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Lůnění

Phila Primus otevřela dveře jednomu velkému výzkumu. 
Výzkumu kontemplujícího těla, těla v proměnlivém vztahu  
k prostoru. Pozoruje a vizualizuje možnosti těla v duchovní 
dimenzi. Tělesné a duchovní tu nestojí proti sobě. Naopak,  
tělo se stává duchovním nástrojem. Smysly a prožitky jsou 
prostředkem a metodou, kterou je prozkoumáváno toto pole. 
Pole proměnlivých velikostí těla, prostoru a věcí.

Základně je tu tělo v několika polohách. Je tu tělo jako bytí  
v sobě, s jeho vnitřními pocity, pak je tu tělo jako bytí s druhými, 
vědomí druhého, a pak je tu tělo jako bytí ve světě. Autorka 
obrací pozornost k jednotlivým dimenzím a vnímající 
pozorovatel je může procházet s ní.

V jedné dimenzi je tu nahé tělo, tělo zrozené v lůně. Prvotní 
prostor lůna, obemykající, přirozený tvar, teplo, ochrana,  
pohodlí, prostor prožívaný pocitově, pocitový zážitek.  
Je to tělo, se kterým jsme přišli na svět, tělo spojené s matkou, 
rodinou a výživou; Tělo intimní, senzuální a sexuální, pudové.  
Z přirozeného prostoru niternosti se dostává do prostoru venku, 
nejprve cizím, nepohodlným, chladným, uměle geometrickým, 
plným hran a otevřeným jako propast.

Je možné ovládnutí sebe sama? /Compos mentis/ Batole 
rozpozná své tělo a hledá, kam až sahá moc jeho těla. Střetává 
se s fyzikálním i symbolickým řádem. Jde od ovládání svých 
končetin a až k uchopení svého místa ve světě, nalezení a 
pochopení vlastního místa v širším plánu, které je počátkem 
cesty. Rozpozná své sociální lůno. Svět se zapisuje do těla, tělo 
využívá prostředků a osvojuje si vlastnosti a rozvíjí techniky 
těla. Ale nejen tělo je třeba ovládnout, také mysl. Po vzoru stoiků 
dosáhnout zklidnění. Zastavení frenetického pohybu, těkání. 
Nalezení místa síly. Určení vlastních souřadnic. Je třeba nejprve 
ovládat sebe sama, abychom směli vládnout v obci (Alkibiades).

Nad lidskou rovinou je však dimenze planetární. Země je lidským 
lůnem a tělo spočívá v ní. Prostor mateřské planety je lůnem, 
v němž se nachází naše tělo. Přicházíme k uvědomění si těla 
v měřítku planetárním. Kruhovost nebeských těles odkazuje 
k prvotnímu prožitku zaobleného prostoru lůna. Planeta a její 
lunární cykly jsou spojeny s tělesnými cykly matky. V těle a jeho 
vědomí se odehrávají přírodní cykly, cykly kosmické i cykly 
pozemské. Částí našich těl přesahujeme do obou těchto 
dimenzí. Luna probouzí imaginaci stejnou silou, jako zvedá  
vlny přílivu.
 
Svět prostupuje tělo – zapisuje se do něj, tělo je v metamorfóze 
a metastázi. Tělo není bloudící v odcizeném světě. Tělo je 
prostoupeno světem. Mé tělo. „Mé” tělo? Tělo je nakonec moje 
jen jako prostředek propojení se světem věcí, sídlo mého 
vtěleného vědomí.

