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Pod jednotícím názvem Tiché výpovědi vytvořila Hana Kubínová sérii 15 plakátů, z nichž 
každý nese v titulku název jedné z vybraných okrajových čtvrtí Brna. Fotografie na plakátech 
zachycují drobné instalace z odpadků a smetí, jejichž stíny připomínají zvířata, která ve 
městech většinou nepotkáme. Plakáty autorka vylepila v jednotlivých čtvrtích. V interpretaci 
díla zdůrazňuje lapidárně ekologický podtext. V obhajobě práce mimo jiné zmiňuje: 
„opětovný návrat zvířete na původní místo“. 
 
Název Tiché výpovědi zvolila Hana v souvislosti s předběžným zadáním bakalářské práce, 
ještě před vznikem projektu. Vystihuje její přístup k umění obecně. Trefně doplňuje i vyznění 
výsledné práce.  
 
Kubínová patří mezi introvertní tvůrce. K umění přistupuje spíše intuitivně. V jejím portfoliu 
najdeme jednoduchá konceptuální cvičení, připomínající konceptualismus 70. a 80. let bez 
jasně formulovaného posunu. V posledních letech se soustředila na plošnou malbu, lyricko-
abstraktní krajiny. Hlásí se k autorům jako Petr Kvíčala, Pavel Hayek, Václav Kočí apod. 
Svými obrazy ne zcela uvědoměle odkazuje na ekologické akcenty v umění 80. let (např. 
Oldřich Šembera, Michal Kern).  
 
Naši komunikaci od začátku znesnadňuje studentčina nedůvěra v kontext umění a zároveň 
nereflexivní sebevymezování. Na většinu dotazů a výtek reaguje: „Mně se to tak líbí.“ 
 
Práce se rozvíjela v několika paralelních rovinách. Nejdominantněji zazníval jednoznačně 
estetický záměr fotograficky zachytit stíny autorkou vytvořených kompozic, struktur 
přírodnin. Vedle toho se ale ukazovalo, že i samotná procházka, nejprve do přírody, později 
na periferie města, nese svůj význam. Autorka zvažovala i návodnost komponování a 
konstelací. Fotografie nejprve zcela abstraktních struktur připomínaly tapety. Přitom silně 
kontrastovaly s tušeným konceptuálním záměrem.  
Později se bakalářská práce odklonila od abstraktních forem, vytvořených z ryze přírodních 
materiálů, směrem ke komentáři reality příměstského prostředí, instalacím z na místě 
nalezeného odpadu. Přiblížila se tak k ekologickým názorům Tonyho Cragga z devadesátých 
let a přímo reflektovala uměleckou strategii dua Tim Noble a Sue Webster. V konzultacích 
s Michalem Moravčíkem dospěla Hana k možnému konceptuálnějšímu uchopení vztahu 
objektu – zvířete a konkrétní lokality. Oslovila zoologa, který jí zprostředkoval informace o 
tom, jaká zvířata konkrétní periferie Brna vytlačila. Fotografovala stíny komponovaných 
zvířat i lokality samotné. Přitom se stále projevoval rozpor mezi jasným konceptuálním 
záměrem, spojeným s důsledným postupem, a důrazem na estetičnost provedení.  



Výsledná série fotografií nakonec zobrazuje výřez instalace a jejího stínu v univerzálně 
vyznívajícím kontextu. Struktura silnice, chodníku, okraje zatravněných ploch mohou být 
kdekoli. Hranice mezi chodníkem a trávou spíše symbolicky odkazují k okrajům města. 
Komplementárně ke snímkům staví jednoduchou, a přitom výstižnou popisku, údaj o lokalitě, 
kde intervenci provedla, zatímco instalaci na místě uklidila. (Podle autorčiných slov je 
pravděpodobnost, že někdo spatří stín komponovaný ze specifického úhlu pohledu, nulová. 
Nezbyla než hromádka smetí.) Lokalitu ale „znečišťuje“ vylepením výsledného plakátu. 
V možné interakci s divákem na daném místě pak dochází k oné tiché výpovědi. Kubínová 
neapeluje za zachování přírody na úkor města. Její plakáty jsou spíše mementy za vypuzená 
zvířata. Ve své velikosti, nákladu a nejednoznačném vyznění mohou působit i jako podivné 
komentáře plakátovací kultury a s ní spojené komerce.  
 
Jakkoli mohla práce a naše komunikace nad ní působit rozpolceně, dospěla Hana 
k zajímavému výstupu na hranici lyrického a diskurzivního gesta. Domnívám se, že by 
přesnější pojmenování, vymezení vlastní pozice autorce prospělo v dalším uvažování nad 
vlastní rolí v oblasti umění, ráda bych ji v tom podpořila. 
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