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akademický rok 2019/2020 

Diplomová práce – posudek vedoucího ateliéru  

 

Jméno a příjmení studenta, vč. titulů: BcA. Kristýna Kazdová 

Název práce: STUFF THAT CAN MAKE ME SAD 

Slovní hodnocení: 

Kristýna nerada opúšťa Brno a jeho bezprostredné okolie v ktorom našla študijné i pracovné zázemie a asi 

to tak aj ostane... 

 Výnimkou bola skromná účasť na ateliérových plenérech a semestrálny pobyt v inštitúcii GEDOK 

v nemeckom Stuttgarte v roku 2018. Pred bakálárskou prácou remedializovala kresbu ako plošné lineárne 

médium cez experimenty s grafitom a jeho presahmi z plochy do priestoru. Na chvíľu sa formálne vzdialila 

téme prírody, ktorá kontinuálne prestupuje jej prácou počas 6 rokov v ateliéri Kresba a grafika. Raz 

zdrojovo- nachádzala si tu tvaroslovie, ktoré ju inšpirovalo pre vytváranie grafických listov a kresieb,  

inokedy skôr ako duchovné zázemie pre vytváranie vlastných mytológií a rituálnych prejavov. Vo svojej 

diplomovej práci so smuto vyznievajúcim názvom sa snaží o zvizualizovanie pozitívneho pocitu nádeje, ktorý 

autorsky vidí vo vedecko-fantasticky vyznievajúcej  transformácii ľudského tela a úzkom „druhovom“ 

prepojení s prírodou. 

Dej jednotlivých grafických listov sa odohráva na aktuálnom pozadí globálnej enviromentálnej krízy a 

konzumerizmu, ktorý ju spôsobuje.  Téma nanajvýš aktuálna,  ale formálny jazyk pôsobí trochu zastaralo a 

už videne. Transformované figuratívne motívy v prepojení s prírodou sú kanonizovaným prejavom 

československej grafiky 70-80tych rokov autorov ako napríklad Jiří Anderle či slovenský Dušan Kállay. Títo 

autori tu našli v dobe normalizácie bezpečné apolitické vizuálne zázemie, ktoré manieristicky rozvíjali. 

Diplomantka je zdatnou kresliarkou, okrem prezentovaných prác sa vždy priebežne venovala lineárnej 

kresbe kombinovanej s textom v menších skicákových komentároch, ktoré však nikdy netúžila vystavovať a 

tak boli iba predmetom ateliérových konzultácii. V závere sa vždy snažila vytvoriť autonómnu inštaláciu 

ktorú často a aj v prípade dnes prezentovanej práce ponecháva interpretačne otvorenú a podáva väčšinou 

skromný komentár. To však nemusí byť na škodu, ak sa jej podarí vytvoriť podľa plánu presvedčivé a 

vizuálne pôsobivé nové práce. 

 

Závěrečné hodnocení:  Prácu doporučujem k obhajobe. 
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Návrh klasifikace: B 

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

 

Otázky:  

V čom podľa Teba spočíva formálne vymedzenie Tvojej práce voči spomenutým autorom? 

Ako si představuješ svoju umeleckú budúcnosť? 

 

Dátum: 8. 8. 2020 

 

Podpis:  


