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Zuzana Kleinerová je velmi pracovitá, houževnatá autorka se zaujetím pro medium 
kresby, které jí natolik okouzlilo, že se touto formou zabývala  celé čtyři roky. Po celý ten 
čas se její tvorba neobešla bez zkoumání a experimentování  Využila schopnosti 
vyjadřovat se performativně a tím ještě obohatila práci s kresbou. Proces se stal ve 
výsledku tím nejdůležitějším.  
 
Po celý semestr kdy jsem mohl nahlédnout do práce Zuzany Kleinerové mě překvapilo 
jak úporně bojuje s tím jaký má být výsledek a kolikrát se proměnila celá práce. 
Zůstávalo jasné, že se vše bude točit okolo kresby, ovšem příjemnou stránkou bylo 
množství práce, které jsem mohl shlédnout. Maličko jsem si nebyl jist tím jestli přílišné 
variování nebude na škodu a celá práce neskončí jen velkým experimentováním s 
nejasným výsledkem. Už jsem podobné práce viděl a tuto hrozbu si autor pod takovým 
vypětím jen těžko připouští. Odstup je pak u tohoto typu práce velmi důležitý.  
 
Ve svém textu se autorka zmiňuje o studiu kaligrafie, které ji bylo velkou inspirací. Právě 
zde jsem viděl největší nebezpečí. Práce se mohla smrsknout jen na estetizováni a 
variování. Na umanutou fascinaci linkou. Ovšem musím připustit, že pro Zuzanu to byla 
jistě důležitá součást na její cestě, bez které se nemohl výsledek předkládaný u 
bakalářky obejít. Myslím, že bylo velmi štastné, že výsledkem nejsou právě tyto kresby, 
případně strnulá fotografická doku- 
mentace. Jistě fotografie jako záznam performancí funguje skvěle. Ještě při správném 
zvětšení jest libí výsledek pro diváka zaručen. Myslím však, že v tomto případě 
rozhodnutí autorky učinit jen krátkou razantní akci považuji za velmi zdařilou.  Tím 
přesně vyjádří, shrne dosavadní zkoumání experimentování na poli kresby. Je jen těžko 
odhadnutelné do jaké míry se povede a jak moc bude autorka s výsledkem spokojena. 
Ovšem i toto napjetí, že akce dopadne všelijak, hodnotím jako odvážné a důležité. 
Lehkost, náhoda, nepřesnost, pomíjivost, proces, intimnost, expresivita, zážitek, práce s 
linkou, to vše bude obsaženo v jedné jediné krátké akci.  
  
Zuzana Kleinerová ve své obhajobě správně uvádí příklady podobné práce u světových 
i domácích autorů. Prokazuje tak upřímný zájem o současné umění ve kterém se chce 
nacházet a tím samozřejmě i schopnost se na poli umění pohybovat.  Jsem sám zvědav 
kam dál se bude práce Zuzky ubírat. Přeji jí aby se jí podařilo více vystavovat a tím 



dostávat ještě více informací o své tvorbě mimoškolně. Což považuji za velmi důležité. 
Zuzana Kleinerová svou bakalářskou prací prokazuje svoje umělecké a odborné 
schopnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otázky autorovi práce: 
  1. Kde vidíš limity tohoto způsobu práce? 
  2. Jak by jsi případně prezentovala toto dílo, akci v galerii? 
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