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Michal Kříž je kontemplativní flegmatický introvert. Jeho zájem vzbuzují okrajové vybydlené 

prostory jakoby zapomenuté a hlavně liduprázdné.  Diplomní práce Pokoj je tak integrální 

součástí linie přemýšlení autora o člověku a jeho otisku mimo mainstreamovou společnost. 

Na úvod musím diplomantovi vytknout nedostatky v textové doprovodné části 

diplomové práce, jakkoli není v současné době předmětem zkoušky. Každý text, ve kterém 

se umělec reprezentuje, by měl mít jasnou strukturu. Úvod do problematiky, řešení 

problému, popis techniky a na základě uvedení kontextu sebereflexe. Doufám, že Michal 

Kříž bude mít po obdržení tohoto textu možnost vytčené napravit a že se v závěrečné 

obhajobě prokáže jako důstojný partner dialogu schopný obhájit jinak výtečnou práci. 

Pokoj je v jeho pojetí metaforou systému, kterému se musíme přizpůsobit. Ve své 

obhajobě věnuje podstatný prostor příběhu, kdy po porušení pravidel při hokejovém utkání 

hráč obdrží trest v rámci pravidel hry, jakkoli došlo po zákroku k úmrtí poškozeného. V této 

části textu jsou faktické chyby, způsobené nepřesným opisem z Wikipedie, které poukazují 

přinejmenším na vlažný přístup autora k textové obhajobě. Jakkoli je možné dvě videa a 

kovový objekt, za metaforu vymezeného morálního prostoru považovat, není zcela jasný 

vztah díla a potažmo autora k umění. Uměleckým kontextem  se vůbec nezabývá. Na závěr 

Křiž cituje výňatek z Deleuzeho díla “Postskripta ke kontrole společnosti“, bez jakékoli snahy 

nastínit důvod citace.  Po dočtení nutně přichází rozčarování. Rozčarování o to větší, že 

obdobným problémem se diplomant zabýval i ve své teoretické diplomní práci a je tedy 

nepochopitelné, že tento svůj zdroj nevyužil a že se na oficiální komunikační úrovni 

reprezentuje takovýmto způsobem. Je tedy na mých deduktivních schopnostech abych si to, 

co je v textu a to, co vím od autora  dokázal pospojovat. 

Ze své zkušenosti vím, že se Michal Kříž uměním seriozně zabývá.  

Ze samotného díla je patrné, že pokoj je prostor, v případě videí definovaný v trojrozměrném  

prostoru gumovým míčkem v ploše automatickým vysavačem, v případě prostorové instalace 

stavebnicí z lešenářských žebříků. Výběr médií a jejich zpracování je precizní. Obě videa 

jsou jednoduchá, bez střihu a dalších postprodukčních ozdob. Estetika neodvádí pozornost a 



evokuje uvažování o současnosti. Civilnost je důležitým rysem Křížových prací. Zatímco 

chaoticky poletující míček ohrožuje své vnitřní okolí, automatický vetřelec neúnavně mapuje 

podlahu. Videa v mnohém připomínají spíše záznam performance než komponovaný 

videozáznam. Objekt svojí matérií odkazuje k veřejnému prostoru a jeho rekonstrukci. 

Společná instalace tak vytváří napětí mezi soukromým a veřejným a volně navozuje pocit 

kontroly.  Jestliže si po notné práci vyložím předložený text zjednodušeně jako úvahu o 

právním prostoru jedince v současnosti, který je v ohrožení hegemonickou kontrolou 

kapitalismu, a je otázkou jestli to tak autor myslel, pak je možné říci, že v práci Michala kříže 

došlo naplnění ideje. Nicméně je taková idea v díle poměrně hermeticky uzavřená. Je však 

třeba si uvědomit, že takové myšlenky se v umělecké tvorbě vyjeví až po určité době aniž by 

se autor uchyloval k plakátovosti uměleckého díla.   

Je zřejmé, že autor zná jazyk současného umění, a dokáže jej dobře využívat. 

Michal Kříž prokázal umělecké schopnosti v dostatečné míře. 
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