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Slovní hodnocení:  
Renáta Pintérová vyzkoušela během svého dosavadního studia na FaVU práci  
s širokou škálou médií. Prvotní filmové výstupy spíše dokumentárního charakteru 
vystřídal zájem o sochu a instalaci. Po této zkušenosti se Renata věnovala 
experimentům s kresbou a malbou. V tomto období vytvářela sérii satirických komixů 
Pickles, ve kterých se prostřednictví antropomorfních okurek vyjadřovala ironicky  
k problémům a ikonám současné globální pop kultury. Prvky vizuálního humoru se 
projevily také v její převážně fotografické práci vytvořené pod vlivem post – 
internetové estetiky, která přímo navazovala na zeleninové stripy a znamenala také 
návrat k zájmu o instalaci. Na Renatině přístupu si vážím kromě její pracovitosti také 
odvahy, se kterou během studia přistupovala k řešení nových uměleckých výzev  
a kromě formálních aspektů se zajímala také o jejich teoretické pozadí.  
Ve svojí bakalářské práci Global Environment se Renáta vrací ke své předchozí 
sochařské zkušenosti. Tentokrát k ní ale přistupuje z odlišné pozice a odvolává se na 
teorii tzv. Metamodernismu. Metamodernismus je soudobá kulturně – společenská 
teorie, kterou v roce 2010 prezentovali nizozemští kulturní teoretici Timotheus 
Vermeulen a Robin van den Akker jako reakci na postmodernu. Podle nich se 
současná společnost vzdává postmoderních východisek ve prospěch návratu 
typicky moderních postojů. Předpona meta je zde odvozena od platónské metaxe – 
neustálého pohybu mezi dvěma kontrastními póly, v tomto případě 
reprezentovanými oscilováním mezi modernou a postmodernou. V posledních dvou 
dekádách je možné zejména v kontextu euroamerické kultury pozorovat návrat 
narativů, které jsou v přímém rozporu s postmoderními principy, jako jsou např. 
vzrůstající tendence nacionalismu, biologický determinismus, atd.  
Výstupem bakalářské práce je kombinovaná instalace sochařských a nalezených 
objektů. V té Renata ironizuje konzumní prvky současné globální popkultury  
a s trochou nadsázky můžeme také konstatovat, že se snaží o redefinici antické 
tradice z metamodernistického pohledu. Zde musím poznamenat, že hodnotím práci 
ještě před její závěrečnou instalací, která bude mít na její vyznění zásadní vliv.  
V ateliéru jsem viděl pouze její dílčí části a nezbývá mi než Renatě důvěřovat, že se jí 
tuto zásadní úlohu podaří zvládnout. 



Otázky k rozpravě:  
 
Můžeš jmenovat nějaké oblíbené současné umělce, jejichž práce se odvolává na 
teorii metamodernismu a říct co tě zajímá na jejich práci?  
Během posledního období je vidět tvůj zvýšený zájem o sochu a objekt. Můžeš nám 
vysvětlit, proč si se rozhodla pracovat aktuálně právě s touto formou?  
 
Závěrečné hodnocení:  
Práci hodnotím jako výbornou a navrhuji známku A.  
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