


není prostorem pro prezentaci, ale pro výzkum 
   není institucí, ale laboratoří

      péče ~ o sebe a o druhé ~ je jeho zásadní 
    živinou, lhostejnost vnímá jako nebezpečí
 
  skrz pečování a sdílení poznává sám sebe i okolí
   důkladněji a citlivěji, 
     péče jako kritika, 
       sdílení jako narušení struktur

ATTIC

       vnímá tvorbu jako kolektivní proces, 
     nikoliv jako výsledek geniality jedince,
   umělectví je potom vztahováním (se), 
nikoli vytvářením

sdílí možnou realitu vyživenou uměleckým 
     procesem a otevírá dveře k magickým světům 

+



                                           Mořský koníček komunikuje své emoce 
                                           a záměry tím, že změní své zbarvení. 
                                             Proměna je naší základní vlastností,
                                              nesnažíme se být stále stejní, vnější forma 
                                              odráží vnitřní procesy, naše tělo 
                                             je performativní. Fyzická struktura 
                                           nám neumožňuje bojovat s predátory, 
                                         proto využíváme kamufláž, není potřeba stále
                                       bojovat, v naší křehkosti jsme schopni  
                                     přežít, aniž bychom si hráli na hrdinky*hrdiny 
                                   nebo lovkyně*lovce. 
                                Vyčkáváme, sbíráme - nasáváme - potravu, kterou 
                             neukládáme, neshromažďujeme, nemáme žaludek, 
                           jsme neustále v procesu. Oproti jiným druhům
                         ryb má koníček chápavý ocas. 

                       Nemáme už sílu plavat proti proudu, 
                      ocasem se zachytíme na korálu, ukotvíme se, 
                       abychom získali přehled - nadhled. 
                         Máme dvě malé oči, které se mohou 
                           pohybovat nezávisle na sobě, nic 
                             nám neunikne, i když vyčkáváme ve zdánlivé 
                               nehybnosti… a kdyby nám něco uniklo? 
                                 Objevíme další možnosti. 

                    Mořský koníček je metaforou pro naši činnost. 
           Stejně jako mořský koník i my měníme barvy. 
Nejsme neukotvené*í, hledáme a reagujeme na emoce. 
                    Chceme se zbavit stereotypních společenských 
                              a institucionálních struktur, předpojatosti 
                    a předsudků, které omezují naše možnosti solidarity. 
          I tak můžeme (a chceme) existovat! 



Chceme vybudovat knihovnu shromažďující a distribuující texty a knihy,  
které se hodnoty péče - a jejím různým podobám - věnují. Půda není pouze 
tichým prostorem, ale také živoucím ekosystémem, ve kterém mohou společně 
koexistovat jedinci pestrých druhů a vzájemně sdílet své vize, klást si otázky a  
hledat (ne)možné odpovědi. 

Zin, který držíte v rukou, je první vlaštovkou v rámci nové dramaturgie Cross 
Attic a reflektuje hodnoty, které jsou pro nás zásadní. Nabízíme mimojiné 
překlad ukázek dvou textů od mezinárodních feministických kolektivů. Jedním 
je Power Make us Sick (PMS), který se zaměřuje na praktický a teoretický 
výzkum v oblasti péče a solidarity, autonomní pomoci a aktivismu. Jako druhý 
jsme vybraly text z projektu The Hologram umělkyně a aktivistky Cassie 
Thornton, členky Feminist Economics Department (FED), ve kterém zkoumá 
a zároveň vytváří sociální nástroje komunikace, podpory a sdílení.  

Půda může být °oázou
        °°bezpečným místem°°°přístavem
             °°°°zázemím
°°°odpočívadlem°°korálem°

Není pražský kulturní prostor přehlcen? Jaké hodnoty chceme skrz uměleckou 
tvorbu reflektovat a rozšiřovat? 

Je uměním potom finální výsledek - produkt a nebo proces jeho vznikání se 
všemi chybami, citlivostí a hledáním?

Cross Attic je otevřenou laboratoří sloužící k propojování lidí z rozličných  
uměleckých i jiných oborů, k vytváření výměn a společensko - kulturního 
zázemí, ve kterém může veřejná diskuse i tvůrčí praxe svobodně plynout 
a rozvíjet se. Nemáme v plánu vytvořit prostor ke konzumaci umění, ale 
bezpečné místo, v němž se mísí každodenní praxe s uměleckými procesy, 
(sebe)kritickým a kontextuálním nahlížením reality. Vycházíme z potřeb 
(ne)umělecké praxe, která není závislá na egu a soutěži, ale na kolektivitě, 
empatii a souhře. 

