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Slovní hodnocení: 

Olena Piskova nastoupila do ateliéru na magisterské studium. Před tím studovala na Národní akademii 

výtvarného umění a architektury na Ukrajině. Technicky a řemeslně přišla velmi dobře připravená. 

Realistické modelování ji nečiní žádné potíže a ona necítí důvod ho dále rozvíjet. 

S novým prostorem očekávala i nová témata a právě jejich hledání je její cíl. Od počátku jsem cítil, že to pro 

ni nebude jednoduchý úkol, možná trochu nečekaně bržděný její řemeslnou průpravou. Mohla totiž snadno 

oddělit nápad a myšlenku od jejího zrealizování. Díky svému řemeslnému vybavení se nemusela trápit 

s formou a realizováním svého projektu, vždy ho dokázala realistickou formou naplnit. 

To je osvobozující, ale jen ve chvíli, kdy vím, co chci sdělit. Ve své první práci nazvané „Dáš si dítě?“ tak 

přesně postupovala – zvolila si téma, zaměnila želatinové medvídky za želatinové děti, vymodelovala si 

předlohu dítěte, vytvořila formu a odlila do želatinové hmoty pytlík různobarevných želatinových dětí. Položila 

tak otázku co znamená jíst symboly? Otázku nechala otevřenou, ale se symbolem pracovala dále. Tentokrát 

se ale posunula do oblasti lidové symboliky a výsledkem neměla být otázka, ale spíše socha ilustrující 

lidovou pověru o tom, že se děti rodí ze zelí. 

Socha nebo spíše objekt měl mít naturalistickou formu a autorka se díky této práci seznámila s možnostmi 

digitálního sochařství. Naskenovala rozkrojenou hlávku zelí a odkryla tak krásnou fraktálovou strukturu růstu 

zelí, pak do této struktury vložila několik figurek schoulených dětí v prenatálních pozicích. Děti ze struktury 

vystupují jako z rozkrojeného laboratorního vzorku, kde jen se štěstím unikly stejnému osudu, jaký potkal 

hlávku zelí. Poetika celé sochy i poetika lidové pověry ale překrývá naturalistickou interpretaci. Z ní zůstávají 

jen detaily a barevnost. Hlávka zelí je v reálné velikosti v reálné barevnosti a vznikla pomocí 3D skenování 

a 3D tisku. 

Po této práci se Olena vrátila k dětské vzpomínce na ukryté poklady a vytvořila instalaci na téma skrývání. 

Nešlo o příliš šťastný projekt, a tak se ve své diplomové práci vrátila k menšímu formátu a realistické formě 

ilustrující sdělení. Opět použila nástroje digitálního sochařství, a i když ve svém textu mluví o tom, že 

náročnost zpracování dat i úprava modelu pro tisk byla větší než kdyby sochu modelovala a odlévala 

tradičními sochařskými postupy, jsem přesvědčený, že by objekt tradiční cestou nevznikl, a kdyby vznikl, 

jeho forma by byla prostě jiná. 
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Nevadí mi, že z kukuřičného klasu, ve kterém jsou jednotlivá zrnka kukuřice nahrazena lidskými embryi, není 

úplně čitelný motiv. Tím je myšlenka obhajující genetické inženýrství jako jednu z cest jak posunout lidi 

k přežití ve stále přelidněnějším světě. Sám nemám v tomto směru jasno, a stejně tak na mně působí i klas 

plný lidských zárodků. Ta vize je pro mě spíše hororová a varující před nadšením a divokým nekroceným 

experimentům v oblasti vědy. 

Můžu ale objekt číst v jeho symbolické rovině a potom se více přibližuje poetice rozkrojené zelné hlávky. 

Nejednoznačnost objektu považuji za přednost. Švankmajerovský surrealistický pohled, který se nabízí, je 

trochu překrytý nefyzickou barevností, která objekt opět vrací do oblasti soch. 

 

Otázky k rozpravě: 

Kde autorka vidí ještě jiný inspirační zdroj pro svojí další práci? 

 

Závěrečné hodnocení:  
Práci doporučuji k obhajobě. 

 
Návrh klasifikace: 
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