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Anna Franková, jak jsme ji měli možnost poznat během studia v Ateliéru grafického designu 2, vždy 
přistupovala k zadáním velmi originálně a svébytně. Často ve své práci reflektovala osobní témata, 
její pohled se vymykal zaběhlé oborové praxi. Aniččina mnohdy záměrná rezignace na „designování 
formy“ mohla zapříčinit, že její výstupy, prosté současných vizuálních trendů, budily dojem, že 
vznikly už kdysi. Je jenom spekulací, do jaké míry to souvisí s jejím ne-ztotožněním se s rolí grafické 
designérky.

Ve své diplomové práci My Code/World se Anna Franková zabývá otázkou vlastní identity. V roli 
umělkyně interpretuje prostředí softwaru, ve kterém jako programátorka pracuje. Svůj osobní výzkum 
logicky ohraničuje jen aplikacemi, které má nainstalované ve svém počítači. Dochází k závěru, že 
jejím skutečným pracovním prostorem je to, co se odehrává na monitoru – tedy prostředí vymezené 
počtem pixelů. Tuto plochu Anna vnímá jako zdroj svých experimentů, které nazývá skicami.

Celý cyklus, který se skládá z více či méně propojených elementů (skic), vznikal volnými asociacemi 
a autorka předpokládá, že tak bude i vnímán. Výsledný zážitek tedy zásadně ovlivní až instalace díla. 
Oceňuji, že její koncepcí se Anna ve své práci detailně zabývala. Zamýšlí se nad rytmem vystavených 
děl, pohybem diváka, atmosférou prostoru. Ve své teoretické úvaze o instalaci dochází k závěru, že 
vytvářet díla s komplikovaným významem pro diváka je možné, nejlepšího výsledku však dosáhneme, 
bude-li práce na nějaké úrovni poutavá už na první pohled. Pro mne jsou tím momentem zvolené 
prezentační prostředky – diaprojektor, old school meotar, detail pixelace zpracovaný různými 
technikami. Tato zařízení nás vracejí do doby počítačového pravěku, což vnímám mimo jiné jako odkaz 
na současný stav programovacího rozhraní, které se od svých počátků zásadně nezměnilo. 

Otázky k rozpravě
Ve své diplomové práci se zabýváš otázkou identity. Řekla bys, že jsi také grafickou designérkou? 
Pokud ano, jaké aspekty této profese jsi ve svém výzkumu využila?
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