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 Nina Grúňová patří mezi umělce se silně rozvinutým smyslem a zájmem pro širší 
možnosti pojetí uměleckého vyjádření podepřené hlubokou znalostí a zájmem o 
příbuzné humanitní obory.  Intelektuální vybavenost jí otevírá širokou škálu 
vyjadřovacích prostředků. V době svého studia na bakalářském stupni, kdy v 
převážné míře užívala médium malby jako hlavní vyjadřovací prostředek,  
přistupovala k malbě jako k možnosti záznamu práce s tělem a časem. Snažila se  
metodou půstu ohledat možnosti proměny malířského projevu na základě změny 
vnímání díky proměně metabolických rytmů. Její další směřování se dále vyvíjelo 
směrem k instalaci a videu, přičemž čas v jeji práci hrál vždy podstatnou roli - jako 
například v kresebném cyklu nazvaném Dvakrát do stejné řeky z roku 2014. 
Poté co se rozhodla na jeden rok přerušit studium, přichází s videoinstalací nazvanou 
Čas. Přestože tato práce vznikla zcela autonomně bez vnějších zásahů vedoucího 
práce, byl jsem pravidelně informován o jejim vývoji.  
 
  Video instalace s názvem Čas se skládá ze dvou na první pohled jednoduchých 
videí. Vizuální stránka obou smyček je svěží a současná, přičemž záznam s názvem  
Uchopit okamžik vykazuje známky, kterými se vyznačuje takzvané post internetové 
umění. Obraz v obraze, ruka jako důležitý nástroj komunikace se strojem, virtuální 
pozadí nebo lesklé materiály. Nicméně na této spíše znakové blízkosti podobnost i 
končí.  Jde totiž především o demonstraci pokusu s časovým posunem. Nejprve 
chaoticky zmačkaný papír je následně demonstrativně napodoben složitým 
geometrickým způsobem, jaký známe u origami. Obraz je proložen černými 
plochami, kde ženský hlas deklamuje výňatky různých filosofických textů, vše je  
doprovozeno měnícím se rytmem bubínku. Naproti tomu v minutovém videu 
nazvaném Natáhnout okamžik zaznamenává autorka sama sebe po dechovém 
cvičení, kde se rytmus dýchání zpomalí natolik, že minutu nedýchá. Statický záběr 
téměř připomínající zastavený obraz je narušován jemným rytmem  čeřící se hladiny 
v šálku kávy zpřítomňujícím tlukot srdce.  Vlastně se jedná o propracované dílo, do 
kterého autorka vkládá možná až příliš mnoho nadějí, plynoucích patrně z 
nedostatku zkušeností  z vystavování.  Více zkušeností s uměleckým provozem, kde by 
byla nucena k vyšší produkci, by ji dovedlo jistě dále a do méně zatěžkaných řešení. 
Nicméně opět píši text ve chvíli, kdy je práce ještě v procesu a záleží jen na autorce, 
do jaké míry se zhostí finální instalace. 
 
  Textová část diplomové práce Niny Gruňové je obsáhlá a vyčerpávající. Úvod je 
věnován rekapitulaci dosavadního studia a hlavně formování zájmu zvoleného 
tématu. Zde je dobré vyzdvihnout ohledané teoretické pozadí, které se nezdá být 
zpětnou projekcí, podepírající dříve vzniklou konstrukci, ale spíše jde o samotnou 
kostru, kterou pak autorka obrazně řečeno obaluje svalovinou a kůží.  V závěru se 
obsáhle a velmi citlivě vztahuje ke kontextu zvoleného fenoménu vnímání 



přítomnosti, aniž by se uchylovala k pouhému výčtu znakově podobných autorů. Na 
úplný závěr se vztahuje k aktuálním otázkám, které se skloňují v kuloárech umělecké 
avantgardy, jakými jsou filosofické teze snažící se vytvořit nové vize budoucnosti. Jak 
ovšem zaznívá v úplném úvodu, jde spíše o polemiku s těmito proudy.  
Vcelku ambiciózní dílo přes možné slabiny  doporučuji k obhajobě. 
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