Zastřešující hodnotou naší dramaturgie je péče. 
Péče o okolí (živé*neživé, lidské*nelidské) i o sebe, její šíření 

a přijímání, komunikace svých potřeb - osobních a veřejných. 



°°Koncept° Agáta Hrn ířová a Sára Märc 
     °°Ilustrace° Nikolas Petrlík
          °°Grafika° Juraj Kusy
               °°Překlad° Ezra Šimek
                    °°Za finan ní podpory° M  Praha 7
                         °°Poděkování° Cross Club kulturní centrum

PMS
Power Makes us Sick (PMS) je feministický kolektiv zaměřený 
na autonomní postupy zdravotní péče a sítí. PMS se snaží 
pochopit způsoby, jakými je naše duševní, fyzické a sociální 
zdraví ovlivněno společenskou nerovnováhou 
a zneužíváním moci. Vidíme, že mobilita, buď vynucená 
nebo jiná, je stále častějším aspektem života v antropocénu. 
PMS je motivovaný k vývoji volných nástrojů solidarity, 
odporu a sabotáže, které na tyto podmínky reagují a jsou 
poučené hlubokým zájmem o blahobyt planety.    

PMS je otevřen ke spolupráci spolupachatelům, memům, 
vašim zprávám o zdraví. Je otevřen lidem, kteří chtějí 
distribuovat nebo překládat náš obsah, žádostem o podporu 
ze strany různorodých komunit, doporučením na kliniky 
a zdravotní sestry, stejně jako spoustě dalším věcem...            
                               
Volně tiskněte a distribuujte tuto publikaci a myšlenky v ní 
obsažené, šiřte ji, ale prosím, nepokoušejte se na ní oboha-
tit. Pokud není uvedeno jinak, informace zde obsažené jsou 
psány anonymně a jsou citlivé. Jakákoliv podobnost se 
skutečnými lidmi nebo událostmi je naprosto náhodná.  
                                                             
Spojte se s námi prostřednictvím 
e-mailu: powermakesussick@riseup.net
Další informace: www.pms.life

Greta Stocklassa 
Kaňky & Fleky



Mnoho z nás nemá v místech kde žijeme utvořené sítě vzájemné  
pomoci. Pro ty, kteří čelí zdravotním problémům je zapojení se  
do komunitních aktivit velice složité, skoro nemožné. Pokud jste 
se tedy i předtím, než začala karanténa, cítili izolovaní a vzdálení 
od lidí ve vašem okolí, může v současnosti představa „komunity“ 
působit spíš jako abstraktní, aspirační koncept, než jako realita, 
která by pro vás byla možná.  

Můžeme také mít pocit, že °to 
děláme špatně° když čelíme 
výzvám, protože není nikdo, 
kdo by nám řekl, jaká je 
správná cesta. 

Vzájemná pomoc nutně nevyžaduje vyplnění formulářů nebo  
vyhledávání již zavedených skupin. Ne každý má jasný plán, vzájemná  
pomoc často vzniká z potřeby, s odhodláním a důvěrou, že to zvládneme. 
Znamená to spojit se s dalšími lidmi a uspokojit potřeby, které 
z takového spojení vyvstanou. Jde o to se vzájemně podporovat. 
Vzájemná pomoc bude vždy existovat a probíhá kolem nás, aťuž je 
viditelná či nikoli, ať už je či není zaznamenána v oficiálních 
dokumentech. Všude kolem jsou lidé, kteří také někoho hledají, někoho, 
s kým by si mohli vzájemně pomáhat.  

Najděme se!   

JE NĚCO DŮLEŽITĚJ-
ŠÍHO NEŽ PŘĲETÍ 
ODPOVĚDNOSTI 
ZA PÉČI VŮČI 
DRUHÉ*MU?



Koncept °buněk° (pods) a jejich mapování od Mii Mingus (americké pedagožky 
a aktivistky, která se zaměřuje na problematiku sociální spravedlnosti zejména 
u osob se zdravotním postižením) je výborným výchozím bodem, když koncep-
tualizujeme komunitní péči v praxi - jako skutečnou síť lidí, kteří se podporují 
a navzájem se na sebe spoléhají. Koncept °buňek° byl vyvinut z teoretického  
přemýšlení o °transformační spravedlnosti°1 a stal se hlavní inspirací pro náš  
vlastní model odpovědnosti. Idea transformační spravedlnosti je zamýšlena jako  
reakce na mezilidské násilí a zneužívání, ale zároveň se dobře hodí pro mnoho  
různých druhů péče. Lze ji snadno použít k identifikaci lidí ve vašem životě,  
které můžete oslovit pro materiální nebo emoční podporu. Klade nezbytný  
důraz na vzájemný aspekt péče a zároveň nám pomáhá zajistit, že také my  
dostáváme potřebnou podporu a nespálíme se, když se snažíme nabídnout 
podporu lidem kolem nás.  

