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Slovní hodnocení: 

Adam Hejduk je zcela svébytný a samostatný tvůrce a tato samostatnost jej provázela a byla mu ponechána 

téměř od počátku jeho studia v ateliéru sochařství 2 kde přestoupil z ateliéru sochařství 1 /?/. Vždy přicházel 

s tématy, která hlouběji až urputně bádal a s různou úspěšností realizoval v souladu s koncepcí ateliéru. 

Diplomová práce probíhala taky v tomto modu, možná trochu samostatněji až utajeně ale o to víc jsem byl 

překvapen kam jej jeho volba a aktuální rozpoložení nasměruje. 

Po jeho úspěších s akustickými instalacemi, do kterých postupně výraznějším způsobem implantoval 

tabulové sklo, upoutal na sebe značnou pozornost odborné veřejnosti a to tak, že se stal laureátem 

mezinárodní ceny Stanislava Libeského pro mladé sklářské umělce/?/. 

Jeho diplomová práce je možná překvapující vyústěním jeho studia sochařství protože jako finální 

závěrečnou práci předkládá k hodnocení video. Jakýsi náhodný voyerský záznam okna pro mne neznámé 

brněnské ulice a toho co se odehrálo za ním. Krátkou sekvenci rozehrává ne nepodobně tvůrci 

psychologických filmových příběhů Alfreda Hitchcocka /Okno do dvora 1954/. Nevím, zda to byl zrovna 

dobrý nápad, popasovat se s tímto obehraným motivem, zda rozbrnkání zvukové stopy upoutá pozornost 

diváka, zda okenní sklo dostatečně rozloží světelný paprsek a rozehraje plnohodnotné barevné spektrum a 

povznese toto fádní téma v alespoň trochu originální, hodnotitelné dílo. 

Věřím však, podobně jako Adam, že se tak stane a budeme svědky, když ne obrazovému, tak přinejmenší 

akustickému zážitku, protože nejlepší sklo je to, které není vidět. 

 

 

Otázky k rozpravě: 

Které své dílo ve své dosavadní tvorbě hodnotíš jako nejvydařenější? 

Poletíš do Pilchucu? 

 

Závěrečné hodnocení:  

Práci doporučuji k hodnocení 
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Navrhuji hodnocení A 
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