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Slovní hodnocení: 

Uvedu svůj posudek silným tvrzením: kvalita práce Anny Slámové výrazně přesahuje standard, 

s nímž se na této umělecké škole setkáváme. Na konci studia má za sebou bohatou výstavní činnost 

a vývoj její práce se v průběhu studia stále více řídil vnitřními požadavky vyplývajícími z formujících 

se uměleckých zájmů a postojů než nějakými z vnějšku kladenými školními povinnostmi. Když jsem 

před necelým rokem Annu Slámovou oslovil k účasti na kolektivní výstavě Apocalypse me s vědomím, 

že bude jediná studentka mezi vystavujícími, nejednalo se o akt „social curating“. Mohl jsem jako 

kurátor pracovat s jasnou představou o tom, jakou pozici v rámci umělecké scény Anna Slámová 

reprezentuje. Moje očekávání spojená s její účastí na výstavě v Galerii Emila Filly se naplnila, snad až 

na jediné – myslel jsem si, že instalace antipro bude její bakalářská práce. Když mě pak Anna 

v průběhu dalších měsíců seznamovala se záměrem projektu, který nyní obhajuje, měl jsem chvílemi 

obavy, jestli si přece jen neukousla příliš velké sousto. Na druhou stranu právě ochota riskovat 

a vymezovat si cíle, které se na první pohled jeví jako příliš velké, provází její studium celou dobu 

a právě zde je také třeba hledat výchozí bod cesty, na jejímž konci lze dospět až k úvodnímu silnému 

tvrzení. 

K obhajobě Anna Slámová předkládá to, pro co jsme nakonec z nedostatku lepších slov použili 

termín „autorská kniha“. Je to kniha-objekt, která v sobě spojuje obrazovou dokumentaci jejích prací, 

respektive výstav z období posledního zhruba půl roku, multiply vycházející opět z její aktuální práce, 

dále zvukovou složku, jejímž autorem je Estonec Norman Orro, který je zároveň autorem grafického 

designu knihy, a texty vybrané a editované (ve smyslu většinou nutného krácení) autorkou. To, jakým 

způsobem se Anna Slámová pohybuje volně napříč kategoriemi a mantinely vymezující jednotlivé 

pozice v profesionalizovaném světě umění, je pro mě opět potvrzením velkého sebevědomí, 

spojeného ovšem s pokorou a nasazením. Diplomantka figuruje jako „dodavatelka obsahu“, jako 

kurátorka vybírající texty z okruhu představitelů aktuálního diskursu nacházejícího se na pomezí 

teorie a kritiky současného umění a filosofie, jako manažerka zajišťující si spolupracovníky, nezbytné 

finance a technické zázemí pro realizaci složitého publikačního „self projektu“. Vydání limitovaného 

nákladu knihy tak podpořila nejen Fakulta výtvarných umění z prostředků pro podporu tvůrčích 

studentských aktivit, ale také Přehlídka animovaného filmu Olomouc v rámci své Edice PAF. 

Protože podněty k diskuzi jistě zazní jak od oponenta, tak později od členů komise, zastavil bych 

se zde jen u jednoho bodu a to je vztah obrazové a textové části knihy. Několik náhledů layoutu 

slibuje naplnit očekávání, že intimate links / antipro bude zajímavým příspěvkem ke vztahu teorie 

a praxe v současném umění. Všichni jsme asi zaregistrovali již několik let trvající románek mezi 

poněkud nerovnými partnery: (převážně) kontinentální filosofií a současným uměním. Když necháme 

stranou poněkud cynickou interpretaci, která se objevila v nedávno publikovaném textu Stefana 

Heidenreicha o freeportismu, totiž že současné umění a galerie zabývající se jeho vystavováním 

a prodejem využívá filosofii jako určitý pojistný mechanismus, jako účinnou formu „hedgeování“ na 

velmi volatilním uměleckém trhu, zůstává nám možnost autentického zájmu jedněch o práci těch 

druhých. Umění je již tradičně oceňováno pro svou schopnost přinášet vize nesvázané bariérami 



striktního dělení vědních oborů; filosofie pro změnu dodává uměleckému snažení mnoho impulsů 

a nepochybně také auru určité autority. Anna Slámová si vybrala texty zhruba desítky autorů, některé 

již publikované, jiné ne, a použila je jako „ilustrace“ své práce způsobem, který silně problematizuje 

jejich diskursivní váhu. Fragmenty vybraných textů zahrnují, jak diplomantka zdůrazňuje, spíše 

afektivní než striktně racionální polohy psaní. Nevím, jestli se jedná úplně o „výkřiky do tmy“, 

každopádně je vyznění zcela jiné, než jaké by nám nabídla poctivě vědecky redigovaná antologie 

nebo tematické číslo časopisu. Výsledný tvar obrazovo-textovo-zvukové koláže by nemohl vzniknout 

bez veliké odvahy nutné k vystoupení z pozice umělkyně-studentky „odsouzené“ k čekání, jestli o její 

práci někdy někdo napíše. Anna Slámová sama aktivně nastavila pravidla hry, překonala přirozený 

ostych před autoritou, jakou pro umělce přirozeně představuje někdo, kdo obratně zachází se slovy, 

a s velkou pravděpodobností si tak otevřela prostor pro další spolupráce, které přesáhnou rámec 

této bakalářské práce.  

 

Závěrečné hodnocení: 

Bakalářská práce intimate links / antipro je vynikajícím příkladem zhodnocení dlouhodobé práce 

autorky a pro mě také vzácným potvrzením toho, že nejsme tak úplně regionální škola a že zde 

mohou zde vznikat i výstupy, které mohou hrdě fungovat v mezinárodním kontextu. 

 

Otázka k rozpravě: 

V konzultacích jsem provokoval otázkou, jestli není výstup spočívající v několika kusech (možná 

několika desítkách kusů) autorského artefaktu příliš elitářský. Jaký je Váš vztah k publiku? Kdo je 

modelový divák Vaší práce a jak by se k ní ideálně měl dostávat? 
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