°°Žádat lidi, aby uspořádali °svou buňku,° bylo mnohem  
konkrétnější, než je jen vyzvat, aby uspořádali svou °komunitu.° 
Jakmile jsme měli společný jazyk a koncept °buňky,° umožnilo 
nám to se přiblížit k ideálu transformační spravedlnosti. Pryč 
byly fantazie o obří, magické odpovědnosti komunity, jež je plná 
lidí, s nimiž máme pouze povrchní vztahy; a místo toho jsme 
vyzvali sebe i ostatní, abychom prostřednictvím vztahů a důvěry 
vybudovali pevné °buňky° lidí. Přitom jsme vedeni potřebou 
dostat konkrétní informace o tom, jak tyto vztahy fungují a jak 
jsou vytvářeny. Budování přímých vztahů je základem °transfor-
mační spravedlnosti° a východiskem kolektivní odpovědnosti.°°

1 Transformační spravedlnost je řada praktik a filozofií navržených k vytvoření změn v sociálních systémech. 
Zaměřuje se na to, jak společnosti řeší následky porušování lidských práv, hromadných násilných činů nebo 
jiných podob těžkých sociálních traumat, s cílem zajistit demokratičtější, spravedlivou a mírovou budoucnost.

Citace z článku, který je celý dostupný zde: 
batjc.wordpress.com/pods-and-pod-mapping-worksheet/



POCHYBNOSTI 
JSOU 
KÁMOŠ*KA

 Nedílnou sou ástí mé praxe - kurátora, kulturního pracovníka – jsou pochyby. asto 
se probouzím až po xtém odložení budíku prokládaným urputnou snahou držet myšlenky 
odtržené od okolního světa. Když ve finále vstávám a okolní svět za ne pronikat do mého 
vědomí, cítím, jak se vše – práce na projektech, každodenní innost, emaily, další emaily, 
další a další emaily – fragmentuje do neuchopitelného chaosu. Co ještě v era dávalo smysl, 
je teď rozštěpeno do tisíce střípků, které prostě smysl nedávají.  
 Klasická situace, která se opakuje na měsí ní bázi. Docela dlouho mi trvalo, než 
jsem se s tím nau il pracovat. Než jsem zjistil, že pochyby a vnitřní chaos jsou pro mě 
stejně důležité jako ur itá forma sebejistoty. Jedním z mých největších strachů je situace, 
kdy za nu tupě opakovat vzorce chování – dělat stále stejné věci, stále stejným způsobem, 
se stále stejnými lidmi, pro stále stejné lidi. Strach, který se ve mně automaticky utužuje, 
když si například projíždím innost některých kulturních institucí a vidím tu jejich ne-
zpochybnitelnou vizi, která ale vede k nekone nému opakování téhož až do úplného 
vyprázdnění. 

 “Pochybnosti jsou kámoš*ka.” Říkám si a snažím se tomu uvěřit. 
 “Pochybnosti jsou trhliny, kterýma do tvých vzorců chování a myšlení proniká 
‘něco jiného’.” Říkám si a ptám se sebe, proč to ale musí být tak krutý?
 “Pochybnosti jsou subverzivním procesem sebereflexe.” Říkám si a utvrzuji se v 
tom, že bez nich by to bylo prostě horší. 

 Skrze míru, jakou jsem schopný sobě samému věci zpochybňovat a na základě 
úplného rozkladu si je zase znovu složit – v nové konstelaci, s novými elementy – 
se postupně u ím, jak s pochybnostmi pracovat uvědoměle. Jak je využívat k hledání 
‘ukrytého’. Spolu s mými RESHAPE1 parťáky a parťa kami z výzkumné skupiny trans/post 
national art practices jsme se poslední rok zabývali redesignováním velké arkány tarotu – 
vytvořením 22 karet ur ených k reflexi vlastní praxe (ať už je jakákoliv), k odkrývání 
a kámošení se s vlastními pochybnostmi. 

Petr Dlouhý



 Skrze ‘zrcadlo’ k nám promlouvá nutnost vícero 
různorodých perspektiv. Zrcadlo není jen prostředkem, jak se 
koukat na sebe a vlastní praxi, ale i možností, jak se kouknout 
za roh nebo na vše, co je za námi – tedy to, co běžně nevidíme. 
Je rovněž prostředkem, který je schopný transformovat naší 
vizi – v zrcadle se věci můžou jevit větší, menší – nebo 
vzdálené – mohou mít praskliny nebo stíny. Pohled skrze 
zrcadlo nám umožňuje zostřit či přesunout pozornost ke 
skrytému a vykročit tak z fixních vzorců, narativů a způsobů 
vnímání. 
 MIRROR je kámoš ve chvíli, kdy se cítíme nejjistěji. 
Kdy vše dává takový smysl, až se sami sebe musíme ptát: 
a neuniká mi náhodou něco?  

