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Hned na začátku bych rád předeslal, že je nutné brát můj posudek s odpovídající rezervou. 
Jednak jsem byl k jeho napsání osloven poměrně nedávno a jednak jsem předkládané práce vůbec 
nepochopil. Autorův vysvětlující komentář měl efekt spíše opačný. Principielně triviální artefakty 
Vojtěch Donát opřádá, z mého pohledu bezdůvodně, teorií o dlouhodobém výzkumně-
experimentálním procesu, divácké interakci a konfrontacích.  
  Zastavil bych se v první řadě nad autorovou reflexí svých prací. Prezentovat artefakty v mezích 
prostého jednání či přiznané absurdní logiky mi v našem případě připadá přiléhavější než 
kvazivědecká platforma. Kdyby tyto artefakty měly výraznější atmosféru nebo jinou stopu po 
emocích, vlastně by mi ani nevadil sémanticky halucinační autorský doprovod. 
  Pokud se zaměřím na formální stránku věci, kladněji hodnotím objekty-skládačky. Lze v nich 
najít estetické kvality a v rámci diskurzu i originalitu. Mám však pocit, že objekty v propojení 
s obrazy ve finále nefungují.  Rád bych doplnil, že vizuální forma artefaktů mi není blízká a 
nemohu je tedy po této stránce objektivně hodnotit. 
  Další mojí výtkou je, že se předkládané práce neobejdou bez autorova verbálního vstupu. Je to 
změna oproti starším Donátovým pracím, s nimiž jsem se mohl seznámit. Ty jsou nějakým 
způsobem sami o sobě srozumitelné a interpretovatelné. Možná by aktuální problém mohl vyřešit 
vhodný název jednotlivých artefaktů. 
  Název bakalářské práce byl zřejmě myšlen ironicky. Uniká mi, jakou výsadní roli zde hraje 
mimesis a proč je v názvu zdůrazněn iluzionismus. Souvislost s iluzivním uměním, tak jak je 
běžně chápáno, v předkládané práci nevidím. Pokud je tím míněn nějaký varietní trik do poslední 
chvíle tajený, pak jistě mohu jen litovat, že o to iluzionistické číslo přijdu. V rámci oponentského 
posudku jsem se vyslovil jen k tolika věcem, kolik mohu svým fundamentem obsáhnout. Zbytek 
mi uniká a nechávám jej bez komentáře. 
  Vědom si svých recepčních limitů a komplikovanosti praktik divinace, rozhodl jsem se 
navrhnout hodnocení dobře a doporučit k obhajobě. 
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