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Diplomantka se rozhodla reflektovat stopy, které účastníci běžných lidských setkání a každodenních 

interakcí vzájemně do svého vědomí otiskují. V pojmech citu se pokouší evokovat svoji vlastní 

„sociální mapu“ a vtáhnout do ní diváka, vyzvat jej k aktivní účasti na komunikaci emocí (což je 

koneckonců jeden z možných estetických opisů umění). Umělci jsou v takto akcentovaném přístupu 

chápáni jako ti, kdo svou oddaností nepraktickému úsilí představují pro své okolí provokaci, apel i 

předlohu. Ve svém obnažování citlivého (i citového) zakoušení světa umělec funguje jako antický 

pharmakos, který byl ve své komunitě odsunut na okraj jako „nedotknutelný“, aby mohl být 

obětován v zájmu celé obce.  

Nikola Benčová ovšem není takto patetická: spíše než mytopoetické vidění světa ji vyhovuje civilní a 

neokázalé poukazování na možnou otevřenost druhým lidem. Jestliže má umění předcházet život, 

pak ve své neokázalosti. Když Benčová provokativně opakuje (nejen) Beuysovu představu propojení 

umění s každodenností, pak proto, aby podtrhla význam „druhých“ v nichž se musíme zrcadlit 

(Cooley), abychom se dozvídali, kým jsme a kam kráčíme“. Je jen logické, jestliže tedy dospívá 

v opisech k představě „autoportrétu sestaveného z útržků interakcí“. V tomto smyslu bych neváhal 

poznačit její projekt za sociologizující. 

Práce Nikoly Benčové má charakter projektu, kombinujícího více médií. Zejména staví na video-

záznamu a instalaci, která usiluje vyplnit místnost a tak obklopit vstupujícího diváka. Vlákna 

symbolizují lidská pouta a efemérní vztahy jsou zatížena útržky autorských textů. Zvukovou součástí 

instalace nám přibližuje nejen konkrétní spřízněnou duši (Susan Root), ale také reálnou skutečnost 

„výběrových příbuzností“, -totiž setkávání se se svým já v druhých lidech.  

Zajímavým momentem je problematizace čitelnosti textů na fóliích, kterou lze interpretovat jak 

připomínku nezbytného „zahřívání významových fragmentů“ čtenářovou či divákovou imaginací. 

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit A 
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