 CALL můžeme vnímat jako hlas přicházející zevnitř 
nebo zvnějšku, který má dvě strany: jedna hlas vytváří, druhá 
přijímá. CALL může být o odkrývání rovin naslouchání 
a provokovat nás k otázkám: kdo/co stojí na druhé straně, jaký 
hlas je v pozadí a jak se mu přiblížit? 
 CALL ke mě promlouvá jako nutnost jít vstříc všem, 
kteří volají, zohledňovat ty, jejichž hlas je slabší a věnovat jim 
o to větší pozornost a to i za předpokladu, že jde o hlas, 
kterému nemusíme nutně rozumět. Je rovněž o rozpoznání 
impulsů. Co nás vede k tomu, abychom dělali to, co děláme?  

 Jednou z nejdůležitějších otázek, jakou pro mě 
EMBODIED KNOWLEDGES přinášejí je nutnost dotazovat 
se, jaký druh vědomostí v mé praxi chybí. EMBODIED 
KNOWLEDGES jsou v širším smyslu o potenciálu, o hlubším 
porozumění. Nabádají nás odkrývat vědomosti obsažené 
v konkrétních činnostech, praxi, … Jsou pozvánkou 
k přesměrování naší pozornosti k tomu, co je pod povrchem. 
 Skrze EMBODIED KNOWLEDGES se stáváme 
studenty, učíme se ‘chápat’ namísto ‘vědět’. Učíme se spo-
lupráci a odhalujeme roviny vzájemného obohacování se.

THE MIRROR (The Moon)

THE CALL (The Judgement)

EMBODIED KNOWLEDGES (High Priestess)



 Pochybnosti jsou pro mě důležitým prostředkem, jak se otevřít sebereflexi – nutným 
procesem, jak neustrnout v zažitých vzorcích, jak se vyhnout elitářství, distribuovat vlastní 
privilegia a usilovat o bezpečnější a pečující prostředí. Měli bychom si pochybnosti hýčkat 
a učit se s nimi koexistovat, věnovat jim pozornost. Stejně tak je ale důležité v sobě 
nacházet ticho, zaposlouchávat se do vlastních myšlenek a nechat je volně plynout. Proto 
bych tu rád skončil a pozval vás na procházku - drobný rituál, který se hodí v momentu, kdy 
je toho prostě příliš a trhliny pochybností rozedírají poslední střípky vnitřní integrity.

THE WALK
You are written by your environment. Allow yourself time to connect to it. To the area 
you are familiar with, you are bound to tightly. The Walk is a proposal to look closer. 
To perceive the changes, to perceive the previously unnoticed. To re-enact your mem-
ories and knowledge of that area.
Clear your mind. Try to forget what you know. Dismantle the patterns that you apply 
when going in the area. Close your eyes. Take a deep breath.
Disorientate yourself. Go into the streets you don’t tend to visit normally. 
Accept the Walk as a process, not a tool to go somewhere. The purpose is in the 
action itself. Stop at the places you always overlooked. Don’t be afraid of the dirt, 
of the ugly, of the glamour. Become blank.
Dive in. Search for symbols, signs, new relations between things that are present. 
Imagine things that are missing. There are no rules. Assign new meanings, create 
your own structures and connections. Apply your senses. Sight, hearing, touch, smell, 
taste.
This is a time designated just for yourself. Your guide is the environment itself and 
your vacant intuition.
You walk, you perceive, you experience.
When you feel it is time, slow down. Close your eyes and take a deep breath. Let your 
past memories, structures, and patterns flow back in. Re-orientate. Say aloud 
the name of the things you see. Name them.
Return to the initial point. Smile to yourself. Get back to your routine.
The Walk is finished

1 https://reshape.network

Redesignované tarotové karty a rituál je kolaborativním projektem, na kterém se mimo mě 
podílela Ingrid Vranken, Pau Cata, Marine Thévenet, Heba el-Cheikh, Martinka Bobrikova 
& Oscar de Carmen, Dominika Święcicka, Gjorgje Jovanovik & Marta Keil. Tarotové karty 
kreslila Anna Chrtková ml. a finální grafický design připravila Marion Aland. 



