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Tato prezentovaná instalace je silně ovlivněna autorčiným životem, léta strávila ve výšinách 
lešení při restaurátorských pracích na svatovítské katedrály. Gotickou architekturu tak 
poznávala z jiné perspektivy, než se běžnému návštěvníkovi poštěstí. Zaujatost středověkem 
je patrné i ze stanoveného cíle autorky: “práce má reflektovat svatost, čistotu, se kterou byla  
katedrála postavena, a naproti tou člověka, který vše umožnil, a který uplatňuje svůj vliv  
dodnes.“

Ve své bakalářské práci autorka tuto zkušenost zúročuje v instalaci ve sklepním prostoru 
FAVU, jenž zahrnuje čtyři díla. Ústředním prvkem je odlitek gotického chrliče ze z chrámu 
Svatého Víta, výsledkem je instalace, kde odlitek je instalován vertikálně, vychýlený, 
balancující na jedné hraně, řetězem uchycený ke zdi, cirkulační zařízení přečerpává vodu 
v oběhu mezi bazénkem a tlamou chrliče. 

Použití sochařského prvku, který je historicky definovaný, formou zjevný, navíc zatížený 
praktickou funkčností, jejíž smysl se naplňuje ve spojení s architekturou, považuji za poměrně 
těžký úkol. Již jeho instalace zbavuje chrliče jeho původní funkce vyplívající v souvislosti 
s architekturou Atrofovaná zkrocená bestie, symbolické zobrazení zla, se stává součástí 
instalace, která sice pracuje s vodou, ale spíše ve smyslu současného kutilství a návodů na 
zkrášlování zahrad. Novost dalších prvků této instalace právě odkazuje diváka tímto směrem, 
nový řetěz, bazének, který svým tvaroslovím nekoresponduje s chrličem, zbrusu nové 
spojovací prvky, čerpadlo…Odlitek středověkého chrliče má tak v tomto kontextu blíže 
k levné zahradní plastice.  Ač respektuji a chápu motivy autorky při vzniku této instalace, není 
možné přehlížet i ostatní konotace, které se divákovi, bez zasvěcení do osobního příběhu 
autorky, budou v mysli odvíjet. Právě v tomto momentu vidím instalaci pro diváka matoucí. 

Dalším dílem v instalaci je video kde autorka interpretuje performance Bruce Naumana 
Fontána a a Art Makeup. Společným jmenovatelem pro tuto práci a instalaci je voda. 
Opakovaně se autorka proměňuje svůj obličej v bílou masku, kterou smývá. Během této 
činnosti naplňuje svá ústa vodou, stává se chrličem, zajíká se. Právě tato fyzičnost 
performance vyvolává ve mně jako divákovi napětí, opakovaná proměna člověka v objekt je 
vizuálně atraktivní. Do jaké míry je toto dílo eklektické či novátorské, nechť posoudí odborná 
komise.

Další dva objekty považuji za náznaky, které bude třeba dále rozvinout.

Instalaci v setmělém sklepním prostoru považuji za velký přínos pro prezentaci práce. Zurčení 
vody z instalace se překrývá se zvukem zaznamenané performance a vytváří tak další vrstvu. 



Obracení se do historie pro hledání interpretací, jejichž význam bude v současném světě 
rezonovat, je legitimní. Je vyústěním skepse z budoucnosti, v historii je možné objevovat, je 
otevřena interpretaci (Nicolas Bourriard). Středověká katedrála je prostředím, v němž vše má 
svoje místo, souvislost a význam. V tomto smyslu lze najít podobnosti s virtuální realitou, do 
níž se lze ponořit (Milena Bartlová). Středověk je také paralelou současného 
rekonfigurujícího se světa,  se střetem kultur, bořením zažité hierarchie moci (Umberto Ecco).  

Práci s významy tohoto období tedy  považuji za nosné. Autorčino zaujetí pro středověk bude 
třeba rozšířit na významově hlubší a mnohoznačnější rovinu, kdy výklad bude obrácen nejen 
do kontextu středověkého spiritualismu, ale aby se stal i aktuální přítomností. 

Pokud je tato instalace site-specific, jaké další hypotetické možnosti představení tato instalace  
má ve vztahu k architektuře (či interiéru)? 

Je protékání vody skrze tlamu chrliče ve Vaši instalaci skutečně zachováním jeho funkčnosti?
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