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Slovní hodnocení: 

Diplomová práce Kristíny Reisové prošla během roku plynulým vývojem a její výsledek odráží 

soustředěnost, s jakou se jí autorka věnovala. Celý tvůrčí proces směřoval k závěrečné instalaci, jejíž 

podoba je s obsahem vnitřně provázána, a která, v návaznosti na obsah, postupně vzešla.  

V provedení práce a v instalaci oceňuji to, s jakou důvěrou se Kristína nechala vést svojí intuicí. Toto vedení 

ji přivedlo od samotných textů, které jsou základními kameny, a jejichž vznik je samostatným dílem, až ke 

objektu-knize, velké květině s okvětními lístky-příběhy. Klid a důvěra, že vše je tak, jak má být, jí umožnily 
projít nelehkou cestu směrem k divákovi, přičemž některé fáze vývoje práce byly pro Kristínu i pro mne v 

řekněme nepřesvědčivé.  

Samotné texty by obstály i v klasické knižní podobě, a jako kniha do kapsy by byly čtenářům při jejich 

toulkách inspirací k vlastnímu rozechvění přítomným okamžikem a ponouknutím k soustředěnosti a 

pozornosti. Krok od literatury blíže světu výtvarného umění a samotná prezentace textů v instalaci se mi v 

průběhu práce zdály být problematické. Důvěra autorky, a její otevřenost ale daly vzniknout objektu, který 

funguje ve své celistvosti, byť ve mě konkrétně volba stolu stále vzbuzuje nejistotu. 

Dále je pro mne otázkou, v jakém konkrétní prostředí by tento objekt-kniha nejlépe fungoval, ale 
pravděpodobné je, že si najde své místo sám, podobně jako si našel svoji současnou podobu. 

 

Autorka v textovém doprovodu cituje Annu Hogenovou, a ve způsobu, jakým tvoří, neradikálním 

způsobem demonstruje nezávislost na světě, který se stal součástí (uměleckého) das Ge-stellu, jak jej 

Hogenová označuje. Touha po pravdivosti a odmítnutí některých struktur světa umění, je pro současnou 

generaci příznačná, byť se projevuje velmi rozmanitě. Introvertní osobnost Kristíny k divákovi nevykřikuje ani 

neironizuje, ale prostřednictvím díla dává impulzy k obratu dovnitř, divák není ohromen, spíše je nucen se 

ponořit a dojít Hogenovskému "usebrání se" v touze po nalezení pravdivosti. I osoba autorky se zde ztrácí, 
autorka dílo nevytváří, ale nalézá: "Umenie nachádzam a zbieram ho. Mám svoju zbierku, som zberateľkou 

krásy sveta, ktorá sa v určitých prostrediach nazýva krásou umenia. "  

Podobně jako v básních Garyho. Snydera, jednoho z dalších citovaných ve slovním doprovodu práce, i v 

Kristíniných básních čtenář nalezne takovou obyčejnost, nad níž je nucen se pozastavit. Jejich jedinečnost je 

v tom, že umožňují čtenářům rychlé spojení se s jejich zdrojem; každý z nás něco takového zažil a dokázal 
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by napsat taková to slova, ovšem kdyby dovolil sám sobě být součástí, na chvíli se spojit se světem. 
Doslovný pohled do světla, které si musíme sami nalézt, pokud si chceme básně na ručních papírech 

přečíst, a chvíle, kdy skrze prázdná míst spatříme slova, dávají práci jemný spirituální rozměr. Tímto a 

prostřednictvím jednoduchosti slov, autorka předává nepostřehnutelně divákovi roli pozorovatele a tím i roli 

tvůrce. Vytváří neviditelné spojení se světem a naplňuje funkci uměleckého díla, jednoduše a základně, bez 

nutnosti velkých kontextů se současným uměním a galerijním světem, v němž jsou její ambice minimální. 

 

 
Otázky k rozpravě: 
1. Uvažovala jste o jiné více performativní prezentaci textů? 

2. Uvažovala jste o jiné formální podobě knihy? 

 

Závěrečné hodnocení:  
Cez chodník prebehuje ježko je diplomovou prací, která směřuje k úspěšnému zakončení studia a k získání 

magisterského titulu. 
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