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V prach obráceno 

 

 

Slovní hodnocení: 
Sypání popela na hlavu v loňském roce předcházela mně nesrozumitelné shromažďování prachu někde a 

jeho přesouvání někam málo si z toho pamatuji ale výsledná práce realizovaná a instalovaná na konci 

loňského letního semestru v ateliéru as2 byla nezvykle působivá, prožitá a přesvědčivá. Byl to záznam nebo 

spíš výsledek performance. Finálním výstupem byly kresby prachem na velkém čtvercovém papíře s 

ponecháním bílých stop po chodidlech a míst kde prach, který si stojící Adéla v bílé košili sypala na hlavu, 

nedopadl. Vzniklo tak několik sugestivních kreseb a snad i videozáznam, který jsem neviděl. Tato 

performance měla především pro Adélu očistný charakter /pálila staré fotky, svou minulost/ ale i bez tohoto 

vysvětlení byl výsledek přesvědčivý. Adéla se tak poprvé intezivně dotkla podstaty umělecké tvorby, o jejiž 

smyslu dlouho pochybovala.  

Závěrečná bakalářská práce taky chvíli koketovala s prachem nebo popelem a ne úplně s konkrétní 

představou ale od začátku s konkrétním místem. Nepříliš velkou ale zanedbanou městskou plochou - 

brownfield - smetištěm v blízkosti bydliště 

začala Adéla postupně vyklízet s tím, že všechno to smetí spálí na popel.  

S postupující očistou a obnažováním místa se začala vyjevovat jeho dřívější zahradní nebo zahrádkářká 

podoba a popel se tak stal nepotřebnou artificialitou. Po konzultaci s oponentkou a pedagožkou FaVU Bárou 

Lungovou začal mít původní záměr jiné ekologické obrysy. Místo bylo zaneseno do google map a stalo se 

tak turistickou “destinací” s turistickou směrovkou a informační tabulí pro turisty a náhodné kolemjdoucí i s 

ohništěm.  

Závěrečnou fází zabydlování tohoto ostrova zeleně byla noc probdělá ve spacáku na betonovém panelu, 

kterou Adéla přežila v hrůze a nevím zda tento test potvrdil připravenost místa k jinému užívání než jen jako 

smetiště, zda byla proměna dostatečná pro změnu jeho vnímání.  

 

 

Otázky k rozpravě: 

Stane se toto místo atrakcí pro turisty?  
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Závěrečné hodnocení:  
Práci doporučuji k obhajobě 

 

Návrh klasifikace: 

A 

 

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