A tělo se setkává s těly druhých: dotýkají se, provází se.  
Slepý vede slepého, vidoucí nechává nahlédnout. Tělo není 
odevzdané, beznadějné. Místy může být schoulené a 
prodlévající. Ale je to tělo energické, dynamické, je to tělo 
disponující silou, tělo radostné, tančící, mířící vpřed a vzhůru.  
S hlavou v různých světech a v tělech spolu, v tanci světa,  
v tanci prostupujícím světy…

Těla si doteky sdělují zprávy o vnějším světě – jako mravenci 
svými tykadly. Kde to jsme? V jakém rozměru, v jakém měřítku 
se nacházíme? Jaká je naše přiměřená velikost? Nebo do jakých 

rozměrů máme situovat svoje bytí? Kudy vedou cesty do různých 
dimenzí a co v nich můžeme učinit? 

Figury Phily Primus jsou neustále v pohybu, jsou dynamické,  
ale zároveň působí strnule, kameně, nemají tvář, jsou odosobněné, 
naprogramované, ovlivněné geneticky, kosmicky, sociálně, kulturně, 
prostoupeny v mnoha dimenzích vnějším prostředím. Přivádí nás  
k otázce svobody a moci být sebou. Všechny ty hranice a průniky.  
Je možné se vytrhnout ven, vymanit se mimo rámec našeho 
předurčeného bytí? Jak se zorientovat v kontextu, ve kterém se 
pohybujeme, abychom dosáhli alespoň přijatelného stavu? 
Prostupuji prostory, ale kde je ten můj svobodný prostor a kde jsou 
jeho hranice? Kde jsou hranice svobodného bytí?

„Svoboda neexistuje. Je tu jen proces, ve kterém se člověk stává sám 
sebou. Nic se neděje jen tak náhodně z libovůle. Zdá se, že není 
žádné chyby. Vše se zdá být předurčeno. Atomy se spojují a odpojují  
a vše je odvislé od podmínek, ve kterých se pohybují. Jsme výslednicí 
tohoto světa. Jsme přiděleni svým rodičům, kteří nám předají své 
genetické informace, ale i jiným autoritám, podivným individuím, 
která spoluvytvářejí naše chápání skutečnosti. Jsme za určité 
konstelace planet vrženi na místo, kde se od dávných věků pěstuje 
jakási podivná kultura a podezřelá politická situace. Svět je špinavý. 
(…) Pokud se máme zabývat svobodou, nevězí právě v očistě?  
Když jsme zrozeni, jsme čisti, jsme anarchisti. Bouříme se a potom 
jsme znaveni a raději podlehneme tlakům zvenčí. Nemyslíme na 
návrat. Už se jen pohodlně necháváme unášet proudem.  
Jsme odsouzeni být tím, co bychom si mnohdy ani nevybrali. …
Chceme si ulevit, proměnit záporné v kladné, očistit se. Ohromné 
tajemství čeká. Je to tajemství lásky, veřejné vyznání lásky. Láska je 
náš jediný dar, naše jediná naděje pro znovuzrození. Nesmíme 
ustrnout na cestě za svobodou.” Phila Primus

Lidská mysl je součást těla. A vlastností této lidské mysli je,  
že veškeré myšlení a vnímání začíná binaritou. Je to tělesné právě 
tak, jako máme levou a pravou ruku. Rozlišení vlevo, vpravo, 
nahoře, dole, základní symbolizace prostoru vycházejícího 
z prožitku těla. Z prostoru se vyděluje místo, „tady” se vymezuje 
oproti „tam”, tělo obkružuje horizont. Zde mezi horizonty je místo, 
kde se nacházím já. Já, které je proti ne-já a nachází se vždy již 
v binaritě. 

Setkání těl a myslí. Brainstorming tu není jen líbivá kreativní 
metoda. Může to být skutečná bouře myslí, cloumající nakonec  
i tělem. Jak v intimní, tak i společenské atmosféře se mohou 
stahovat černá mračna, stoupat napětí. Tušení bouře, děsivý klid 
před bouří. Turbulence na dohled: válečné šiky, letadla, tušení 
smrti. Vzduch protne blesk… 

Pocity kůže, pocity látky na kůži, pocit holé kůže; představa 
svlékání kůže, představa pocitu uvnitř kůže někoho jiného.  
Říká se „nebýt ve své kůži, být v něčí kůži”, můžeme být „v kůži 
Johna Malkoviche”. Kůže je membrána mezi tělem a světem. 