Greta Stocklassa 
Kaňky & Fleky

Pohľadom prejdem na chrobáčika, 
ktorý spadol zo záclony a bezmocne 
leží hore nohami. 
Mám ho otočiť, i keď pravdepodobne 
v tomto vlaku zdochne? Mám ho zabiť 
radšej ja? Na chvílu rozmýšlam nad 
tým, aké by to bolo umrieť od hladu 
vo vlaku, keby som chrobák... 
otočím ho teda, možno sa mu zadarí. 
Chrobák spokojne odchádza po ráme 
okna. 

O hodinu na to je naspäť, tentokrát 
na mojom bielom tričku. Ak vydrží 
ešte hodinu, vystúpime spoločne vo 
Viedni, kde budeme pomaly umierať 
obaja.

18.7. 20:28



levý bok. pravý ucho. chodidlo čouhá ven z postele. rychle pod peřinu. vedro. tak aspoň 
malíček ? probudí se a zeptá se mě, trápí tě něco ? myslím si ano, odpovím ne. jdi spát. 
nevím co říct. nemůžu mluvit. necítím nic. je to zbytečně dlouhý. uvolni se, uklidni se, 
říká mi chraplavým a unaveným hlasem a usne. pouliční lampa svítí do okna pokoje, 
ozařuje jeden ze tří listů calathey v pravém rohu místnosti. kde se tu vzala, jak dlouho 
tu žije, dokáže snít ? čas plyne šíleně pomalu, vnímám jí ostře. zbystřené smysly. hele, 
někdo přijel. ulice. smích. sklo o sklo. radost. je to opravdové? hlasy se vzdalují do tmy. 
vnímám jeho dech, já přestávám dýchat. tak znova. do celých plic, do břicha, do stehen, 
do chodidel. prodýchat střed těla. a všechno co tam nepatří ven plným jogovým dechem. 
uf. tak a znova.

a~h



co tady vůbec dělám? kdyby to jen šlo, žít více životů. vybrat si správně. jsem chobotnice. 
lezu. plavu. zapustím se do nového prostředí a dokonale se přizpůsobím. nejdřív radost, 
pak smutek a úzkost. vyhasnutí. tak co,  jak ti je? pocit samoty. vyprahlosti. odcizení. 
depersonalizace. bolavé impulsy. otupění vůči všemu citovýmu. cynismus. selhání. 
paralýza. čas jet zase pryč, nechat vše za sebou a začít od nuly. radost. smutek. úzkost. 
nekonečné mechanismy zacyklení. reprodukce. evoluce. vyhoření. dochází k tomu když se 
představy nescházejí s realitou. když jsou nároky na úspěch a výkon příliš vysoké. halo 
halo. hlásím přetížení organismu. kde končí moje schopnost rezistence ? opírám se 
o toxické pilíře společnosti. mocenské vztahy. hierarchii. soutěživost. syrová realita. 
lze udržitelně žít? možná. určitě. alternativní péče. říct si o ní. iniciovat jí. začít s ní hned. 
zasíťování. kolektivita. důraz na vztahy, ne výstupy. ty feministko. ke kolapsu přece 
nemusí dojít, že ne? miláčku, vždyť už k němu dávno dochází. no ale co s tím? najednou 
se otevře okno. už nepadám. vzlétnu a letím tmou. za mnou vlaje osm ramen. 
jsem predátor hledající svou kořist. strmé střechy pražských domů se naklánějí. veřejné 
osvětlení sílí. lampy svítí nahoru na oblohu. rozpadám se. najednou má všechno jasné 
obrysy. svaly se uvolňují. křeč mizí. trhnutím se probudí ze špatného snu. znovu usne. 
kdy se mně naposled něco zdálo?
 
je hluboká noc. už pátou hodinu nemůžu spát. 
  

ne~boj

 



The Hologram je feministická zdravotní milice, která vytváří 
sítě, ve kterých si můžeme procvičovat dovednosti jako je 
důvěra, komunikace a spolupráce, které nám pomohou 

přežít kapitalismus.

The Hologram



Hologram  je starodávná a přitom zcela nová °sociální technologie°,  
která nám pomáhá odnaučit se některé z nejhorších nešvarů 

kapitalismu tím, že vytváří příležitosti pro zkušenost 
se spoluprací a vzájemnou provázaností.  

Tím, že se stanete Hologramem, vstupujete do dimenze, kde je °ženská práce°  
považována za silnou, nápaditou a nebezpečnou. Když řekneme °ženská práce°,  
máme na mysli schopnost léčit a být léčen, pochopit, že někdy je nutné znovu  
zlomit kost, aby se dala správně narovnat. Bez ohledu na vaše pohlaví chceme,  
abyste se připojili k rostoucí síti lidí, kteří mají schopnost léčit a chápou, 
že uzdravení zahrnuje také destrukci, stejně jako že naše uzdravení vyžaduje 
práci na zničení kapitalismu a jeho spolupracovníků: rasismu a patriarchátu.  

