
Lucinka Bezděčná a Martin Pondělíček
klauzurní práce 2019/2020

Nakolik se musíme odlišit, abychom byli stejní?
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Práce “Každý chvilku tahá pilku” a “Napsala jsem Ti ubrus” jsou celoročním projek-
tem ohledávání vlastní genderové identity v reálném a virtuálním světě. V první práci 
je představení mého ženského alterega. Lucinka se ukazuje skrze velmi intimní pro-
středky denního užívání. Přes instagramovou konverzaci, deníkový zápis nebo rozho-
vorem přímo o své klauzurní práci, to vše za doprovodu upravených písní. Vše se nese 
v nádechu nadneseného humoru a zesměšnění dané situace. Lucie využívá výňatky z 
populární kultury, které reflektují postavení ženy ve společnosti (dialogy z filmu Tita-
nic, písně Ilony Csákové, laškovné instagramové zprávy). Tato práce je dílčí součástí 
dalšího díla, jenž je výsledkem letního semestru. Tím je vyšívaný ubrus koncipovaný 
jako dopis komukoli. Jedná se o zprávu obou autorů, kterou se snaží nastínit řešení 
problémů sebeidentifikace – nejen v rámci vlastního genderu, ale i v širším spektru 
ostatních lidí, fauny a flory. Lucie s Martinem poukazují jak na nesčetné množství roz-
dělování genderů nebo politických identit, tak i na problémy týkající se společnských 
požadavků, tzv. normativit, identifikací či zaměňování bytostí za jednotky. Ústředním 
tématem je výrok neexistujícího reportéra v rozhovoru s Lucií: “Nakolik se musíme 
odlišit, abychom byli stejní?”. Lucie i Martin v ručně vyšitém ubrusu konečně splývají 
dohromady a stávají se jednou naším jazykem neidentifikovatelnou bytostí. Jejich bytí 
už se neskrývá za racionální a vědeckou roušku kategorií, binarity – rozdělování.
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Transkript

Nakolik se musíme odlišit, abychom byli stejní, a jak k nám promlouvá naše identita? To i jaká je 
její umělecká tvorba se možná dozvíme od studentky umělecké školy Lucie Bezděčné v následu-
jícím rozhovoru.
Ahoj Lucko, ty se ve své tvorbě zabýváš pojmy sebeidentity, dokážeš nám to přiblížit?

Ahoj, zdravím všechny čtenáře <3. Je to tak. Plyne to z vlastní zkušenosti sebeidentifikovat se, s kte-
rou jsem měla a ještě někdy mám problém. Časem jsem zjistila, že k překonání některých problémů 
mi pomáhá vyjít s nimi ven. Vyoutovat se z nich skrze terapii tvorby.

Můžeš nám popsat nebo příblížit jednu z tvých současných prací, které by nám to trochu objasni-
ly?

Jasně. Ve své poslední práci, kterou uvidíte v lednu na klauzurách řeším svůj zvláštní pocit identity 
pohlaví. Třeba příklad, když jsem si nedávno žádala o novou občanku, dostala jsem samozřejmě na 
výběr ze dvou pohlaví. Takhle se to jeví jako zcela jednoduchý akt. Mám pohlavní orgány a druhotné 
pohlavní znaky, které mě charakterizují jako ženu. To už stačí k tomu, abych to jako malou formalitku 
vyplnila. Jinou volbu totiž nemám, a nemám ani volbu pole nevyplnit. A tady cítím nerovnováhu v 
rovnováze. Je to trochu opak rulety, kde máme červená a černá čísla a navíc je tam zelená nula. Nulu, 
která kasínu zvětšuje tržby, my lidé jako volbu nemáme. Je to velice citlivý společenský problém, kte-
rý nejenom že se bezprostředně týká spousty lidí s odlišnou identitou, než s kterou se narodili, týká 
se i těch ostatních. Diskuze na toto téma je pro mne velice tenký led. Myslím si, že specificky na tuto 
diskuzi je náš jazyk krátký. Samozřejmě, slovní zásobou překypujeme, ale domnívám se, že lidský 
jazyk zde nestačí. Už to protahuju, můžu tu odcitovat mnohé, a i tak to stačit nebude.

Klidně pokračuj ...

Abych to zkrátila: Nechci svou prací moralizovat, nebo navrhovat řešení. Spíš bych chtěla poukázat, 
jak to pro sebe řeším já. Naším jazykem bych řekla, že v sobě cítím jak ženu, tak muže. Na papír můžu 
napsat, co chci, ale v hloubi duše se nepovažuji ani za jedno.

Dá se tedy tvá práce popsat tvými slovy, že jsi se vyoutovala jako nonbinární?

To je právě otázka, na kterou hledám sama pro sebe odpověď. Jestli se vlastně dokážu charakterizo-
vat slovem. Když si představím těch údajů, kterými se můžu identifikovat, ať je to gender, sexuální 
orientace atp. Nabývám pak dojmu, že si nestačím sama sobě jen tím, že jsem. Nechci používat slova 
jako zaškatulkovat se nebo patřit k menšině.

