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Slovní hodnocení: 
Klaudie byla přijata na FaVU ke studiu v magisterském stupni po té co dokončila 
bakalářské studium v Bratislavě. Studium v našem ateliéru si protáhla, a tak jsem měl 
možnost sledovat i její mimoškolní aktivity, souběžně s její prací ve školním ateliéru. 
Vždy mně udivovalo, jak pro mě složitě a nepřehledně vyjadřuje své představy a jak 
v kontrastu k tomu působí výsledné instalace výtvarně jasně. Její první ateliérové 
práce byly více sochařské. Autoportrét, betonová hlava s deformovaným obličejem 
v krátkém okamžiku potom co dostala úder nebo betonové ženské torzo. Později 
začala více pracovat s větší skupinou soch rozmístěných do prostoru. Šlo ale 
především o nerealizované projekty ke, kterým vznikly menší skici. Do konečné 
podoby dostala projekt dronů odlitých do čokolády. Tyto čokoládové drony rozmístila 
po galerii a nechala je vybuchnout. Výbuch expresivně pomaloval části galerie soklů 
čokoládou. Vznikly tak skvrny a fleky čokoládových zranění kombinované s torzy 
rozpadlých dronů. Ve své diplomové práci rozvíjí a posouvá dřívější projekt. 
Navazuje na něj spíše formálně a to použitím postav, které jsou od země do pasu 
realistické, a zbytek těla od pasu nahoru nahrazuje nějakým objektem. V 
původním prvním projektu to měly být boxovací pytle. Divák měl procházet mezi 
postavami rozmístěnými v malých vzdálenostech od sebe tak, aby narážel do pytlů, 
které tvořily od pasu nahoru těla jednotlivých soch. V diplomové práci nazvané White 
cube pracuje se zmenšeným prostorem, do kterého musí divák doslova vlézt. Jde o 
bílou kostku v bílé galerii. Její galerie je zároveň i objektem v galerii, do kterého může 
nahlédnout nebo vlézt vždy pouze jeden návštěvník, a to jen po kolenou. Pokud je 
zvědavý, nebo přistoupí na hru, uvidí uvnitř několik soch vytvořených ze stejných 
odlitků betonových nohou odlitých z renesančního anatomického svalovce. Nohy 
mají rozličné horní poloviny těl. Těla jsou tvořena pytli z různých folií. Ve chvíli, kdy 
vstoupí, začnou se folie nafukovat, až se zdvihnou foliová těla vzhůru. Podivný 
klaustrofobní prostor se naplní šustícími a kmitajícími těly a zvuky ventilátorů. 
Autorka alespoň podle jejích závěrečných slov, se zabývá především vztahem 
modelu galerie v galerii a dále změnou tradiční role diváka jako příjemce díla. Pokusy 
vstoupit do modelu se divák stává proměnou součástí díla stejně tak, jak proměnlivé 
jsou postavy uzavřené uvnitř White cube. Divák se tedy sám stává součástí  White 
cube. Tyto konstrukce jsou sice zajímavé, ale pro mě je u prací Klaudie mnohem 
zajímavější nečekaný výtvarný výsledek její práce. Mnohem více se těším na vnitřní 
prostor vystavené galerie na šustící postavy uzavřené do tohoto klaustrofobní 
prostoru, než na umístění této galerie do prostoru jiné galerie. Spoléhám se na to co 
mně u  její práce připadá cenné a originální . Spoléhám se na její výtvarný cit, 
pracovitost a ponor do realizovaného díla.                             
  
 



Otázky k rozpravě: Jak moc je projekt White Cube vázaný na galerijní prostor a pakliže není 
možné ho realizovat v jiném než galerijním prostoru, která galerie by nejlépe odpovídala 
tomuto projektu?   
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