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Slovní hodnocení:  

 

Marie Štindlová byla během svého studia v Ateliéru malířství 1 velkou oporou pro 

řadu studentů. Je ostřílenou diskutérkou a má dobré znalosti současného umění. Její 

práce a dokonce samotná přítomnost v ateliérovém kolektivu byla pro spoustu 

studentů inspirativní.  

 

Marie jako svou diplomovou práci představuje prostorovou instalaci tvořenou dvěma 

projekčními plochami, na něž promítá synchronizovaně dvě videa. Projekce obsahují 

záběry do francouzské zahrady nebo také v počítači otevřený textový dokument 

s odehrávajícím se pokusem napsat báseň. Na jedné z projekčních ploch je 

připevněn text vytištěný na papír. 

 

Důležité je zmínit se o tom, že rovněž vidíme „technologický rámec“ v podobě okrajů 

oken počítačových programů. Tento sebereflexivní moment mi připadá pro celou 

věc zásadní. Odhaluje banální, digitální pozadí viděného a kontrastuje s poetikou 

obsaženou v textech a videích.  

 

Přiznám se, že je pro mne složité hodnotit práci Marie Štindlové. Její umělecký přístup 

jsem si pro sebe pracovně označil za „intermediální impresionismus“. Marie pracuje 

záměrně na hraně významové zřetelnosti. Navozuje atmosféru, náladu, situaci a 

nechává ji na diváka působit. Jsem zvyklý nahlížet věci alespoň zčásti racionálně. 

Jako běžný návštěvník galerie posuzující instalaci Marie Štindlové bych neměl 

konkrétní informace a nemohl si ověřit, jaký druh nálady či atmosféry se snaží Marie 

navodit, tudíž ani nemohl zjistit, zda se jí to povedlo nebo ne. Pro mne je tato práce 

hermeticky uzavřená. Marii a její způsob práce znám delší dobu, mohu tedy věřit 

tomu, že ke svému úkolu přistoupila zodpovědně, a že to, co vidím je soustředěná a 

zodpovědná práce s jazykem umění, ústící v silný zážitek. A já se tomu upřímně 

snažím věřit.  

 

 

Otázky k rozpravě:  

 

1. Je tento posudek básní či není, a proč?  

 

2. Jaká je zmíněna role zviditelnění technologického zázemí ve videoprojekci?  

 

 

Závěrečné hodnocení: Přes všechny výtky k diplomové práci Marie Štindlové 

považují její přístup za nosný a doporučuji k obhajobě.  
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