Dimenze prostorů: Pocity v prostoru a pocity prostoru, pocity 
prostorů vnitřních a prostorů vnějších, jejich vzájemné prolínání, 
přesahování. Změny poměrných velikostí. Tělo se mentálně 
rozpíná přes celé město, celé město je ukryto v těle. Davy lidí jsou 
v mém těle, celý vnější svět v mém těle. Mé tělo ve vnějším světě. 
Ztracené, nepatrné. Je propletené se sítí věcí, tělo je obrovské, 
obsahuje vesmír. Mé tělo je nakonec poskládáno ze základních 
stavebních prvků vesmíru. Celý vesmír je obrovským lůnem.  
A v poslední dimenzi „jsme z téže látky jako naše sny.” 

Michal Tošner

Wombing

Phila Primus has opened the doors to a major investigation.  
An investigation into the contemplative body, the body in its 
variable relation to space. She observes and visualizes the body’s 
possibilities in the spiritual dimension. The corporeal and the 
spiritual do not stand in opposition here. On the contrary, the 
body is a device of the mind. The senses and experience are the 
instruments and the method employed to investigate this field.  
A field of variable dimensions of the body, space and things.

There are several essential aspects of the body. One’s own body 
with its internal emotions, the body as being-for-itself; the body 
that is conscious of another, the body as being for others; and the 
body as existing in the world. The artist focuses on each 
dimension in turn, and the perceiving observer may take this 
journey with her.

In one dimension, there is the naked body, the body born in the 
womb. The womb’s primordial space, an enfolding, natural  
shape – warm, protective, comfortable – a space experienced 
emotionally, an emotional experience. This is the body with which 
we entered this world, bound to the mother, family, nourishment; 
an intimate body, sensual and sexual, instinctive. From the natural 
internal place it arrives in the space outside, initially alien, 
uncomfortable, cold, artificially geometrical, full of sharp edges 
and gaping like a chasm.

Can one govern oneself? Compos mentis – a toddler recognises 
his or her body and explores how far its power extends.  
It encounters a system that is both physical and symbolic.  
It moves from having command of its appendages to being able 
to grasp its position in the world, locating and understanding its 
own place in the grander scheme, which is the starting point of 
the journey. It identifies with its social womb. The world inscribes 
itself upon the body, the body uses tools, makes certain 
attributes its own and develops corporeal techniques. But it is not 
only the body that must be mastered, but also the mind.  
Like the Stoics, it must achieve a state of calm. Arrest its frenetic 
movement, volatility. Find its locus of power. Determine its own 
coordinates. First one must govern oneself, to be able to govern 
the city (Alcibiades I).

Beyond the human level, however, lies the planetary dimension –  
– the world is the womb of humanity and the body resides within 
it. The space of the maternal planet is the womb where our body 
is located. We become aware of the body on a planetary scale. 
The circularity of the heavenly bodies is a reference to the primal 
experience of the oval space of the womb. The planet and its 
lunar cycles are tied to the mother’s bodily cycles. Natural cycles, 
cosmic and terrestrial, take place within the body and its 
consciousness. We extend beyond parts of our body in both these 
dimensions. The moon awakens the imagination with the same 
power with which it raises the tides.

The world pervades the body – it inscribes itself upon it, the body 
undergoes metamorphosis and metastasis. The body does not 
wander aimlessly through an alienated world. The body is 
pervaded by the world. My body. “My” body? In the end the body 
is only mine as a device for being interconnected with the world 
of things, the seat of my incorporated consciousness.