The Hologram je teorie a praxe vzájemné pomoci: nový způsob spo-
lupráce při vytváření zdraví, pohody a radikální sociální transformace. 

°Integrační model° (The Integrative Model) se pokouší zpochybnit některé  
zakořeněné hierarchie, které jsou neodmyslitelnou součástí konvenční lékařské  
péče, a zároveň otevírá odlišný přístup k úvahám o zdraví, autoritě, péči a odbor-
nosti. 

Zdraví není individuálním majetkem, ale společenskou odpovědností.
 

Péče o zdraví neznamená jen boj s fyzickými nemocemi, ale také péči o životní 
podmínky: práci, politické klima, vztahy, peníze, jídlo, duševní vypětí, bydlení, 
zájmy a sociální život člověka (členství, rodinu, přátelství, partnerství nebo jejich 
nedostatek). V Integračním modelu a v praxi Hologramu se tři lidé (z nichž nikdo 
nemusí být odborníkem*odbornicí) zaměřují na holistické blaho jedné osoby 
a tato osoba se zase stává zdravou a schopnou být lepší součástí komunity. 
Integrační model je experimentem ve vývoji °sociální technologie,° která existuje 
mimo rozbitou ekonomiku, stejně jako Hologram.  

Když v The Hologram pracujeme na podpoře života jedné osoby, pracujeme na  
životech všech, což je třeba mít stále na vědomí, aby se tak skutečně stalo. Toto 
není projekt svépomoci, ale projekt vytvoření nového světa pod tím současným, 
který je mnohem zdravější a dlouhodobější než kapitalismus. 

>>>



Abychom se mohli transformovat z konkurenčních jedinců zpět do  
kooperativního druhu, musíme pamatovat na síly, na které jsme již 
dávno zapomněli, nebo nevědomě vyměnili za mzdu či likes na sociál-
ních sítích. Ať už se staneme Hologramy nebo jinými kooperativními 
bytostmi, zde je soubor riskantních, ale do budoucna vzhlížejících pro-
tokolů a postupů, které nám pomohou získat zpět naše kolektivní síly. 

Protokol 
Beta 

1.důvěřujte si navzájem i sami sobě 

Cvičení: Když si myslíte, že kolem sebe potřebujete vztyčit ochranné bariéry,  
cítíte se defenzivně nebo máte pocit, že jste byli podvedeni, tak si předtím 
než ztratíte důvěru prve položte tyto otázky: 
1. Reagujete na základě zvyku? Jste naučení být nedůvěřiví, protože se vám  
něco podobného už vícekrát stalo?  
2. Co si přejete pro osobu, která ve vás vyvolává nedůvěru? Dokážete s nimi  
komunikovat o své touze důvěřovat jim, raději než abyste v ně důvěru ztratili?  
Existuje něco, co se skrývá pod povrchem jejich chování a čemu je možné  
důvěřovat? 
4. Před kým se vlastně chcete chránit? 
5. Jak by to vypadalo, kdybyste chránili sebe a svou komunitu před skutečnými  
hrozbami, kterým čelíte? 

2.rozšiřte si své obzory a přání

Cvičení: Než vstoupíte do nové sociální situace, konkrétně  
schůzky pro The Hologram, může být užitečné představit si  
různé členy skupiny. Udělejte si čas, abyste si představili, jaký 
by každý z nich byl, kdyby byli svými nejlepšími já, a pak si před- 
stavte, co by bylo potřeba, aby se do toho stavu dostali. Kromě  
individuálních řešení si zkuste vybavit sociální podmínky  
(finanční, programové, hodnotové), které by každému z nich  
skutečně umožnily vzkvétat. Toto propracované a rostoucí přání 
může odstranit impulsy k soutěžení s vašimi spoluspiklenci 
a pocit frustrace z vašich*jejich nedostatků, a také podpořit anar-
chistického světového ducha při navrhování lepšího systému 
budoucnosti.



3.nechte zvědavost nikoli odbornost, 
aby byla vaším průvodcem

Cvičení: Pomyslete na něco, o čem se rádi učíte, něco, co vás překvapí 
a o čem téměř nic nevíte. Třeba způsob jakým se množí rostliny. Ať je to 
cokoli, představte si typ ducha a vliv, který byste měli, pokud byste dostali 
možnost promluvit s odborníkem na množení rostlin. Je možné začlenit 
pocit úžasu a neznáma do konverzaci o péči? Je možné i nadále klást otázky, 
aniž byste měli jejich definitivní řešení? 