Myslíš, že by to mohlo souviset s tím, že ve skutečnosti neexistuješ?

je mladá umělkyně nastupující generace. Ona 
miluje toto označení. Požádala mne, aby to zde 
bylo zmíněno. Je mladá, emancipovaná, přidr-
zlá a svá. Umí dělat kompromisy, ale ne zadar-
mo. Její instagramový účet je toho důkazem. Její 
tvorba se ničím nevyznačuje. Není koherentní 
ani celistvá. „Každá práce řeší něco jiného, pro-
to zákonitě musí být i forma, zpracování a výsle-
dek odlišný od pracích předchozích, to, co říkají 
ostatní, je kalkul a nemohu jej považovat za ryzí  
věc,“ svěřila se nám Lucinka. Nadsázka a humor

společně s vážnými tématy tvoří jediný spo-
lečný aspekt jejích prací. Tento způsob oko-
pírovala od satiristických televizních pořa-
dů. Z tohoto důvodu jsou její práce často 
přijímány jako příliš populární, povrchní 
a zbytečné, načež ona odpovídá: „Je mi to 
v podstatě ukradený, co si ostatní myslí. A 
pokud se k tomu vyjadřují negativně, tak 
jenom přiživujou vlastní zabednění. Neži-
jeme snad v bublině, probohaživého, ne?“.

Lucinka Bezděčná



DDD - Deník dospívající dívky
21cm x29,7 cm, gelovka na recyklovaném papíře s dřevěnými zlacenými 
částečkami, které září jako zlato, 2019



Vytvořila jsem si instagramový účet. Tím jsem se stala 
soběstačnou ač virtuální bytostí. Zpočátku se mi moc ne-
dařilo. Někteří si dobírali můj „chlapský humor“, ale 
nakonec jsem to zvládla. Jak se o tom můžeš přesvěd-
čit v reprodukované instagramové konverzaci. Záznam jsem 
doprovodila písněmi skvělé české populární zpěvačky Ilony 
Csákové, jež se také necítí sama sebou a má problém s 
přijetím své identity. Tak si klikni na odkaz a vymyšítkuj 
play, a přesvědč se o tom. 

https://vimeo.com/424067489

https://vimeo.com/424067489
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Ahoj. Já jsem Lucinka. Nejsem žádná Borhyová, co se na Tebe hezky usměje. Jsem svá, a to se klukům líbí. Popravdě se to líbí 
i holkám. Ale pohlaví je jen smyšlenej systém pravidel. A Ty jsi oběť pravidel, podle kterých žiješ. A já Ti to ráda ukážu, kámo. 
Není to žádná věda. Tak se posaď tady k mýmu stolečku a já ti řeknu, proč jsem Ti vyšila ubrus. Víš, abych se mohla vdávat, tak 
jsem ho musela udělat. Pamatuješ si na tenhle úzus? Úzus a ubrus se docela rýmuje, haha. A když už jsem to nastříhala, volemovala 
a vyšila Ti takhle krásnej ubrus, byla by škoda tady vyšít kytičky. Takovejhle hodobóžovej přehoz přes stůl si zaslouží… Si zaslouží 
být něco víc, než jen ubohoučká dekoračka. Nalezneš zde základ toho, co žiju, kámo. Jsem totálně vyzeněná. A ptáš se díky čemu? 
Ptáš se blbě. Musíš se zeptat, jak jsem se k tomu dostala. Nic se nezmění mávnutím proutku, a i proto mi tohle trvalo bezmála 7 
let. Takovejhle dlouhodobej vhled do sebe nezvládneš, protože máš slabou a nedočkavou mysl. Bejt osamotě je pro Tebe problém. Ne-
myslim tim, že se večer zvrhneš do gauče a čumíš na seriály. Snažím se Ti nějak polopaticky naznačit, že k introspekci a její analýze 
je potřeba mega moc času. A Ty ho nemáš, protože Tvoje priority jsou totálně mimo. Jak často si položíš otázku, jež je určená pouze 
Tobě? A vtípkama o tom, jak si v duchu vybíráš večeři, nech stranou, kámo, ok? Čím víc komunikuješ sám se sebou bez jakýhokoli 
rozptylování, tím víc se poznáváš. Nemysli si, že všechno, co si myslíš, je jenom Tvoje. Kopíruješ, papouškuješ, přizpůsobuješ se a toho 
opravdu Tvého je velmi málo. Podívej se na mě. Skoro šest let jsem byla bezděčnou nevědomou součástí. A nyní? Teďkonc jsem svébyt-
ná bytost. I když neexistuju fyzicky, jsem část tohohle týpka. Spolu jsme splynuli. Stali jsme se jednou bytostí – myslí bez genderu, 
bez pohlaví. Není to tak, že jsme dva v jednom, jako ty blbý akce v supermarketech. Jsme za jedno. Díky vnitřním dialogům poznáš 
sebe a okolí. A pak dokážeš přijmout sexuální orientaci svýho dítěte, vodlišný náboženství, celkově jinakosti světa. Následně dokážeš 
chápat lidi jako bytosti bez odlišností. Jako jedince, a ne jako jednotky. Zkuste si dovtípit ty slogany všech gigaspolečností. Just do 
it. Buď sama sebou. Protože Ty za to stojíš. 




