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Posudek:  
 
Alžběta Bačíková patří ke studentům s vysokým zájmem o teorii umění, inklinující 
k aktivistickým a nehmotným aspektům uměleckého díla. Její práce se opírá o hlubokou 
znalost problematiky a hledání nejvhodnějšího prostředku k jeho vyjádření. Není proto 
mediálně ukotvená a volně se pohybuje v mezích, které jsme si zvykli nazývat 
intermediálními. Teoretická práce Alžběty Bačíkové se zabývá podstatou umění a podrobuje 
kritice i sociálně ekonomické aspekty spojené s postavením umělce ve společnosti. 
V této rovině se volně pohybuje i diplomní práce s názvem Talk and Twerk. Talk- mluvit, 
umění dobře dýchat a srozumitelně artikulovat a výstižně argumentovat, versus twerk - tanec 
jehož výrazným prvkem je pohyb hýždí. Obě tyto polohy reprezentují lektorky, jež spojuje  
práce s fyzickým tělem klientů, přičemž důležitým faktorem u obou disciplín je umění správně 
dýchat. 
Už  ve svém videu Květomluva z roku 2013 jednoduchou formou podle předem připraveného 
scénáře nechává své rodiče mlčky vést dialog prostřednictvím květin, které pokládají na stůl. 
Význam položené květiny je opsán titulkem. Toto jednoduché a ve svém dopadu silné dílo je 
v principu formálně rozvedeno i v diplomové práci. Obsahem je ovšem naprosto odlišné. Dvě 
ženy, zabývající se zdokonalováním člověka, a podílející se tak na jeho zvýšeném 
sebevědomí a tím i na jeho zdraví. K těmto dvěma aktérkám Bačíkovou zavedlo 
prozkoumávání současné pozice feministického a genderového umění. Zajímavým 
myšlenkovým pochodem dospěla k dvěma protagonistkám z odlišných subkulturních sfér a 
na základě pečlivě připraveného scénáře rozehrává dialog mezi těmito protipóly. Přestože je 
vše předem připraveno, nejedná se o hranou situaci ale jde o jakýsi hybrid oscilující mezi 
dokumentem, hraným dokumentem a inscenací a možná home videem. Politicky zabarvené 
texty pronášené jako součást rétorického cvičení a první pokusy o uvolnění se a 
rozpohybování upjatého těla učitelky rétoriky by mohly lehce svádět k úšklebku a lacinému 
vtipu, nicméně autorka ve svém díle ví naprosto jasně, co chce, a přestože se do scénáře 
notnou měrou promítá i náhoda, drží se vytčené představy. Samotná realizace videa je 
vytvořena s profesionální pečlivostí. Scénář, vyhledání aktérů, výběr interiéru, realizační tým, 
postprodukce.  
Ve své obhajobě se odkazuje k autorům patřícím do nedávné současnosti, pro které byl 
důležitý zájem o současnou hudbu, popkulturu, a kteří se ve svém díle hojně obraceli 
k sociálním a politickým aspektům společnosti. Na první pohled letmá zmínka o kontextu 
diplomové práce odhaluje hlubokou znalost současného umění i vytyčeného prostoru, 
v němž se pohybuje.  
 
Ažběta Bačíková svou závěrečnou prací zcela prokázala svoje umělecké schopnosti a 
odborné znalosti na vysoké úrovni. Jednoznačně se jedná o vyzrálou suverénní uměleckou 
osobnost. 
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