And the body encounters the bodies of others – they touch, they 
intertwine. The blind lead the blind, the sighted allow others to 
look. The body is not resigned, hopeless. In places it may be 
huddled, biding its time. But it is an energetic body, dynamic,  
a body endowed with power, a joyful body, dancing, heading 
forwards and upwards. With its head in various worlds and 
bodies, moving in the dance of the world, a dance pervading 
worlds…

Bodies inform each other about the external world by touching –   
like ants with their antennae. Where are we? In what dimension, 

at what scale? What is our adequate size? Or, what dimensions 
should delimit our existence? How do we get to various dimensions 
and what can we do there?

The figures of Phila Primus are constantly in motion, dynamic, but at  
the same time they give the impression of rigidity, petrified, they’re 
faceless, depersonalised, programmed, influenced genetically, 
cosmically, socially, culturally, pervaded in many dimensions by the 
external environment. They bring us to the question of freedom, the 
power to be oneself. All those borders and intersections. Is it possible  
to break out, extricate oneself from our predestined existence? How can 
we orientate ourselves in our given context so as to attain at least an 
acceptable condition? I pass through spaces, but where is my free space 
and where are its boundaries? Where are the limits of being free?

“Freedom does not exist. There is only the process through which we 
become ourselves. Nothing happens just randomly, for arbitrary 
reasons. No error seems to have occurred. Everything appears to be 
predetermined. Atoms connect and disconnect, and it all depends on  
the conditions influencing their movement. We are the resultant of this 
world. We are assigned to our parents, who hand down to us their 
genetic information, but also to other authorities, strange individuals, 
who co-create our understanding of reality. Under a certain 
constellation of planets, we are cast into a place where a strange 
culture and a suspicious political situation have been cultivated since 
ancient times. The world is dirty. (…) If we are to deal with freedom, does 
it not lie in purification? When we are born, we are pure, we are 
anarchists. We revolt and then we grow tired and opt to succumb to 
external pressure. We do not think about returning. We simply go with 
the flow. We are condemned to be something we would often not even 
have chosen to be. (…) We want to vent ourselves, turn the negative into 
the positive, to purify ourselves. An immense mystery awaits.  
It is the mystery of love, a public declaration of love. Love is our sole 
gift, our only hope for rebirth. We must not stagnate on the way to 
freedom.” Phila Primus

The human mind is part of the body – and a characteristic of the 
human mind is that all thought and perception begins in a binary 
state. It is corporeal in exactly the same manner that we have a left 
and a right hand. The ability to differentiate between left, right, up, 
down, fundamental spatial symbolisation comes from the experience 
of the body. A place is delimited from space, “here” defines itself in 
terms of “there”, the body circles the horizon. Here, between the 
horizons, is the place where I am located. Me as opposed to not-Me, 
the self is always binary.

A meeting of bodies and minds – brainstorming is not just an 
appealing creative method. It can refer to a real mindstorm, rattling 
even the body. Dark clouds can gather in both the intimate and  
the social sphere, tensions may rise. A sense of foreboding,  
the dreadful calm before the storm. Turbulent times ahead: military 
manoeuvers, airplanes, presentiment of death. Lightning strikes  
the sky…

Skin feeling, the sensation of fabric upon the skin, the feeling of bare 
skin – imagining how it feels to be in someone else’s skin.  
The saying goes: “under my skin; get under someone’s skin.”  
We can also be someone else entirely, as in “Being John Malkovich”. 
The skin is a membrane between the body and the world.

Spatial dimensions – sensations in space and sensations of space, 
sensing internal spaces and external spaces, their mutual 
interpenetration, one overlapping the other. Changes of proportion. 
Mentally, the body extends over the entire city, the entire city is 
concealed within the body. There are crowds of people in my body, 
the entire external world is in my body. My body in the external 
world. Lost, insignificant. It is intertwined with the network of things, 
the body is enormous, it contains the universe. In the end, my body is 
assembled from the basic building blocks of the universe. The entire 
universe is a giant womb. And in the final dimension: “we are such 
stuff as dreams are made on”.

