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Z obhajoby práce Marty Fišerové vyplývá, že ji především zajímají otázky týkající se 
vlivů, které jsme ochotni na sebe nechat působit bez toho abychom se vůči nim kriticky 
vymezovali. Jako příklad zde slouží Ikea. V Teoretické části práce nazvané “Jak se Ikea 
inspirovala ve světě umění a jak se svět umění nechal ovlivnit fenoménem Ikea”  je 
potom Ikea podrobena bezmála laboratorní autopsii počínaje její historií až po zmínění 
všech uměleckých, nám známých děl, ve kterých je možné na její přítomnost ukázat jako 
na předmět doličný. Práce je v tomto směru vyčerpávající.  
 
Vedle teorie stojí praxe a hravá forma zacházení s tématem. 
 
Studentka předkládá finální práci, která sestává ze tří černých objektů postavených do 
místnosti galerie asi tak nenuceně, jako židle vedle stolu, nebo koberec na zemi. Objekty 
dospěly ve svém nenuceném vztahu ke gravitaci místnosti do stádia bez evidentních 
požadavků k čemukoliv jinému ve své blízkosti. Uzavřely se do sebe a i přes lehký odkaz 
k mysteriu Ka’by působí civilně.  
Účelově odkazují k typickým rozměrům nábytku. Jsou prototypy toho co je ověřeno jako 
ergonomicky nejlépe konvenující člověku v prostředí, které obývá. Police na knihy, 
široká zrovna tak aby se pod tíhou knih nepronášela, v jednom modulu, který ještě projde 
typovými dveřmi, konferenční stolek a obraz na zdi. Instalaci tedy chápu v těchto 
intencích jako test našeho podvědomí. Nevím ale co se stane s myšlenkou o Ikea, pakliže 
se často pohybujeme mezi instalčními praktykábly galerií, a objekty poukáží spíš k těmto 
podobnostem a my budeme mít tudíž pocit, že soklům zmizely artefakty. V tom případě 
by se naše myšlenky ubíraly spíš směrem k institucionální kritice a formálnímu aspektu 
dělání výstav, a tedy co kde bude na čem ležet, stát, viset, apod..  
 
Nakolik je tedy vlastně důležité vztah k Ikea v této instalaci řešit? 
 
V této souvislosti bych chtěla zmínit, že přestože teoretická část diplomové práce se z 
velké části věnuje historii, managementu a ekonomickému pozadí fungování Ikea jako 
firmy, nedá se v ambici srovnat s tím kam s tímto tématem došli investigativní novináři 



švédské televize, kteří v roce 2011 vytvořili dokument o Ikea pod názvem Made in 
Sweden - IKEA. Jsou pod ním podepsaní Magnus Svenungsson a Lars-Göran Svensson a 
celá reportáž je udělaná ve stylu dokumentů Michaela Moora a trochu také připomíná 
atmosféru filmu Český sen Víta Klusáka a Filipa Remundy. V případě výzkumu autorky 
Marty Fišerové jde o penzum informací dohledatelných na internetu a podaných v 
úvahově inertní rovině, kdežto dokument který zmiňuji své výhrady k Ikea obrací přímo 
na společnost samotnou. Je jakousi syntézou kritiky a dobře udělaného projektu. 
 
Pokud bych se pokusila formulovat nějaký podnět k diskuzi, není mi tedy úplně jasné, jak 
se teoretická část diplomové práce váže k té praktické, umělecké a ptala bych se: Jak celý 
výzkum o ideové a korporátní stránce Ikea ovlivnil realizaci finální umělecké práce? A 
ve vztahu k druhé části teoretické práce: Ve srovnání s tím jak s tématy okolo Ikea 
pracují ostatní v teoretické práci zmínění autoři, v čem je v případě obhajované výtvarné 
práce autorčin počin jiný a vyjímečný?  
 
I přes otázky, které si kladu, hodnotím tuto práci kladně a na závěr bych tedy chtěla 
poměrně rozsáhlý a jednoznačně profesionální výkon Marty Fišerové doporučit k 
absolutoriu. Navrhuji hodnoceni A. 
 
Odkazy:  

1. Made in Sweden – IKEA, Magnus Svenungsson a Lars-Göran Svensson, délka filmu 
58'  
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