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Posudek:  
Již v dřívějších pracích Martiny Kocmanové se ukázalo, že se cítí doma tam, kde se protne 
dobrý nápad a originální řemeslné provedení. Užívá si rukodělnou realizaci bez přílišných 
spekulací. Zajímají ji možnosti a limity vlastní práce v různých materiálech. Často svou 
kreativní činností dospěla k užitným předmětům. Neméně důležitou roli hrají v její práci i 
sociální situace, do nichž se průběžně dostává. Vyzkoušela si stáže v ateliéru oděvní tvorby 
VŠVU v Bratislavě, sochařské ateliéry a dílny na UMPRUM v Praze, ale třeba také dílnu na 
výrobu porcelánu. Sama zorganizovala několik edukativních autorských projektů s různými 
skupinami. Je citlivou pozorovatelkou vztahu současného umění, uměleckých škol, řemesla a 
designu. 
 
Zdálo by se, že rozdíly mezi designem a volnou tvorbou nejsou dnes už zásadní. Přesto 
se však vyjevují v podobě předsudků a očekávání v rámci různých kulturních společenství. 
FaVU je v tomto ohledu specifická, mj. rozdělením ateliérů do dvou budov. V jedné z nich se 
nachází ateliéry tradičněji orientované, ve druhé pak zaměřené na nová media. 
V posledních několika letech zde došlo ke konceptualizování většiny oborů. Málokterý 
vychází primárně z řemeslných základů, ovládání nějaké techniky. Dostupnost řemeslných 
dílen se zde minimalizovala. Zdálo by se, že to v současném umění není zásadní problém, 
studentům takové podmínky umožní intermediální přístupy, nezatížené uvažování. Vyjevuje 
se zde ale i nostalgie po bezpečí a tradici řemeslné základny. Práce Martiny Kocmanové 
zkoumá právě tento aspekt uměleckého školství. Organizuje dílny pro FaVU, v nichž 
zastupuje roli, kterou by podle ní mohla zastávat instituce. Učí své spolužáky technikám, 
které si sama v průběhu bakalářského studia osvojila. Pomáhá jim realizovat jejich nápady. 
Debatuje s nimi o vztahu k rukodělnosti a řemeslu. Její práce není jen kritikou instituce, ale 
také snahou dozvědět se něco o své inklinaci k řemeslu a v tomto ohledu i o tendencích 
společenství, v němž žije. 
 
Umělecké školy podle mě nemají vychovávat profesionály ve smyslu technokratů, kteří jsou 
přesvědčení, že jejich odbornost umožňuje řešit problémy. Myslím si, že skutečné problémy 
světa přecházejí oborové hranice a že právě mezioborové působení umělci umožňuje kritický 
odstup, svobodné vyjádření. Martina v rozhovorech v rámci dílen zaregistrovala nelibý pocit 
studentů, že se mají zabývat uměleckou profesí ve smyslu poučenosti o kontextu umění, o 
fungování umělce ve společnosti, způsobech vlastního managementu, sebeprosazení. Její 
výuka subjektivního kutilství je možná také reakcí na tento objevující se trend – pragmatický 
přístup k roli umělce.  
 



V souvislosti s edukativními projekty v současném umění se Claire Bishopová1 odvolává mj. 
na brazilského pedagoga Paula Freira, který se od šedesátých let zabýval způsoby, jimiž 
vzdělání může pomoci posílit a osvobodit studenty utlačované politickými, hospodářskými, 
sociálními nebo ideologickými mocenskými strukturami. Zatímco tradiční „bankovní 
koncept“ vzdělání studentům říká, co mají znát, Freirovo „vzdělání formulováním problémů“ 
povzbuzuje studenty, aby sami kladli vlastní otázky, zkoumali svět. V tomto ohledu je 
Martinin projekt cenný. Popírá (v současné, pragmaticky orientované společnosti typický) 
princip směny, který se ve školství projevuje tím, že studenti i společnost očekávají návraty 
investic vložených do vzdělávání. Nahrazuje jej modelem daru. Přináší do školy něco, co si 
myslí, že jí schází. Orientuje se na jednotlivé účastníky, pomáhá jim realizovat jejich 
představy. Její práce je materiální i nemateriální zároveň. Uskutečnila se v několika 
navazujících dílnách, v nichž představila vybrané techniky, řešila jednotlivé požadavky 
účastníků a zároveň diskutovala obecnější otázky výuky na umělecké škole. Na nezúčastněné 
DÍLNA působila formou plakátů, pozvánek. Mohly vyvolávat dojem lidové školy umění na 
umělecké akademii. A v tomto ohledu je také považuji za inspirativní. Výstupem pro 
nezúčastněné jsou relikty a video dokumentace dílen a rozhovorů, v neposlední řadě také 
zatím neuchopitelné všeobecné povědomí o tomto problému, povzbuzení studentů k aktivní 
účasti na procesu výuky.  
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