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Slovní hodnocení: 

Dokumentace diplomové práce Oleny Piskové může na první pohled asociovat referát na téma genetického 

inženýrství. Kromě věcných, předpokládám, že i obecně dostupných informací o GMO se dočteme o velmi 

subjektivních okolnostech, které autorku vedou k tvorbě i k tázání se na fungování světa. Nechybí popis 

složitosti výroby díla. Ovšem o koncepci, rozhodnutí týkajících se výsledné práce a její instalace se příliš 

nedozvíme. Přitom její zážitek z dětství naznačuje možné východisko v umění: „Jako dítě jsem si vážně 

myslela, že pokud chci odhalit princip fungovaní světa, stačí se jen více zamyslet.“ Domnívám se, že právě v 

rámci umění je prostor pro subjektivní zacházení s informacemi, překračování vědeckých, sociálních, 

politických nebo kulturních domén. Jako studentka magisterského diplomového oboru by ale autorka ale 

měla postupovat uvědoměle a měla by být schopná reflexe procesu své práce. Pokud se totiž například staví 

za vývoj geneticky modifikovaných potravin, mělo by ji kromě výroby zajímat i to, kde a jak bude její socha 

fungovat. 

K estetické stránce práce mám rovněž výhrady. Předně si myslím, že autorka nedomyslela měřítko a 

povrchovou úpravu sochy. Starší práce, v níž umístila lidská embrya na průřezu hlávky zelí ve skutečném 

měřítku, přitahovala pozornost díky detailnímu provedení a polychromii. Fungovala podle mě podobně jako 

předměty z historických kabinetů kuriozit. Zároveň mohla asociovat sci-fi. Ve své doslovnosti působila 

posedle a přesvědčivě.  

V případě zvoleného modelu kukuřice se rozhodla pro kompromisní řešení. Obvyklou velikost kukuřice lehce 

naddimenzovala, čímž nejspíš chtěla asociovat možnosti genetických proměn. Ovšem výsledná socha 

nepůsobí ani obsesivně propracovaně, detailně, ani monumentálně. Problém vidím i v práci s hmotou – tam, 

kde by člověk čekal dutinu pod suchým listím odlupujícím se z jádra kukuřice, najdeme další objem, jakoby 

další klas. Nejednoznačnost díla umocňuje povrchová úprava. Autorka materiál téměř neznatelně patinovala 

zeleným sprejem.  

Zdůvodnění technologie 3D tisku v tom smyslu, že se odkazuje k automatizovaným procesům, sice 

respektuji, ale vzhledem k tomu, že autorka nejprve kukuřici a embrya vymodelovala a poté složitě 

skenovala a tiskla, připadá mi, že je technologie využitá až příliš mechanicky a ve smyslu služby technologii, 

ne naopak. Robotičnost výroby navíc problematizuje patinou.  
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Na základě několika starších prací autorky se domnívám, že její síla spočívá v oscilování mezi lidovým, nebo 

dokonce pokleslým sochařstvím a akademičtějšími, modernistickými formami. Je jí blízké kombinování 

materiálů i různých estetických vzorců. Přeji jí, aby bez tlaku diplomních zkoušek nacházela uvolněná a 

přesvědčivá vyjádření. 

 

 

Otázky k rozpravě: 

Kde, jak by mělo dílo být ideálně instalováno? 

Lišila by se vaše práce, kdybyste stála na začátku procesu se současnou zkušeností? 

Budete v pracech na téma GMO pokračovat? Jak? 

 

Závěrečné hodnocení:  

Práci doporučuji obhajobě. 
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