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Jméno a příjmení studenta: Bc. Kristína Reisová 

Název práce: Cez chodník ide ježko 

 

Slovní hodnocení: 

Kristína Reisová při svém studiu oscilovala mezi naším ateliérem a Ateliérem environmentu. Byla to velmi 

přirozená pozice pro způsob jejího vyjadřování. Kristíniny práce jsou velmi kvalitní už od první z nich, kterou 

byla velká ovladatelná loutka borovicového keře kosodřeviny. Už tato první práce byla typická, protože 

spojovala autorčinu řemeslnou zručnost a zájem o detail s jejím poetickým a na jazyk zaměřeným myšlením. 

U loutky kosodřeviny totiž nešlo o vybroušené dřevíčka a složitý systém provázkového vedení, ale o 

jazykovou hru kostodrevina - kosti. Práce totiž vznikla jako reakce na zadání vytvoření suvenýru pro 

brněnskou Kostnici.  

Kristíně je tedy nejbližsí vizuální práce s jazykem. Toto téma zpracovala v mnoha objektech, ze kterých se 

velká část také dočkala veřejného vystavení, např. v Armaturce v Ústí nad Labem nebo v kavárně Praze v 

Brně. Kristíniny projekty jsou vždy velmi čisté. Jsou takové mimo jiné proto, že dává velký důraz na počátek 

tvorby, na pozorování. Sama ve své závěrečném textu svou metodu popisuje - dívá se a má “bystré 

smysly”.Ve svém vývoji se Kristína postupně vzdává materiality, její zájem se stáčí více na slovo samotné a 

pak za něj, na to jak dokáže zachytit zázrak pomíjivé události.Svá slova přeměňovala v objekty, snažila se je 

vyjádřit pomocí práce s různými způsoby zpěvu i posílit roli čtení jako události.  

Diplomová práce v sobě spojuje všechny kladné aspekty její tvorby. Je založena na dlouhodobém Kristínině 

pozorování života, kdy si na kartičky zapisuje jednotlivé děje. Tyto kartičky četla na své poslední klauzuře a 

umožnila tak posluchačům se pomalu dostat do podobné meditativní polohy. Rozšířená sbírka příběhů v 

diplomové práci začala hledat svou materiální polohu. Našla ji v chytré negaci materiality - do ručních papírů 

jsou příběhy psané systémem dírek propouštějících světlo. Je zajímavé číst je proti světlu, společně s 

prosvítajícím příběhem materiálu ručních papírů, vytvořených autorkou z právě kvetoucích květin.  

Autorka do projektu zapojila i další rovinu - otázku, jakým způsobem jednotlivé listy svázat - otázku knihy. 

Kristína se knihou zabývá také opakovaně. Nejvíce ji dráždí otázka, jak udělat knihu nehierarchickou, tak 

aby všechny stránky měly stejný přístup k čtenáři. V diplomové práci nabízí řešení ve forměkruhového stolu. 

Do objektu se tak, pro mně možná lehce na úrok křehké civilnosti, dostávají symbolické motivy. 
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Kristína Reisová je velmi zralou a citlivou osobností, s velkou láskou ke světu, kterou dokáže přesně vyjádřit 

díky svému poetického talentu i řemeslné zručnosti. Těším se na veškerou její další tvorbu. Její poezie 

mluvící přes materiální a vizuální svět, je poezie, které rozumím. 

Otázky k rozpravě: 

 

 

Závěrečné hodnocení:  

Práci doporučuji k obhajobě. 
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