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Kristýna Fuksová ve své diplomové práci volně navazuje na linii svojí předchozí tvorby. Dlouhodobě 
pracovala s náměty prolínání, překryvání různých obrazových rovin, které následně vytvářejí nové 
iluzivní prostorové situace. V posledních letech se soustředila na práci s novými technickými materialy 
(reflexní plátno), umožnujicími využití optické iluze. 

Dlouho jsem autorku podezíral z určité estetické povrchnosti. Měl jsem pocit, že volí různé postupy 
a snaží se vyjadřovat k různým tématům tak, aby výsledek vyhovoval její apriorní vizuální představě. 
Je pravda, že do určité míry je to vlastní každému umělci. Je jen otázkou míry a sebereflexe, zda a jak 
daleko do podobné manýry zabředneme. Vedli jsme s Kristýnou na toto téma nejednou dlouhé diskuze. 

V předkládané diplomové práci mne Kristýna přesvědčila, že výsledek (ačkoliv mohl původní impuls 
vycházet z touhy po předem známem vizuálu) má vnitřní soudržnost a smysl. 

Pokud se obrátíme k názvu série - Krajina, můžeme si být jisti, že se jedná o krajinu v nejširším smyslu 
slova. Dokonce víc než o krajinu jako takovou jde spíše o zkušenost z procházení krajinou (ať už 
mentální nebo konkrétní). Kresba (hlavní použitý výtvarný prostředek) je pro diváka nestálá a pomijí 
v závislosti na jeho pohybu v prostoru. Samotný proces kreslení je v rámci předem stanovených 
pravidel viditelně improvizovaný a naznačuje podobnou situaci jako je její následné pozorování. 

Série předložených kreseb nemá evokovat hmotu závěsného obrazu. Instalace je pojatá neokázale 
a skromně, což výsledku velmi svědčí.

Studentka má přehled o kontextu českého i mezinárodního současného umění a je schopná svou práci 
v tomto rámci nahlížet. Je jisté, že její práce do značné míry odkazuje k minimalismu a přemýšlení 
v materiálových souvislostech. Využívá známých a používaných formálních postupů k poměrně 
osobitému uvažování nad lokálním tématem, pevně vazaným na osobní zkušenost.  

Diplomovou práci Kristýny Fuksové považuji za skvělé vyústění její studijního snažení a pevně 
doufám, že i nadále bude pokračovat v nastoupené cestě a rozvijet dosavadní studiem nabyté 
zkušenosti. 
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