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nických sítích je základním předmětem zkoumání vědců jednadvacá-
tého století v oblasti nelineárních rovnic“. A jak tato samotvorba vy-
padá, popisuje s vědeckou akribií opět nejlépe samotná autorka :
„Pracuji s efektem tohoto materiálu, hledám jeho nové mo�nosti a techno-

logické postupy. Vycházím z pøesnì nastavených poèáteèních podmínek

daných skladbou a slo�ením materiálu, který determinuje koneèný stav,

formu a strukturu hmoty. Katalyzátorem procesu však mohou být i jevy

vnìjší a „nahodilé“ (turbulentní proudìní, relativní vlhkost, adheze, teplota,

tlak, vodivost…, lidské zakopnutí…). V prùbìhu výstavy tak vznikají linie

prasklin, hodinu od hodiny se novì tvoøí a mìní trhliny. Fascinuje mì èas,

zmìny a procesy v nìm, vnìjší a vnitøní vztahy, toto celé spolupùsobení na

tvar, který byl na poèátku tomuto systému zadán. Velká rozmanitost vznik-

lých struktur pak vypovídá (v obecnìjší rovinì) o slo�itosti svìta, jeho otevøe-

ných systémech a v neposlední øadì otevírá otázku o míøe naší svobodné

vùle, kterou vlastnì máme (memy, geny). Proces tvorby je pro mì dùle�itìjší,

ne� jeho koneèný stav. Proto své vìci nechávám syrové, nevypálené a tak

otevøené mo�nosti další promìny…Neskladuji, rozpouštím. Recykluji.“

Co k tomu dodat? Chcete-li se něco podstatného o umění dovědět,
zeptejte se na to přímo samotného autora. Ten toho o tom všem
bude nejspíš vědět nejvíc. I pro autora je tato teoretická „samotvor-
ba“ důležitá. Jistota je na místě a předejde se tak i případnému zkla-
mání, že se autor o svém díle dočte něco, co ani ve snu nezamýšlel.

Zůstává zodpovědět zásadní otázku. Jsou tyto realizace myšlenky ob-
jektivně sledovaného a řízeného pukání natolik silné, aby obstály jako
samostatné umělecké dílo? Vztahy umění a vědy se dnes nejčastěji
odvíjejí od vazeb k nejvyspělejším technologiím a jejich využívání.To
však není náš případ. Odhlédneme-li také od dnes již stále slábnou-
cích teoretických filozofických sporů mezi „technokraty“ a „lyriky“ o
smyslu lidské kultury, pak zbývá ještě možnost, kdy umění využívá vě-
deckých postupů a některých strategií vědeckého myšlení. U naší au-
torky se nejedná o žádné náhodné průniky vědy a umění, a le o
vědomé rozšíření umělecké kreativity o experimentování a progra-
mování procesů, které v sobě mají i mnohé aspekty vědeckého pro-
mýšlení. Divák si musí být vědom této vědecké strategie programově
řízené samoorganizace struktury a jejího výrazu. Pak se však musí
ta to vědecká dokumentace stát nějakou součástí díla a instalace,
vyžadující divákovu pozornost a účast, ne-li přímo spolupráci. Jinak je
divák odkázán jen na svoje zkušenosti a povrchní estetické hodnocení
vedoucí třeba (asi) i k zavádějícím kontemplativním úvahám o stár-
nutí apod. Popraskaný povrch může mít také i veskrze tradiční kera-
mika . Podruhé byly podobné objekty Alexandr y Prokopové
z vysušené hlíny představeny na výstavě v rámci pardubického festi-
valu Maska v září 2005. Autorka celý koncept posunula a obohatila o
další prvky vizuální a významové hry. Valouny se proměnily ve vy-
pouklé dutiny s dvěma průhledy opatřenými skleněnou optikou, tedy
v pozorující masku. Zprvu prázdnou kuklu bez výrazu a tváře, který
získává až časem, stárnutím? Jejím pohledem (průhledem), rovněž
podléhajícím všudypřítomnému aspektu času, autorka pozoruje
okolní svět. Věcně i metaforicky tak nahlíží na známé jevy jinou opti-
kou. Fotografie umožňuje tento proces proměny vidění zachytit. Fo-
todokumentace se tak stává integrální součástí instalace a prezentace
tohoto konceptu a sdělení. To je již natolik komplexní, že se obejde
bez komentáře a doplňujícího textu.

Vít Bouček
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Tvorba jako otevøený systém

Ve své nejnovìjší tvorbì pracuje Saša Prokopová s èasem. Nijak
ho nepopírá, ani ho nìjak módnì „ duchovidnì“ èi jinak filozoficky
nerelativizuje. Zdánlivì jednoduše ho projektuje do své práce
s hlínou. Poèítá s ním jako s urèujícím prvkem promìny - procesu
odvíjejícího se v èase. Na podzimní výstavì Keramika 2004 v par-
dubické galerii Mázhaus poprvé pøedstavila nìco, co dosud nena-
šlo svùj název. Líhnutí vajec, brontosauøí vejce, pukance (nikoliv
však pukavce!), pukající valouny, sušky… jsou (její vlastní) pokusy
pojmenovat skupinu povalujících se objektù z hlazeného jílu, které
pøipomínají valouny, zanechaných neurèitému osudu schnutí a za-
jisté i patøiènì esteticky pùsobivé destrukci. Nebo spíš líhnutí?
Autorka tento svùj koncept nazvala Autopoiesis. Jako chemická
in�enýrka stranící vìdeckému, a tudí� i materialistickému pozná-
vaní fyzikálního svìta, k tomu dodává:

„Autopoiesis (samotvorba) je systém, který pracuje jako uzavøená
sí� vzájemných interakcí, v ní� ka�dá zmìna vzájemných vztahù
mezi urèitými slo�kami vyústí v�dy ve zmìnu interaktivních vztahù
té�e nebo jiné slo�ky. Tato samotvorba v integrovaných orga-