5.pozorujte zažité vzorce chování 
a komunikujte o nich

Cvičení: Zeptejte se někoho, koho znáte a víte,  
že má ve svém životě dlouhodobé vztahy, jak  
dotyčný komunikuje se svými přáteli, členy  
rodiny, spolupracovníky nebo partnery. Už je  
někdy někdo upozornil na vzorce jejich chování?  
Jaké to pro vás bylo a k čemu vás to vedlo 
ve vašem osobním rozvoji? 

4.využijte svůj čas na vytvoření budoucnosti, 
ve které chcete žít

Cvičení: K procvičení odstupu od tržní ekonomiky, počkejte, 
až se příště budete cítit neuvěřitelně úzkostně kvůli nedostatku  
peněz, času, energie nebo mixu všeho dohromady. Když máte  
pocit, že už nutně potřebujete pauzu, věnujte 30 minut  
neznámému. Přinuťte se s někým konverzovat v kavárně, 
zavolejte známému, zeptejte se člověka bez domova, jestli ho 
můžete vzít na oběd, nebo si pusťte hudbu a kreslete. Uvidíte, 
jak se váš čas, energie nebo peníze kolem vás přirozeně naplní. 



>>>



Kaňky
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Greta Stocklassa



Vytvo!ená intimita 
neznamená, "e je 
um#lá, rozd#lení na 
p!irozené a um#lé 
bychom beztak 
mohli opustit, 
i autenticita se 
stává volenou jedi-
ne$ností, nikoli 
daností, osobní text  
je formou mého t#la, 
obdobn# je tomu s 
prole"elou matracíina mensch

sára märc



Osobní text, co to znamená? !e je napsán z d"vodu a) osobního rozvoje b) sdílení sama 
s sebou c) nemá b#t spat$en druh#mi d) k uchování zá%itk", pocit" a my&lenek. 
P$edpokládám-li, %e tento text nikdo jin# krom' m' nespat$í, znamená to, %e jsem v jeho 
kontextech a) up$ímná, proto%e se nemusím schovávat p$ed soudy ostatních ani tou%it po 
jejich uznání b) pravdivá a autentická c) a) a b) se pravd'podobn' p$ekr#vají, pokud auten-
ticita vy%aduje up$ímnost d) nemám d"vod ke stylizaci, pokud je pravda zp"sobem, kter#m 
chci sama se sebou komunikovat, pamatovat si, vyvíjet se…
 
Proces psaní, a( u% tu%kou na papír, nebo na klávesnici, se ale zatím jeví jako samostatn#, 
%ivoucí proces, kter# nelze mít v%dy pln' pod kontrolou. Prom')uje mou citlivost i pam'(, 
performuje je, mo%ná je dokonce vytvá$í. Z toho lze pak vytu&it, %e a) psaní (samo) vy%aduje 
ur*itou míru stylizace b) autenticita neexistuje, respektive zdá se nedosa%itelnou, tedy je 
pojmem, jen% v&ak nelze obsáhnout praxí c) sama sob' jsem autorkou i recipientkou, 
má funkce je dvojjaká, ka%dá z nás má v&ak jinou úlohu, tedy i povinnosti a o*ekávání 
d) proces psaní, stejn' jako mnohé dal&í úlohy tv"r*ího i jiného charakteru, jsou performa-
tivní - stávají se, vyvíjejí se, ukazují se.
 
Text se snad stává performativním obdobn' jako má ch"ze, $e* nebo vybavení bytu, kter# 
není m"j… ? Forma - t'lo jakoby ztratilo v#znam. Blízké a intimní, m"%u je&t' pou%ít auten-
tické, nebo jsem u% ztracená?, m'ní vzhled, své t'lo, p$ibli%uje se nebo oddaluje v r"zn#ch 
tvarech. Text se tak stal m!m t"lem? Je formou, kde jsem v bezpe*í, tou, kterou 
chci b#t, ani% by m' n'kdo a) ru&il b) konfrontoval c) hlídal d) omezoval? Text je t'lesn# 
v#b'%ek m' samé, je intimním a performativním zá%itkem…?



Kdy! u! i mn" je trapno, zm"ním osobu a pokra#uju dál.

Helena byla unavená, tak !la spát. M"la v plánu se p#ed usnutím pomodlit, ale nebyla 
schopná se dostat p#es oslovení Boha, pozd"ji se spokojila s ozna$ením “ten*ta, kdo 
táhne.” Spokojila se neznamená, %e byla spokojená. Vzáp"tí oné osob" vynadala pro její 
nespravedlnost, omluvila se záhy, nebo& si vzpomn"la na komplikovanost lidského charak-
teru, na chování, které neodpovídá pro%ívan'm emocím, a bolesti, které se nejde zbavit, 
ur$it" musí b't náro$né ur$it, kdo je bez viny.  “Ho$ bez viny, kdo jsi kamenem.”

