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Diplomová práce Petra Kamenického pod vedením Petra Ve-
selého a Jiřího Havlíčka se týkala umění akce, rizika a bolesti. 
V různých modifikacích se tímto tématem zabývá dodnes. Od 
roku 1994 působí na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické 
fakulty Masarykovy univerzity. Spolupodílel se na zakládání 
výtvarných ateliérů v uprchlických zařízeních v České repub-
lice. Tato aktivita byla následně rozšířena a završena vznikem 
studijního programu Speciální výtvarná výchova na Katedrě 
výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univer-
zity. Mimo vlastní tvorbu se věnuje kurátorským aktivitám, 
sociálním projektům a designu interiérů.

Mr Kamenický's master thesis, led by Petr Veselý and Jiří 
Havlíček, was on the performance art, risk and pain, a sub-
ject he is still devoted to in its many variations. Since 1994, 
he has been working at the Department of Art Education 
at the Faculty of Education at Masaryk University. In addi-
tion to his teaching, Mr Kamenický has also collaborated in 
the establishment of art studios in refugee facilities in the 
Czech Republic. This activity was subsequently extended 
and culminated in the creation of a study program Special 
Art Education at the Department of Art Education at the 
Faculty of Education at Masaryk University. Teaching aside, 
he devotes his time to curatorial activities, social projects 
and interior design.

Vzdělání \ Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity (obor: 
český jazyk, výtvarná výchova)

Education \ Faculty of Education Masaryk University (fields 
of study: Czech Language, Art Education)
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Petr Kunčík

Pavel Korbička Markéta Žáčková

Zuzana Strakošová
Jiří Havlíček

Kromě kurátorské činnosti máte 
za sebou řadu výtvarných počinů, 
jež jsou známé pro práci s vlastním 
tělem. Jak byste popsal vlastní 
umělecký koncept využívající tělo 
jako médium?

Besides art curatorship, you have been 
involved in several artistic activities 
that are known for using one’s own 
body. How would you describe your 
own art conception which uses 
a human body as a medium?

?

Poněkud předčasně mě začala zajímat problematika bolesti. Má 
to své důvody v rodinném zázemí, ale také v souběžné komuni-
kaci s Jiřím Havlíčkem a Petrem Veselým při formulování tématu 
diplomové práce. Vlastním výstupům jsem se snažil porozumět 
v procesu zkoumání a záměrného porušování navyklých etických 
norem, díky užití jistého stupně voyeurství, které bylo nutné 
k vytváření záznamů jedinečných situací. Vrcholnou fázi lze samo-
zřejmě zakusit až v podobě fyzické bolesti vlastní. Její intenzita 
dokáže směšnost předchozího počínání, ale záznamy už existují, 
mění svou hodnotu v čase a neustálých pokusech o definování 
obecné platnosti. Mění úhel pohledu na sebe i bližní.

Rather early in life, I became interested in the matters of pain. The 
reason for this came from my family background and also from 
my meetings with Jiří Havlíček and Petr Veselý when formulating 
the topic of my master thesis. I tried to understand my personal 
outputs through the process of exploration and intentional vio-
lation of accustomed ethical norms through a certain degree of 
voyeurism, which was necessary for the creation of records of 
unique situations. The final phase can be only experienced in the 
form of one’s own physical pain. Its intensity proves the absurdity 
of one’s previous doings, yet, the previous records already exist, 
their value changes with time and the constant attempts to define 
their general validity. It changes the way of viewing oneself and 
those close to you. 
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Obor speciální výtvarná výchova 
je spojen s projektem, který byl 
zaměřen na práci se sociálně 
znevýhodněnými skupinami. Vaše 
disertační práce byla zaměřena na 
práci s uprchlíky. Můžete stručně 
shrnout, co projekt přinesl (ať už 
pro studenty nebo pro výsledky vaší 
disertační práce)?

The special art education field of 
study has been connected with 
a project focused on the work with 
socially excluded groups. Your 
dissertation was concentrating on the 
work with refugees. Could you sum 
up what were the outcomes of the 
project (either for the students of for 
the results of your dissertation)?

?

Zdravotně a sociálně znevýhodněným klientům přinesl projekt 
nové formy komunikace s  připravenými studenty a  zároveň 
ohromné možnosti vlastní výtvarné seberealizace. Spolupracu-
jící instituce díky němu výraznou měrou rozšířily volnočasové 
aktivity a dokázaly prezentovat problematiku klientů na veřej-
nosti formou výstav. Studenti měli k dispozici časově náročnou 
a exkluzivní pedagogickou praxi, ve které docházelo k řízenému 
opouštění komfortní zóny v prostoru vyžadujícím neustálou spo-
lupráci s týmem didaktiků, psychologů a sociálních pedagogů. 
Realizace jednotlivých fází projektu a zvolená forma aktivní komu-
nikace mezi pracovními týmy a klienty přinášely nové zkušenosti 
a dlouhodobě využitelné informace pro všechny spolupracující 
složky. Výstupy projektu byly využity v celé řadě závěrečných, 
ale i disertačních a habilitačních prací. Katedře projekt přinesl 
novou úroveň intenzity pedagogických praxí, finanční prostředky 
použité na materiální zabezpečení a rozvoj technologického zá-
zemí. Navazující výstavní aktivity vyžadovaly neustálé zvyšování 
kvality jednotlivých tvůrčích dílen a stály za vznikem nových 
předmětů (tvorba výstav). Vlastně už více než dvacetiletá snaha 
o realizaci sociálních projektů byla smysluplná. Pomohla nám 
uvažovat mimo zaběhlé koleje a vybudovat špičkově vybavená 
detašovaná pracoviště pro realizaci pedagogických praxí. Učila 
nás spolupracovat s jedinečnými institucemi a koncipovat velké 
výstavní projekty. Ale ze všeho nejdůležitější je, že nám ukázala 
hodnotu vlastních studentů.
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The project offered physically or socially disadvantaged clients 
new forms of communication with participating students and also 
a great opportunity for their own artistic self-expression. Participat-
ing institutions could significantly expand their free-time activities 
and introduce their clients’ problems through exhibitions for the 
public. Students were offered a time-consuming and exclusive 
teaching practice, during which it was necessary to, while under 
supervision, leave one’s comfort zone in a space which required 
constant cooperation with a team of educators, psychologists 
and social pedagogues. The execution of the project phases and 
the form of active communication between the teams and clients 
brought new experiences and information that will be useful to all 
participants in the long term. The outputs of the project were used 
in several theses as well as in doctoral and habilitation thesis. The 
Department benefits from the project since it brought a new level 
of intensity to teaching practices as well as financial means for 
the improvement of the technological background. The follow-up 
exhibitions required continuous improvements of the workshop 
quality and were behind the start of new classes (Production of 
Exhibiton). Actually, a more than twenty-year effort to implement 
social projects was meaningful. It has helped us to think outside of 
the box and establish well-equipped detached facilities for teaching 
practices. It has taught us to cooperate with unique institutions 
and plan great exhibition projects. Yet, most importantly, it has 
shown us the value of our students.

design 
interiéru

výstavy
exhibitions

interior 
design

M
gr

. P
et

r 
K

am
en

ic
ký

, P
h.

D.


	Grafické 
	studio 18D

