lézají se tak na pomezí nezřídka odosobněných konceptuálních přístupů a  intimní zpovědi. 

Řeklo by se tedy, emocionální a racionální zároveň. 

Lukáš Bártl



Rekonstrukce zapamatovaného













Z lásky
Pokud bys mne hledal, najdeš mě v zahradě.





















Mužský a  ženský element nemohou bez druhého existovat, splývají 
v jednotu, která již neobsahuje protiklady. Archetyp Anima – Animus 
vychází z  osobnosti z  myšlenky, že jsme tělem. Podvědomě hledají 
toto jako trvalý zdroj štěstí a lásky. Jsme motivování potřebou jedno-
ty. Síla Jin a Jang jsou neustále v pohybu. Naše energie se přelévají 
do  sebe a  vyrovnávají. Na  začátku se potkávají dva různá individua, 
která postupně odstraňují odlišnosti s  cílem vytvoření harmonické-
ho celku. Dvě individuality se brzy stanou čtvrtinou samy sebe. Naše 
osobnosti se mixují. Lidé, kteří však spolu nejvíce splývají, jsou nejvíce 
náchylní k rozpadu.
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