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Rituál   ako  veda 

Veda   ako  náboženstvo 

Náboženstvo  ako  umenie 

Umenie  ako  životný štýl 

Životný štýl  ako rodina 

Rodina   ako  vesmír 

Vesmír   ako  mapa 

Mapa   ako  schéma 

Schéma  ako  kresba 

Kresba   ako  jazyk 

Jazyk   ako  maľba 

Maľba   ako  reliéf 

Reliéf   ako  dizajn 

Dizajn   ako  diskusia 

Diskusia  ako  spev  

Spev   ako  výšivka 

Výšivka  ako  grafika 

Grafika  ako   klišé 

Klišé   ako  komentár 

Komentár  ako  hádanka 

Hádanka  ako  báseň 

Báseň   ako  posudok 

 

Aj takto by môhol vyzerať môj príspevok z pozície vedúceho ateliéru Kresby a grafiky k 

predkladanej diplomovej práci s názvom „Mapa“ od Johany Merta. 

Aj takýmto spôsobom sa dajú charakterizovať naše vzájomné stretnutia na pôde FaVU, kde 

Johana strávila s prestávkami 9 rokov. Cez tieto pojmy je možné pokúsiť sa napojiť mentálne 

na jej tvorivú prácu z posledného obdobia. Táto sa prejavuje snahou o komplexitu nielen 

samotnej umeleckej práce, ale i o existenčné pochopenie svojej vlastnej úlohy v známom 

medziplanetárnom priestore, kde umelecké výstupy zastávajú iba nedôležitú pozíciu. Od 

začiatku ambiciózny no zrozumiteľný plán vykreovať vlastnú vizuálnu Mapu vesmíru Johany 

Merta, ktorý je jedným z miliárd možných, sa postupom času mení na erupciu zrealizovaných 

nápadov. Na každej konzultácii vzniká ďaľšia supernova, ktorá môže byť začiatkom i 

koncom novej vizuality. Možno by stačilo 77 vizuálne presvedčivých variácií kresbomalieb 

na milimetrovom papieri, ktoré vznikli už pred dvomi rokmi...Ale kto z nás má právo tvrdiť 

to?... 

 

Študentka na rozdiel od mnohých kolegov rada verbalizuje svoju prácu a aktívne komentuje 

dianie okolo seba. Nie vždy to pomáha k lepšiemu pochopeniu jej univerzalistických zámerov 

opätovne kombinovaných s religionistickým podtextom...Charakterizuje ju multimedialita a 

intermedialita v celej predstaviteľnej šírke postupov, od písaného slova cez polaroidovú 

fotosériu po zvukovú performance, od úcty a obdivu k remeslu až po toleranciu ako tvorivú 

metódu.  

Jej pôsobenie v ateliéri hodnotím veľmi pozitívne, pretože patrí k študentom, ktorým záleží 

na predmete zvoleného štúdia, čo dokazujú systematickou tvorivou prácou, odvahou 

k experimentovaniu a tiež nefalšovaným záujmom o kontext súčasného umenia, ktorého 



súčasťou sa stala už počas vysokoškolského štúdia, o čom svedčí umelecká a kurátorská 

spoluúčasť na viacerých výstavách. Naposledy na pôde Gálérie FaVU, kde priestor suverénne 

obsiahli vo výstave Terminátor v autorskej dvojici s umeleckým i životným partnerom 

Ondřejom Merta. 

V závere magisterského štúdia rozohrala Johana Merta novú hru, pre ktorú si vybrala piatich 

spoluhráčov, a ktorú interpretuje ako:...„rozhovory paralelních vesmíru“... 

Vzhľadom na fakt, že diplomová práca Mapa citujem autorku:...“ má instalační definitivu“..., 

ale zároveň ...“ Finální podoba prezentace není konkrétní“....je takmer nemožné sa dopredu a 

bez priamej konfrontácie k nej vyjadrovať. A tak si aj teraz pri písaní posudku predstavujem 

rôzne varianty inštalácie obsahujúcej k 19.03.2017 zadefinovaných 267 položiek niekde na 

pomedzí Kartografie a Ilúzie. 

 

Otázky k rozpravě: 
Moja prvá otázka smeruje k participatívnej zložke diplomovej práce: 

Oslovila si autorky a autorov, ktorí sa vyskytujú v súčasnom umeleckom diskurze skôr 

epizódne, ako si spokojná s výsledkom dodaných prác s tohto pohľadu? 

Prosím o konkrétne zadefinovanie akým spôsobom zapadajú do Tvojej práce? 

Druhá otázka sa týka načrtnutia možností reinštalácie- budúcnosti rozsiahlej inštalácie. 

 
Závěrečné hodnocení: Predkladanú diplomovú prácu doporučujem k obhájeniu. 
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