Michal Tošner
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Phila Primus‘ practice draws on intense experience 
and the intuition of the corporeal consciousness. 
The body and consciousness – being conscious 
of the body – are the starting points for her ongoing 
investigation into the unconscious mind, both 
personal and social. Through her work, the artist 
communicates the emotions of an aroused 
consciousness, which she interweaves with 
biological, temporal, physical, social, linguistic and 
symbolic systems. Drawn into the material and 
symbolic space of her work, we inadvertently acquire 
a sharper view of our own physical existence, taking 
place within an interconnected network of all manner 
of essential elements. We often recognize ourselves 
in her work as we really are - mortal, aging, powerless, 
two-faced, isolated…

Numerous threads connect the artist to the tradition 
of surrealism – contemplation, imagination and 
reflection, movement through the terrain of the 
unconscious mind, a lucent depiction of the absurdity 
of realism. Her art bears a unique signature, however. 
She employs collage, extending the technique to 
large formats (up to and beyond life-size).  
Dividing the visual field of each work with her own 
characteristic and singular segmentation, she is able 
to combine highly diverse scales and perspectives. 
This allows various levels of existence to emerge in 
her work, with all their intersections, interstices and 
interrelations. Becoming increasingly layered,  
her work is inexorably expanding towards the third 
dimension, developing into sculpture, as shown by 
her most recent works.

Although on a stylistic level, her art might at a cursory 
glance be compared to that of (the best) Czech 
modernists or surrealists, upon closer inspection it 
becomes evident that her work with images and 
ideas is original and unique, led by an earnest effort 
to express the contents of her own creative vision. 

Michal Tošner
anthropologist and art theoretician
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Zdrojem obsahů děl Phily Primus je intenzivní 
zkušenost a intuice vtěleného vědomí. Tělo a 
vědomí – vědomí těla – se pro ni stává výchozím 
bodem k dalšímu vizuálnímu zkoumání nevědomí, 
jak osobního, tak i společenského. Skrze vizuální 
díla autorka prostředkuje pocit zjitřeného vědomí, 
proplétajícího se s biologickými, temporálními, 
fyzikálními, sociálními, jazykovými a symbolickými 
řády. Jsme-li vtaženi do materiálního a 
symbolického prostoru jejího díla, bezděčně 
můžeme být vybuzeni k zostřenému vnímání 
vlastní tělesné existence uskutečňující se  
v provázanosti nejrůznějších bytností. My lidé se 
v nich často tragicky rozpoznáváme, jakožto 
smrtelní, stárnoucí, bez/mocní, obojetní, 
izolovaní…

Kontemplativní, imaginativní a reflexivní pohyb  
v terénu nevědomí – spolu se zřetelným 
vyobrazením absurdity realismu – autorku četnými 
vlákny spojuje s tradicí surrealismu. Její rukopis  
je ovšem nezaměnitelný. Využívá v něm formální 
postupy koláže, jež dosahují i značně velkých 
formátů (až v nad/životní velikosti). Autorka 
specifickou segmentací příznačně a pozoruhodně 
rozčleňuje vizuální pole jednotlivých děl. Tímto 
způsobem dokáže skloubit i velmi odlišná měřítka 
a různost perspektiv. Nechává tak v díle vyvstat 
různým rovinám bytí s jejich průniky, průhledy  
a vazbami. Vrstevnatost obrazu nezadržitelně 
expanduje směrem k plastičnosti, až k plastice, 
jak dokládá aktuální tvorba.

Ačkoli by při vnějším zkoumání bylo možno její 
díla stylově přirovnat k dílům některých českých 
modernistů či surrealistů (těch nejlepších),  
při bližším pohledu je zřejmé, že práce s obrazem 
a myšlenkou je původní a jedinečná, je vedená 
vážným úsilím o vyjádření obsahů vlastní tvůrčí 
vize. 

Michal Tošner
antropolog a teoretik umění
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