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Posudek: 
Študentka Zuzana Kleinerová prišla do Ateliéru Kresba a Grafika ako stážistka

v ZS 2012/2013 z ateliéru Tělový dizajn. S jej dočasným pobytom a vzájomnou 
komunikáciou som rád súhlasil, keďže už vtedy bolo zrejmé čo je predmetom jej 
umeleckých ambícií - bolo a ostáva ním médium kresby. Kontinuálne skúma podstatu
kresby nielen z jej estetického hľadiska či hľadiska obsahu a jeho významu, ale robí 
tvorivý autorský výskum aj v jej fyzických možnostiach.

O týchto limitoch, má byť aj jej bakalárska práca zhrnutá v performatívnych 
autovýstupoch bez divákov v krajinnom exteriéri, zdokumentovaných v médiu 
fotografie, ktoré by mohli aspoň dokumentačne priblížiť študentkine uvažovanie a 
prácu. Primárne ju zaujíma samotný proces kresby, nezachytiteľnosť linky, zážitok 
pred a po kreslení,  a v tomto uvažovaní je potenciál, ktorý ju priviedol aj ku kresleniu
„plivnutím“ tušu.

Zuzana Kleinerova sa snaží posunúť hranice medzi tvorcom a výtvorom, sama
sa stáva médiom – nástrojom - nádobou, ktorá prostredníctvom "plivnutí" čierneho 
tušu poukazuje na pominuteľnosť okamžiku, kedy jej výtvor - plastickú tekutú linku 
možeme vnímať, hovorí o "momente existence linie".

Takéto performatívne náhodné kreslenie sa odohrávalo počas semestra v 
krajine, kde je namiesto papiera pozadím pre plivnuté línie väčšinou ranná hmlou 
zahalená krajina. Zaujímavým aspektom práce, ktorý si študentka v procese tvorby 
všíma, a uvažuje o jeho prezentácii je určitý druh existencionalizmu prítomného vo 
výraze tušom trápeného tela, bezprostredne po akcii, ktorý tiež zaznamenáva 
prostredníctvom fotografie. Tu sa dostávam opäť k priznaniu nevýhodnej pozície 
diváka, ktorý mal možnosť konzultovať prácu sprostredkovanú iba prostredníctvom 
fotografického záznamu.

Dnešné "plivnutí" pred divákmi v interiéri školy bude premiérové.
Ako vedúci práce si preto dovolím u Zuzany Kleinerovej ohodnotiť dokázateľnú 
kontinuitu záujmu o štúdium kresby, skúmanie jej nových možností a s tým súvisiace 
pracovné nasadenie známkou B.
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