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akademický rok 2019/2020 

Diplomová práce – posudek vedoucího ateliéru  

 

Jméno a příjmení studenta, vč. titulů: BcA. Adam Turzo 

Název práce: LAPIDARIUM: FOOD AND SHELTER 

 

Slovní hodnocení: 

Magisterská diplomová práca Adama Turza ukončuje pomerne krátky štvor-semestrálny pobyt s prerušením 

v našom ateliéri, na ktorý sa študent prihlásil po absolvovaní bakalárského štúdia v Ateliéri Design skla na 

Univerzite T.Bati v Zlíne.  Pôvodne sa na FaVU hlásil do sochárskeho ateliéru, ale po konzultáciách si 

nakoniec našiel miesto v Ateliéri kresby a grafiky kde sme otvorení i priestorovým a materiálovým 

presahom. Rozhodnutie prijať diplomanta do ateliéru vyhodnocujem spätne veľmi pozitívne pretože vniesol 

do ateliérovéj práce nové sochárske impulzy. Jeho uvažovanie o umení cez objekt aj cez grafiku, koláž či iné 

médiá je robustné, monumentálne a rozmanité, patrí k študentom, ktorý sa nebojí zašpiniť si v ateléri ruky, 

pracuje intenzívne a expanduje v ateliéri až na hranice priestorových možností, čo jeho študijný kolegovia 

neraz pocítili. Dúfam však, že aj oni vnímali jeho prítomnosť v ateliéri prevažne pozitívne cez možnosť 

pozrieť sa na objekt či grafiku a vlastnú tvorbu novou optikou. 

Adam tému svojej diplomovej práce pomenúva ako sociálne kritický komentár. Takýto komentár je určite 

vo vnútri jeho práce prítomný, je však otázne či sa dostáva aj na povrch a je jasne kriticky čitateľný?.. 

Hľadať riešenie prostredníctvom formálnej dekonštrukcie architektury a potravy je veľmi nápadité a 

študent sa prepracoval k zaujímavým vizuálnym výsledkom. 

Posun v jeho hľadaní vlastného výrazu vidím v úspešnej snahe o materiálové aktuálne prekročenie  média a 

jeho doplnenie o zaujímavé priestorové inštalačné presahy. Adam Turzo pracoval v posledných semestroch 

na rozsiahlej neustále sa meniacej objektovej sérii. Pre prezentáciu diplomovej práce sa rozhodol o ďaľší 

výrazový posun- plánuje vybrané objekty vystaviť v zatemnenom priestore s sekvenčným lokálnym 

nasvietením. Objekty sa tak významovo dostávajú do bezčasia sú vytrhnuté zo svojho prirodzeného 

prostredia výskytu a evokujú skôr virtuálny sochársky priestor. V prípade vydarenej inštalácie môže práca 

vyznieť nadčasovo a progresívne. 

Pevne dúfam, že diplomová práca po úspešnom obhájení je skutočne iba začiatkom kontinuálnej vlastnej 

tvorby mimo akademického prostredia. 
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Závěrečné hodnocení:  Prácu doporučujem k obhajobe. 

Návrh klasifikace: A 

Posudek vypracoval(a): doc.Mgr.Art. Svätopluk Mikyta 

 

Otázky:  

Do  akého uměleckého kontextu by si sám zaradil svoju tvorbu po obsahovej stránke? 

Akým spôsobom uvažuješ o trvácnosti Tebou vytvorených diel? 

Dátum: 8. 8. 2020 

 

Podpis:  


