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S Karolínou Ivanovou som sa prvý krát stretla začiatkom tohto roku, keď sme spolu začali 

komunikovať o jej bakalárskej práci. Nebola som teda "zaťažená" priebehom jej štúdia na 

FaVU, ani "prílišným" vnorom do problematiky jej kontinuálnej práce. Pri písaní tohto 

posudku som tým pádom vychádzala hlavne z rozsiahlych rozhovorov, ktoré sme v priebehu 

vzniku bakaláskej práce viedli. Značné množstvo východísk mi poskytla aj rozpracovaná 

práca, jej dokumentácia, autorské audionahrávky, priebežné skice a portfólio. V dobe, keď 

posudok píšem, je inštalácia skoro hotová. Zostáva na nej urobiť niekoľko malých, možno 

však kvôli minimalistickej výslednej podobe práce, zásadných, finálnych krokov. 

 

Karolína Ivanová svoju prácu od začiatku budovala, podľa jej vlastných slov, na súvislosti 

medzi "pozorovaním a procesom fotografovania". V priebehu tvorby postupne dospela k 

radikálnej podobe minimalistickej inštalácie, postavenej na dvoch simultánnych zložkách, 

vizuálne-haptickej a auditívnej, spojených do syntetickej audioinštalácie. Prácu autorka 

nazala Zpětný pohled a to z rovnakého dôvodu, z akého do steny umiestnila dve "oči", ktoré 

sa v navŕtaných dierach pomocou vnorených zvätšovacích zrkadiel "aktivujú" vždy, keď k 

dieram pristúpime a "vrhneme" do nich svoj pohľad. Pohľadom zvyčajne "ohmávame" 

bezprostrednú skutočnosť, Karolína ale jeho pozornosť obrátila na subjekt, do vnútra 

zrakového zmyslu a poťažmo i do mysle, ktorá videný obraz spracováva. 

V svojej terminológii označuje autorka jednotlivé spočinutia oka za "mentálne fotografie". Z 

tohto nového terminologického spojenia rozvíja celú koncepciu práce, ktorú sa snaží 

vybudovať na súvislosti medzi videním, špekulatívnou objektitivou reality fotografického 

obrazu a subjektivitou "mentálnej fotografie" (čo znamená textového záznamu videného).  

Zvuková rovina práce pomocou smerového repreduktoru autorkiným hlasom postupne 

vymenúva "mentálne fotogragie" v podobe opisu cesty oka prechádzajúceho po (väčšinou) 

mestskej krajine. Nejde o náhodnú krajinu, ale o konkrétny obraz, ktorý videli Karolínine oči. 

Diery v stene rešpektujú Karolíninu postavu viac než ergonómiu, čo sa prejavuje v 

neštandardnej výška umiestnenia kukátok.  

 

Pozitívne hodnotím čistotu, jednoznačnosť a ráznosť, ku ktorým autorka v procese dospela, 

ako i zdarenú "štylizáciu" abstraktného až filozofického myslenia, ku ktorým má študentka 

sklony. Iste by sa dalo polemizovať nad tým, či vzťah fotografie a mysle nezostáva viac 

naznačený než definovaný alebo nebodaj podrobený kritike. Obhajobou by v tomto prípade 

mohla byť lyrická rovina čítaného textu a jemnosť vizuálneho prevedenia práce, čiže 

výrazové prostriedky, ktoré z asociatívneho razenia viac profitujú než strádajú. Leitmotív 

celej inštalácie ale podľa môjho názoru nestojí na ohlasovanom komentáry k problematike 

fotografického média, ale skôr na upriamení pozornosti k nestálosti ľudských zmyslov, 

zdanlivej neuchopitelnosti obrazu a k relativite záznamu okolitého sveta. Za jedno potenciálne 

riziko považujem schopnosť typológie, ktorú si autorka vytvorila, komunikovať s 

divákom. Ďalším možným formálnym úskalím by mohla byť voľba a práca s priestorom 

zvoleným na inštaláciu, ktoré kvôli rozpracovanému stavu práce nedokážem dostatočne 

zhodnotiť a odhadnúť. Za tretiu oblasť k špekulácii považujem strohosť a sporosť výrazových 

prostriedkov, ktoré sú síce mne osobne blízke a v mnohom ich vnímam ako klad, ale vidím v 

nich i potenciál sťažovať porozumenie diela.   



 

V celkovom hodnotení prácu považujem za vydarenú a vyspelú, ako i za kvalitný a osobitý 

výsledok bakalárskeho štúdia.  

 
Otázky k rozpravě:   
V prezentovanej verzii je Zpětný pohled  inštalovaný do rohu prázdnej nezatemnenej 

miestnosti. Vďaka zamurovanej nike v rámci školského priestoru ide pravdepodobne o 

nejideálnejšie možné riešenie. Ide o podľa Vás o site specific inštaláciu? Dala by sa práca 

vystaviť i vo white cube? Ako by toto inštalačné riešenie vyzeralo?  

Nepremýšlala ste o tom do práce zahrnúť i textovú autorskú interpretáciu? Prečo? 
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