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Slovní hodnocení:

Jak se prosadit jako současný malíř, 2015. Ateliér Vasila Artamonova, 2015. 

Dům intelektuálů a ona, 2014. Koláž, 2014. Dokonalý obraz, 2014. Obři, 2013-14. 

Ateliér, dort, 2014. Magický Krakov, 2013. Krakov, 2013. 48 portrétů, 2013-13. 

Komisař Rex. Děda Ládíček. Babička Liduška. Ivo. Viki. Pan Machovský. Venda. 

Sestra. Dcera. Přítelkyně, 2012. Je nám to jedno, 2012. Mutant, 2011. Návštěva, 

2010. Voyeur, 2010. Šťastná rodina, 2010. Z výčtů názvů obrazů, které jsem měl 

možnost vidět v autorčině dokumentaci, je možné vysledovat vcelku jasnou linii 

zájmu. 

Dokáže si ale autorka představit, co se stane v příštích deseti letech? Troufal bych si 

říct, že si to představit dokáže. Možná o tom ještě nepřemýšlela, možná, že to tuší, 

možná jsou obrazy napřed. Něco na tom vztahu bude. Kdo je umělec? Je to někdo, 

kdo má cit? Je to někdo, kdo dokáže vytvořit časoprostor, který citlivě reaguje na 

změny odehrávající se v každodenní realitě? 

Vztah těla a prostředí. A jaký je ten další krok? Je to nějaká forma společenské 

patologie, tak jak jí popisují autoři knih, kterými se autorka zaobírá a které uvedla ve 

své obhajobě diplomové práce, jako oblíbený zdroj inspirace, nebo je dalším krokem 

nějaká forma terapie? Na to se nedá přesně odpovědět. Autorka říká, něco je 

nemocné. Mě zajímá otázka, jak tu nemoc léčit. Vztah těla a prostředí. Něco je v 

křeči. Křeč vzniká, když svaly, kůže a nebo mozek nesnesou rychlost nebo napětí, 

kterému jsou vystaveni. Jednoduše pro to nejsou uzpůsobeni. Vztah těla a prostředí. 

Co je vnímavost? Schopnost porozumět něčemu, co není možné vyjádřit slovy? A 

rytmus? Dokážete si představit, že by se rytmus prostředí zpomalil? Myslitelné to je, 

ale možné jen těžko. Jsme tedy nuceni následovat rytmus a přijmout jeho pravidla. 

Jsme tedy v křeči. 

Lidé se rádi potkávají, ale jen na chvíli, na hodinu, ale pak už to není úplně ono. Je 

těžké být spolu po delší čas. Lidé ztrácejí schopnost těšit se z přítomnosti druhého. 



Kdo je ten druhý? Je to nepřítel a nebo konkurent? Všichni dobře víme, že to tak 

nějak zažívá každý z nás, ale ne každý si uvědomuje, že to není možné nijak zvrátit. 

To, co se v osmdesátých letech nazývalo Second Life (Druhý život) a dále se 

rozvíjelo v devadesátých letech v Life on the Screen (Život na obrazovce), se nyní 

proměnilo na Alone Together (Spolu osamělý). Cítíme se nejistí. Máme strach z 

důvěrností a tak se ubíráme k onomu druhému, aby nám otevřel další dimenzi toho, 

jak mít vztah a přitom se před ním ochránit. Co tedy od sebe očekáváme? Jak silně 

do sebe zapadá sociální život a například digitální médium? Můžeme se sledovat, 

nebo sledovat někoho jiného a nebo si změnit status ze spolehlivá, na opotřebovaná 

atd. Život se rozpíná přes dvě universa. Každé má svůj vlastní obsah a vlastní 

pravidla. Během překračování hranice bychom si měli uvědomovat změnu tohoto 

sémantického pole. Autorka ve své obhajobě diplomové práce píše. Život 2, přestože 

to tak na první pohled může vypadat, není příliš šťastný. Všichni protagonisté po 

něčem touží, ale většinou se jim to nedostává. Vždy je něco, na úkor něčeho jiného. 

Život 2, obyčejné situace, každodenní život, sociální sondy, protagonisté, 

člověk, vztah, rodina, přátelé, herci, scéna atd. Podle výčtu klíčových slov, které 

se neobjevují jen v obhajobě diplomové práce, ale napříč autorčinou tvorbou, lze 

usoudit, že ,,výzkum“ takzvaného zažívaní každodennosti, lze považovat za vyústění 

její dlouhodobé činnosti. Nejbližší okolí vystupuje v kulisách a rozehrané (někdy 

zcela minimalistické) herecké situace jen vykreslují širší souvislosti jejího sociálního 

experimentu. Na závěr bych dodal, že Život 2, tedy ona paralela, nám nekrade naše 

lidství, ale v různých vrstvách je zrcadlí. 

Poznámka:

V rámci roku jsem měl několikrát možnost se s autorkou nad její diplomovou prací 

setkat a rozebrat souvislosti  a východiska její tvorby. Byl jsem konfrontovaný s 

tématem a rozpracovaností. Samotnou diplomovou práci (finální výstup prezentovaný 

v galerie Off formát) jsem vzhledem k časnému odevzdání oponentského posudku 

neměl možnost vidět. I z toho co vím, hodnotím nasazení a proces uvažování a 

věřím, že práce se setká s pozitivní odezvou. Tímto doporučuji diplomovou práci k 

ústní obhajobě a navrhuji ji ohodnotit jako výbornou. 
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