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Závěrečná bakalářská práce Kristíny, v níž jsem uváděn jako 
vedoucí, je vedena autorkou natolik samostatně až mně utajeně, 
že se cítím být jaksi nadbytečným. Tím nechci říct, že jsem 
v tomto procesu úplně zbytečným. Naopak, vše je v naprostém 
pořádku. Práce je samostatnou i když teoretickém  úvodu, 
jakémsi před-komentáři je znát jisté navedení, jisté vlivy, 
kterým se Kristina oddala. 
Jiná příroda se zdá být jinou, protože chudší, ochuzenou o 
živé, života pudící. Je prosycena lidskou blbostí, jak 
vypisuje Kristina. Je nasáklá vše deformujícím buranstvím 
peněz a to je, jak se zdá, tím co Kristinu zaujalo a co chce 
sdělit a možná i změnit.  
Cesta ambiciózní sochařky k sochařství je sama o sobě 
pozoruhodnou a to už jen v tom krátkém období brněnském, kdy 
ze samého zoufalství v hledání toho čím je, čím chce být, 
opustila tradiční řemeslo ve snaze o nalézání vlastního 
prostoru tvořivosti nejprve v AS1, poté v AS2 na FaVU v Brně a 
nato v AS2 na AVU v Praze. Tato „rychlohra“ prozatím o třech 
dějstvích, v kterých se jen těžko hledá pauza na vydechnutí 
a nádechu, potažmo k dialogu, je jak se zdá zatím jen pro 
jednoho herce, je monologem bez pauzy, bez prostoru, bez oken 
s výhledem do krajiny.  
Zda se Kristině podaří zahlédnout krajinu, nebo ji obtisknout 
- obtískať - otískať - ovýskať méně formálně než tak jak se 
zdá, že činí nyní je otázkou. 
K samotné instalaci: 
Z popisu a přiložené dokumentace ale už i ze spetřeného 
vychází jako ústřední a hlavní motiv instalace fotografie 
ledopádu, zamrzlé kaskády typizovaného protierozního opatření 
bránící proudu vody splachu kamení a hlíny a větví v lesích 
nalepená na sprchové desce. Tento umělý, zdánlivě cizorodý 
prvek doplnila Kristina jinými cizorodými a do přírody mého 
soudu nepatřícími artefakty náhodně nálezenými a vytvořila tak 
naléhavou, artificiální instalaci, pro kterou hledá 
opodstatnění v uvedených citacích.  
Mně je daleko bližší interpretace vycházející z plastického 
období prožitého v ateliéru sochy 1 a nakonec je zde patrno i 
vyrovnání se s pobytem v ateliéru sochařství 2, které je 
aktualizováno přírodninami ale nakonec i samotnou ústřední 
fotografií, která tak trochu tématizuje i aktuální zájmy 
vedoucího práce. 
Dojen z instalace: 
Formálnost. Jen si kladu otázku zda je v této scenérii už 
přítomen ateliér sochařství 2 AVU, který zcela opanoval tvorbu 
Kristiny v předešlém semestru?  
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