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Posudek:  
Bakalářská práce Magdaleny Borovkové se odehrává v průchodu mezi předním a zadním 
traktem budovy FaVU na ulici Údolní. Autorka si pro své intervence záměrně 
vybrala únikovou zónu, která je funkční, ale zároveň přetížená významy v souvislosti s 
vrstvami stavebních úprav a s více než desetiletým působením studentů fakulty výtvarných 
umění. 
 
Odpozorovala zde a svými intervencemi vyzdvihla zrcadlení specifických prostorových 
situací. Upozorňuje na lapidární aspekty prostorového vnímání, uskutečňující se 
ve významovém poli TEĎ – TADY – TAM – TEHDY. Intervence Magdaleny Borovkové 
zachycují její jedinečnou perspektivu v okamžiku, který se už v situaci zahlédnutí stal 
minulým, teď se navíc mísí s perspektivou pozorovatele. Nejpatrněji jsou její zásahy zřetelné 
ve dvou instalacích digitálních fotografií na plochých obrazovkách. Zobrazují reflexe 
prostoru. Autorka je na jejich plochách zachytila z neopakovatelného úhlu pohledu ve 
specifickém čase. Mezi těmito dvěma obrazovkami rozehrála smyslovou hru s otevřeným 
koncem. Chce vytvářet moment prohlédnutí, snaží se u zúčastněných probouzet jejich vlastní 
senzitivitu k prostoru a času. Práce může diváka vést i k zapojení autorkou nezamýšlených 
konstelací. V tomto ohledu považuji za vhodné Magdalenino rozhodnutí popiskami či 
vysvětlením nepoukazovat na jednotlivé atributy, ale spíše přiblížit svá východiska a zájmy, 
nechat na pozorovateli, do jaké míry se nechá do její smyslové hry vtáhnout. Jak to v rámci 
situace obhajob provede, je mi zatím utajeno. 
 
Magdalenina práce nevzniká analyticky a nelze ji tak zažívat. Je výsledkem jejího smyslového 
vnímání prostoru a času, které se snaží s diváky sdílet. Její intervence kladou na účastníka 
buď maximální, nebo žádné nároky. Ten, kdo autorkou vytvořenými situacemi prochází, buď 
jejich prostřednictvím zažije okamžik a místo, nebo je bez povšimnutí mine. Varianta, k níž 
může dojít v kontaktu s tradičním uměleckým dílem, že jej sice můžeme vidět, ale zůstat jím 
nedotčení, zde nepřichází v úvahu. Jestliže Magdaleniny intervence nezahlédneme, zůstanou 
nám skryté, jako různé charakteristiky prostor, které každodenně užíváme. 
 
Za podceněnou považuji jen možnost, že se Magdalenou zachycený úhel pohledu s žádným 
jiným neprotne, její práce se neotevře nikomu tak, jak by si představovala. To ale vzhledem 
k okolnostem obhajob bakalářské práce ani není možné.  
I přes toto zotaznění považuji její přístup za konsekventní. 
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