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Slovní hodnocení:

Finá|ní podobu diplomové baka|ářské práce Nikoly Benčové jsem prozatím nemě|

moŽnost vidět a zaŽít' Niko|a původní ideu Živé akce v pos|edních dnech radiká|ně

změni|a a rozhod|a Se pracovat zpětně se záznamy jiŽ proběhlých performancí, které se

snaŽí nově, poeticky interpretovat, a i díky tomu si sama definovat svůj osobní přístup

k projevům umění, k němuŽ (a formám jeho dokumentace) přistupuje se zdravou

nedůvěrou. Naše konzu|tace probíha|y spíše v obecnější rovině rozhovorů o funkci

umění a umě|ce v dnešní době, o pos|ánívysokého umě|eckého ško|ství a vyuŽití

získané umělecká kompetence v kaŽdodennosti, o křesťanských metodách vidění sebe

sama poh|edem druhého apod' ProtoŽe jsem prozatím neměl moŽnost uvidět

před|oŽenou práci v jejím ,,ce|ku.., je pro mě s|oŽité vyjádřit s|ovně názor nebo jen

popsat, co při práci ,,Cit na rozdáváni,'zaŽívárn, a to nejenom proto, Že defau|tním

nastavením č|ověka v evropském prostoru je emoční neutra|ita. Cit je uýsostně

subjektivní stav, ov|ivňující naše postoje a vztahy ke skutečnosti. UŽ jenom pouhá

představa můŽe být nosite|em citu, jehoŽ imanentnív|astností ovšem je autonomie

a samostatnost. Musíme ho proŽít, máme-|i mu porozumět. Teprve pak |ze s jistou

cit|ivostí Vypozorovat naše zrych|ení či zpomalení dechu, tepu, nebo dokonce mode|aci

tvaru našeho vnímání oko|ního světa. Věřím, Že se - přes jistou dávku skepse

k prostředkům umění- Niko|a vyvaruje přílišného důrazu na,,organizování emocí.., které

často vede k syndromu vyhoření. Věřím, Že u Niko|y tomu bude právě naopak, a ijejí

rozhodnutí nepokračovat ve studiu v magisterském stupnije rozhodnutím, které udě|a|a

z přesvědčení' Na zák|adé konzultací navrhuji hodnocení B s tím, Že finá|nÍ návrh

známky a precizovaný posudek odevzdám v den obhajoby práce'



otázky k rozpravě:
Budou poloŽeny na místě v ěase obhajoby práce.

Závěrečné hodnocení:
Bude zpřesněno a doloŽeno během obhajoby práce nad Íinální podobou insta|ace.
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