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Slovní hodnocení: 

Práca Kateřiny Šillerovej je rozpoznateľná a ťažko čitateľná zároveň. Tento paradox platí hlavne pre 

opis jej rukopisu, ťažiť sa však z neho dá aj pri hodnotení predkladanej bakalárskej práce. Aby sa mohol 

Kateřinin vnútorný svet dostať na povrch a ponúknuť sa prostedníctvom prehovárajúceho umeleckého 

výstupu diváckemu porozumeniu, musel prejsť dlhým vývojom, ktorý stál veľa odvahy a práce. Výrazný 

vizuálny prejav sa tak striedal s introvertnou neistotou a vydarené vizuálne experimenty s odmietaním 

zverejňovania poctivo rozpracovanej poetiky. Ako autorka Kateřina Šillerová zároveň nikdy necielila na 

všetkých. Od svojho diváka totiž vyžaduje jemnosť, zvýšenú vnímavosť a citlivosť na detail. Bakalárska 
práca Slithy, a Blend of Lithe and Slimy je (okrem toho, čo v deň obhajoby fyzicky priamo prezentuje a 

reprezentuje) preto aj zavŕšením štvorročnej cesty, iste plnej osamelosti, ale o to viac odhodlania 

a nastavovania si priorít. Zahŕňa realizáciu hlbokých vnútorných tém, ktoré Kateřina počas celého štúdia 

konzistentne overovala, testovala a nastavovala a ktoré vo svojej bakalárskej práci artikuluje sebavedome 

a explicitne.  

Slithy, a Blend of Lithe and Slimy pozostáva z priestorovej inštalácie niekoľkých variabilných, viac-

menej kombinovateľných a vzájomne poprepletaných prvkov, ktoré si dovolím pracovne zaradiť do troch 

okruhov. Prvým z nich je cyklus zmizíkových kresieb na atramentových monochrómoch veľkostí 
pripomínajúcich fotografie vyvolané z kinofilmu. Komorný formát i ilustratívna poloha zvolených motívov sú 

akýmsi pevným bodom práce, nadväzujú na autorkinu denníkovú kresbu, ktorá aj napriek využitiu silne 

štylizovanie symboliky a značnému zovšeobecneniu spôsobenému určitou ornamentálnosťou prejavu, 

pravdepodobne predstavuje najintímnejšiu polohu práce. 

 Druhým (ak to môžem nazvať) cyklom je neohraničený súbor materiálových skíc – fragmentov 

fiktívnych tiel, ktoré jednotlivo fungujú ako významové glosy, ale i ako vizuálno-poetické trópy. Tento 

výsledok Kateřina dosahuje experimentovaním s kozmetickými prípravkami – čiže symbolmi prevažne 

ženskej telesnosti. Make-up (ale i penu na holenie) mieša s materiálmi bežnejšími v tradičnej umeleckej 
alebo kreatívnej technológii. Dôraz kladie na artificialitu každého aktu sebadekorovania, ktoré je implicitnou 

súčasťou spoločenských konvencií. Zároveň tým zdôrazňuje problematickosť (fyzickej i virtuálnej) 

sebaprezentácie, ktorej dnes umelkyne a umelci čelia. Zlupnutá umelá koža potom pripomína vyzlečené 
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oblečenie, i odhodenie nárokov a očakávaní. Ako celok tieto materiálové fragmenty nepredstavujú konkrétny 
výber, ani jednoznačné zdelenie. Jednotlivé prvky série sú náznakové, intuitívne sa opakujú a prestupujú. 

Túto neurčitosť môžeme považovať za kvalitu cyklu – hlavne v porovnaní so súborom atramentových 

kresieb, ktorý sa stojac oproti bezprostrednosti materiálových experimentov zdá možno trochu upätý. 

(Rozhodnutie kombinovať oba cykly preto považujem za vydarené.) 

Posledným vrcholom pomyselnej triády je video, ktoré prisudzuje objektom funkciu rekvizít a je 

určitou fúziou predchádzajúcich prístupov. Genericky znejúci emotívne podfarbený text písaný penou na 

holenie je milostným vyznaním bunky a akoby verbálne pokračoval v ilustratívnej poetike zmizíkových 

kresieb. 

   Aj písaná reflexia vhodne lícuje praktickú časť práce. Kateřina sa (v textovej časti i v konzultáciách) 

prihlasuje k niekoľkým pre bakalársku prácu (i jej tvorbu) kľúčovým princípom: predovšetkým k telesnosti, ale 

tiež k laboratóriu, k inšpirácii v panpsychizme, bioarte či transhumanizme, k dualitám ako mikro a makro, 

versmír a bunka alebo biologické a umelé. Prostredníctvom svojho pseudo-laboratória prízvukuje relativitu 

všetkého, s čím prichádzame do kontaktu a čo nás reprezentuje a narušuje zažité ľudské hierarchie. Pri 

veľmi veľkom nazväčšovaní nachádzame vesmír v bunke, pri obrovskom oddialení si všímame známe 

väzby, tvary, chody – kopírujúce princípy, ktoré sme našli pod mikroskopom. Vzťahovanie sa typu mikro-
makro je vždy antropocentrické.  

Otázky k rozpravě: 

Aké podnázvy by ste dali jednotlivým cyklom (alebo prvkom) inštalácie? 

Čo je dôvodom vyhýbaniu sa vzťahovaniu k gendru – aj napriek použitiu (možno stereotypne) ustálených 

femínnych symbolov? 

 

Závěrečné hodnocení:  
Práci doporučuji k obhajobě. 
 
Návrh klasifikace: 
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