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Romana Zborovjanová absolvovala bakalářské studium v ateliéru Přírodní materiály na 
Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Na FaVu odtud přišla 
s portfoliem důsledně provedených prací, v nichž se pojí většinou přímočarý koncept a 
tradiční, dobře zvládnutá forma. Dokládají autorčino odhodlání věnovat se umění, překonávat 
překážky spojené s realizací vlastních představ. 
V průběhu magisterského studia začala Romana přehodnocovat svůj vztah k umění, hledala 
jeho význam ve svém životě, v komunikaci s ostatními, přeneseně i ve společnosti. Pouštěla 
se do experimentů s mediem díla i s jeho vyzněním v komunikaci s divákem. V tomto ohledu 
je neopomenutelná například její práce na téma budoucnost, kdy performativně realizovala 
představy vlastní budoucnosti, které jí na základě výzvy sdělili nejbližší členové rodiny. 
V diplomové práci pak dospěla na hranici osobního a veřejného, umění a arteterapie.  
 
Na začátku stálo autorčino rozhodnutí obrátit svou pozornost k mimolidským výtvorům, 
soustředit se na vlastní vztah k přírodě, věnovat „jí“ svou tvorbu. Tedy ne primárně divákovi, 
pozorovateli současného umění, ale něčemu univerzálnímu.  
Po úvodních pokusech přírodu obdarovávat, dělit se s ní o to, co má sama autorka ráda, nebo 
ji vystavovat různým civilizačním zkušenostem, se ukázal důležitý moment subjektivního 
antropomorfismu ve vztahu k přírodě. Romana s ním začala vědomě pracovat v dialozích 
(resp. monolozích) s přírodou, které zaznamenala v audio nahrávkách. Práce autorku navedla 
i k populárním sebezdokonalovacím praktikám, v nichž subjekt roste prostřednictvím 
otevírání se autentickému bytí, a to různými způsoby. Romana se ale takto sebestřednému 
pojetí brání. V jejích záznamech zaznívá upřímná snaha o nemožný rozhovor, zároveň i pocit 
provinění ve vztahu k přírodě, s nímž se u ekologicky smýšlejících lidí setkáváme. Věk a 
perspektiva autorky audio nahrávkám dodává zvláštní nádech dívčího světa. Monology 
mohou chvílemi nezúčastněného znejistit, o kom, s kým je vlastně řeč, což vedle intimity 
přináší i napětí.  
 
Přes různé úvahy o publikování nahrávek (např. formou rádiového vysílání nebo jejich 
sestříhání spolu se záznamy rozhovorů s environmentalistou, ekopsychologem a dalšími 
osobnostmi, s nimiž se Romana v průběhu svého uměleckého výzkumu setkala) se rozhodla 
pro riskantní formu osobního zprostředkování své zkušenosti. Setkává se s lidmi, s nimiž tuší 
spřízněnost, nebo (a to je také jedno z úskalí práce), kterým práci musí představit, protože 
jsou členové hodnotící komise. Situace, kdy jim pouští nahrávku a vede s nimi dialog o 
vztahu k přírodě, většinou nezaznamenává, dílo má zůstat právě v rovině této nejisté, nejspíš 
až nadmíru osobní události. Intimnost dialogů násobí zkušenost, kdy posluchač čelí křehké 
osobnosti, která se je s ním rozhodla sdílet. Autorka se tak vystavuje kritice týkající se přílišné 
subjektivity, nedostatečného odstupu od vlastního díla.  
 
Odvrácení se od světa umění je minimálně od dvacátého století jeho přirozenou součástí. Ve 
svém rozhodnutí může Romana vzdáleně připomínat např. belgického umělce Thierryho de 



Cordiera, který od devadesátých let téměř neopouští vlastní zahradu, žije poustevnický, 
kontemplativní život a s vnějším světem, za zdí svého sídla komunikuje pouze 
prostřednictvím zašifrovaných sdělení. Kdyby se de Cordier řídil důsledně svým asketismem, 
nemohli bychom ho teď zmiňovat. Tak i Romana ve svém původním rozhodnutí věnovat své 
dílo přírodě podstoupila určitý kompromis. Oproti de Cordierovi jejímu gestu chybí distance a 
humor.  
 
Zajímavé srovnání Romaniny práce nabízí i Výstava pro zvířata organizovaná Josefem 
Daňkem a Blahoslavem Rozbořilem v 90. letech. Zahrnovala tradiční artefakty (obrazy, 
objekty) vytvořené na základě vtipné pointy, naznačené v názvu. Výstižný koncept si lze 
představit, aniž bychom díla viděli. Vymezit Romaninu práci klade větší nároky na empatii 
diváka, a právě z toho důvodu je zajímavá. Přírodě autorka v jistém ohledu posloužila 
nepřítomností hmotného artefaktu. Samotné nahrávky záměrně nepublikuje jako hotové dílo, 
ale prostředek k dialogu. Na pole současného umění tak přináší důležitou kritiku orientace na 
diváka, publikum, širokou veřejnost. Domnívám se, že podobně nespekulativní, vysoce 
subjektivní polohy tvoří důležitou protiváhu jednoznačným gestům, nebo dokonce 
pragmatickým, profesionálně vymezeným postojům v současném umění. Umění vzniká právě 
v momentech, kdy si nejsme jisti, co to vlastně je, a v nichž je obsaženo tajemství.  
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