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Slovní hodnocení: 

 
Hana Svobodová předkládá jako svoji bakalářskou práci objekt „Kabát“.  Jak sama 
deklaruje v autorském prohlášení, navazuje tak na svoje předchozí díla, v nichž řeší 
pomíjivost lidského bytí, křehkost fyzické existence člověka a z ní pramenící pocity úzkosti, 
ztracenosti a nejistoty.  

Vytváří laminátovou skořepinu pokrytou vrstvou peří. Podobné práce se už v její dosavadní 
tvorbě objevily (po formální stránce je mu nejbližší „Lanugo“ z roku 2015) „Kabát“ však 
patří jednoznačně k formálně nejvybroušenějším. Hana zde zúročuje cennou zkušennost s 
deformací figury, kterou využívala jako metaforický prostředek k zachycení psychologických 
pohnutí a prací se strukturou z pírek. K hmotnému vyjádření používá prostředek 
nesochařský, netradiční, přesto je z jejího přístupu cítí zkušenost schopné modelérky, která 
umí pracovat jistým způsoben s hmotu, ačkoli v podobě struktury z peří značně alternativní 
hmotou.  

Vytváří tak objekt, který asociuje přírodní vrstvení peří na ptactvu a zároveň tuto formu 
narušuje a přizpůsobuje ji tvarově podobě oděvu - konkrétně kabátu. 
V rudém hávu pokrytém vzdušnou vrstvou peří bylo evidentně původně zahaleno lidské tělo, 
jeho obrysy se však ztrácí a rozplývají pod strukturou husích per. Tvar oděvu jednoznačně 
asociuje lidskou figuru, peří zase přesouvá zaměření smyslů od tradičního šatstva do světa 
mimorozumových zkušeností. To, co je na povrchu jemné a hebké, proniká do nitra v 
podobě hrotů. Dílo v pozorovateli pak vyvolává otázky typu: Koho tento oděv halil, dokud 
byl oděvem? Čí tělo bylo vyrváno z jeho nitra, že po něm zůstala tak bolestně rudá schránka? 
Chce autorka touto křehce razantní formou obrátit náš zrak k tomu co zachyceno není, k 
onomu prázdnému a nevyslovenému prostoru uvnitř, nebo snad tento intimní skrytý obsah 
nalézá svůj odraz ve formě obalu a niterné se touto cestou na povrchu zhmotňuje? Svým 
naléhavým způsobem divákovi předkládá problematiku vnitřního a vnějšího světa člověka, 
jeho duchovní a hmotné existence a také stop, které po lidském těle zůstávají. 
 

Závěrečné hodnocení:  
 

Dílo je obsahově i formálně vyvážené a v obou rovinách vykazuje rysy suverénně 
zvládnutého artefaktu, je věrohodným dokumentem a vyústěním autorčina tvůrčího 
hledání a směřování.    

 

 

 

 



 

Návrh klasifikace: S ohledem na výše zmíněné navrhuji hodnocení A. 
 
Otázky k rozpravě: 

 
Ve svém komentáři autorka zmiňuje, že nechce, aby její dílo bylo vnímáno jako symbol  a 
upřednostňuje tzv. čisté oko, zkušenostmi nezatížené vnímání artefaktu. Volí však formální 
podobu, která mnohé symbolické konotace nese: kabát , peří, rudá barva... Otázkou tedy 
pak je, zda se autorka domnívá, že se na takovéto dílo je možné dívat nezaujatým 
pohledem bez vnímání souvislostí s historií uměleckého projevu? 

Není snad právě v této mnohoznačnosti a referenční kvalitě tohoto artefaktu jeho síla? 
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