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Slovní hodnocení:

Hned od počátku studia se Zita Elznic tehdy ještě Kyselová, systematicky věnovala vztahu člověka 

a zvířat. Od tématu vztahu člověka a domácích zvířat (či spíše mazlíčků) se posunula k námětu 

masného průmyslu a hospodářských zvířat, nebo, jak lze vidět na diplomové práci, vztahu kultu 

rybolovu k rybám.

Během studia se snažila nalézt ideální výrazový prostředek a vyjadřovací médium pro své 

krystalizující se téma. Zpočátku se pokoušela osvojit si malířský jazyk, v němž hrála důležitou roli 

spontaneita. Postupně si vyzkoušela práci s fotografií, videem či objekty, které v rámci site specific 

instalací uspořádávala do různých i monumentálních kompozic. Při hledání ideálního esteticko- 

technického řešení ráda opouští komfortní zóny a pouští se do pro ni nových řešení, dalo by se říci 

skoro bezhlavě. Nutno podotknouti, že nakonec vždy úspěšně, i když mám dojem, že přes clonu 

technických potíží se někdy vytratí jistá nenucenost, lehkost a překvapivost řešení. 

Zájem o médium videa ji zavedl do Prahy na FaMU, kde studovala alternativní tvorbu. Prošla 

ateliérem hostujícího pedagoga, který vedl Przemyslaw Kwiek. Domluvenou stáž v ateliéru 

Intermediální konfrontace na VŠUP v Praze znemožnila pandemie koronaviru. Z osobních důvodů 

měla nejprve přerušené, později rozvolněné studium. 

Někdy se v jejím přístupu k tématu objevuje trochu těžkopádný moralizující přístup (jako například 

v bakalářské práci, složené z odlitků odpadních odřezků zvířecích těl, které zmnožením uspořádala 

do kompozice připomínající lezeckou stěnu), ale většinou se jí naopak daří do výsledné práce 

dostávat vtip a nadsázku, jak se jí to povedlo například v klauzurní práci, kde na obrazovkách „dýchá“ 

v  igelitu balené maso. To je rovněž příklad i této závěrečné práce.

Vtip je vetknut již do samotného názvu práce. Víš, co udělá ryba, když vyběhne na kopec?  Pokud 

to nevíte tak odpověď zní: zalapá po dechu.

Ryba v instalaci Zity Elznic však nelapá po dechu, ale tu začne papouškovat po vás, tam vyprávět 

pohádku o zlaté rybce a onde si s vámi dokonce povídat, to vše na pozadí synchronizované 
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choreografie rybího baletu. Na základě estetického kýče z konce devadesátých let je nám 

představena pitoreskní atrakce naplněná poselstvím o nás a rybě. Z prvotního pobavení se na 

povrch dere pocit trapnosti, viny nebo odporu. Vůči čemu? Vůči komu? Vůči autorce? Sobě?  Pokud 

to tak je, pak jsme byli osloveni uměním a dílo se tak podařilo. 

Jedním ze základních pilířů v přemýšlení Zity Elznic je dílo amerického spisovatele Jonathana 

Safrana Foera Jíst zvířata z roku 2008. Postupně se přidávaly další a další zdroje spojené s nově 

formovaným pojmem Antropocén. Nicméně odkaz Foerova díla mi v dílech diplomantky rezonuje 

zdaleka nejvíce: ignorováním skutečností, díky nimž jsme podobní zvířatům- například schopnosti 

cítit bolest nebo osamění popíráme samotnou podstatu lidskosti.

To jsou jednoduché these, které se prolínají tvorbou dostatečně dlouho na to, aby se Zita Elznic 

mohla osvobodit od nutkavé potřeby být prospěšná společnosti a konečně být prospěšná i jazyku 

umění. 

Otázky k rozpravě: 

Do jaké míry se dá dílo a přemýšlení autorky vnímat jako aktivistické?
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Doporučuji k absolutoriu.
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