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Bakalářská práce – posudek vedoucího  
 

Jméno a příjmení studenta: Nela Bártová 

Název práce: Krajina křehkých snů 

 

Nela Bártová do ateliéru sochařství přestoupila před dvěma roky z ateliéru Environment. Jaké byly pohnutky 

pro tuto změnu nevím vlastně doteď. Postupně se však ukázalo, že Nela má velmi široký záběr a vykazuje 

spoustu aktivit  hudebních, textových a jinak organizačních a mezitím prodává květiny. Kolik toho může dát 

ateliéru a vlastní sochařské tvorbě jsem nedokázal odhadnout, obzvlášť v teto improvizační době.  

Když jsem si někde na internetu náhodou přečetl její báseň a po rozhovoru s Nelou se dověděl, že ji má vyjít 

v knižní podobě sbírka básní: Na konci chodby je ráno,  

dostala ateliérové zadání napsat báseň a pověsit ji na zeď. Někdo a možná i Nela sama si sehnala s výrobny 

vánočních ozdob několik svazků skleněných trubiček a začala sama pomocí plynového hořáku “psát”. 

Zpočátku ještě umělecky doma na zahradě, po zdech, po schodech, do puklin přetvářela rovné tyčky skla v 

pavučiny a jiné subtilní umělecké instalace krátkého bytí, než začala tvarovat tyčky v text.  

I když to bylo pro ni málo, málo umělecké, přece jen rozhodla se použít tuto technologii a sklo pro svou 

závěrečnou bakalářskou práci. Práci, která má být prostá, textová ale instalačně pro její dokonalé vyznění 

náročná, vyžadující excelentní prostorové cítění a smysl pro detail a pak i zvládnutí práce se sklem.  

Z původní volby prezentovat bakalářku v ušmudlané galerii umakart naštěstí sešlo. Bylo to přesně o opaku 

toho jak zacházet s tak křehkou materií jakou je sklo nebo i báseň i když básníkům stačí ucho k naslouchání 

a čtenářům pak čelovka a niterný prožitek se možná dostaví ale sklo potřebuje prostor: 

 

hodiny klamou 

výjimečně 

nejdu pozdě 

z nudy jedu tam 

kde to neznám 

večerky svítěj jasněji 

než večernice 

u obrovskýho pole 

začíná Smutno 

hoď si věci do kurfu 

pojedem domů 
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Závěrečné hodnocení:  
Práci doporučuji k obhajobě 

 

Návrh klasifikace: 

A  

 

Posudek vypracoval(a): 
Prof.ak.soch. Jan Ambruz 

 

Datum: 
 

 

(Podpis vedoucího)  
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