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Slovní hodnocení: 
 
             Dnes mě vzbudila naše černá kočka, která zase přinesla myší mládě. Někde poblíž baráku 
musejí mít hnízdo. Před týdnem ji vysloveně vyrvala střívka, všude krev, kaluž krve - která vytvořila 
takovej abstraktní tvar, záznam fungování přírodního řetězce života v praxi.  
Myš rychle chytnu a zachraním. Tentokrát mělo to bezmocné mládě štěstí.  
 
             Petr Nápravník intervenuje do prostoru kantýny přenášením svých kresebných záznamů 
řezáním lepenek skalpelem. Kreslí paskou, krájí a láme. Dekoruje prostor čáru po čáře, 
soustřeďuje se na proces. Nápravník z papíru na zedˇ a sklo omezený prostorem nechává 
geometrii improvizovat. Petr přináší do místností další díl skládanky, vrství a kolážuje plochy. 
 Zanechává vizuální stopu v místnostech plných lidí pomocí znaků jako prvotního rytmu ze středu 
světa po jeho okraj.  
 
             Umělecké pokusy Petra Nápravníka mi připadají zajímavé a něčím osobitě originální. 
Například vizuální podoba společné výstavy s Šimonem Kadlčákem v galerii Ideal dobře ilustruje 
generačně současný svět v instalaci, která funguje. Bohužel jsem ale víc neměl možnost blíže se 
seznámit s jeho předchozími ročníkovými výstupy a proto se nemohu detailněji vyjádřit/ uvažovat v 
kontextu vývoje jeho práce. 
             Petrovy podivně ornamentální kresebné linie přetavené do lepenkových tvarů mě 
přesvědčily svojí upřímnou nevysloveností. Zároveň se nabízí otázka jestli takovýto typ intervence 
nazavání banálností a jakýmsi klišé prostého dekoru / účelem zakázky zútulnění komerčního 
prostoru pod záminkou vystoupení z prostoru galerijního.  
              Ať už je to jak chce jsem zvědavý na dalsí umělecký vývoj a držím palce v navazujícím 
magisterském studiu.  
 

 

Otázky k rozpravě: 
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Závěrečné hodnocení:  
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