“Tím, !e staví jinou Dívku ve smyslu hodnoty sob" na rove%, se vzta-
huje k sob" samé jako k hodnot". A práv" tím se zárove% distancuje 
od sebe jako!to jednotlivce. “Tím, !e si sama o sob" vytvá&í 
p&edstavu jako o n"#em cizím, za#ne se skute#n" jevit jako zbo!í.”1 

Nelze nemyslet na to, %e t"lo, stejn" jako text, nebo v'b"r oble$ení se stává bitevním 
polem i partyzánskou válkou, intimním bojem. Nevedeme válku v zákopech, na územních 
hranicích nebo ve vzduchu. Válka je v nás. V na!ich t"lech i du!ích bojujeme, krvácíme, 
bou#íme se proti #ádu, na n"j% jsme si bezmy!lenkovit" zvykli, nebo nám byl v!típen, 
a strháváme jeho modly, kter'mi jsme my sami, na!e minulá já. Bojujeme s tím, co je v nás 
ulo%ené, historicky nahromad"né spole$ností i kulturou. Na'e t"la jsou vále#n(mi 
zónami i zbraní, t#eba dla%ební kostkou, kterou vrháme do oken zakrn"losti, slepoty, 
lenosti a (sebe)zahl"d"nosti.

Nazírat úzkosti a deprese, ve snaze vymanit se z heteronormativních, monogamních 
vztah(, a z normativity krásy, jako na spole$ensky podvratné akce, je sice povzbuzující, 
ale po#ád to kurva bolí. T"lo není jen místem a nástrojem odboje. Je to sensor, cit sám, 
bez %ádn'ch ideologick'ch zám"r(… cítí a bolí. Jakákoliv $innost se pak zdá b't deníkem 
mého t"la, jak by #ekla Dívka. Nebo taky: “V'ichni sice správn" cítíme, !e se na'e 
existence stává bitevním polem, kde polnice neuróz, fobií, somatizací, depresí 
a úzkostí troubí k ústupu, nikomu se v'ak neda&í pochytit pr)b"h ani d)vod boje.”2 

1Tiggun, Podklady pro teorii Dívky, Display 2019, s. 71
2Tiggun, Podklady pro teorii Dívky, Display 2019, s. 9



Helena se modlila ne z d!vodu své zbo"nosti, ale aby si p#ed vytou"en$m usnutím, nep#i-
padala sama, a% u" tím, "e vedle sebe nem&la nikoho, s k$m by si mohla povídat, tak pro pocit 
zbyte'nosti a marnosti své existence, která nikoho nezajímá (pokud ji ov(em intuitivn& 
vybran$m jedinc!m sama nevnucuje), pro nalezení smyslu, jen" bohu-"el v realit& nena-
cházíme, ideologie pak vítáme. (Kdybych místo pojmu *ideologie pou"ila *imaginace, v&ta 
a snad cel$ odstavec, by tak p!sobil nad&jepln&. Imaginace je budoucnost a síla. Ideologie 
minulost a represe. Mohla bych nabídnout ob& mo"nosti, a% si ka"d$ vybere dle libosti.)

Z principu nebo naivity cht&la usnout s p#íjemnou my(lenkou/modlitbou/mantrou (mmm) 
a vzpomn&la si na slova Simone Weil: “The body is a lever for salvation.” Zám&rn& citaci 
neroz(í#ila o dodatek Chris Kraus, v její" textech v$rok objevila Stella, Heleny kamarádka 
z práce 'íslo t#i, a to: "But in what way? What is the right way to use it?” Helena nebyla 
ten typ, po'ká si, co si o tom bude myslet Stella, pak p#ípadn& modlitbu upraví.

V kontextech války, kterou vnímám skrz monitor, vlastní sna"ení a cit se zdá o to 
zbyte'n&j(í pro p#e"ití… Reality check, check3 

For those of us who live at the shoreline
standing upon the constant edges of decision

crucial and alone
for those of us who cannot indulge

the passing dreams of choice
who love in doorways coming and going

…
when we are alone we are afraid

love will never return
and when we speak we are afraid

our words will not be heard
nor welcomed

but when we are silent
we are still afraid

 
So it is better to speak

remembering
we were never meant to survive.4 

3https://kurds.liveuamap.com/en/2021/9-january-deir-ezzor-a-person-was-killed-in-the-town-of-alezbet 
4Lorde, Audrre, A Litany for a Survival, dostupné z: https://www.poetryfoundation.org/poems/147275/a-litany-for-survival 
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