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Posudek: 
Študent Peter Jambor sa doučil anglický jazyk, a dnes má príležitosť obhajovať svoj 
bakalársky projekt s rozsiahlym názvom- „KNIHA - Kniha ako všeobecný kultúrny 
fenomén, ktorý je nositeľom textu a obrazu sprostredkovávajúceho informácie ako 
základný stavebný prvok pamäti. Kniha ako forma umenia.“. Názov bakalárskej práce
je pokusom o nasmerovanie diváka ku konceptu, ktorý čerpá z nedávnej minulosti 
povaľujúcej sa dnes vo výpredajových krabicaich antikvariátov vo forme knihy 
vydanej v roku 1981 pod názvom OLYMPIJSKÉ HRY 1980 Moskva Lake Placid 
vtedajším vydavateľstvom Šport v Bratislave.
Samotný názov diela- objektu knihy – „PALIMPSEST“ je už kratší a výstižný. 
Odkazuje opäť k minulosti, avšak dávnej, kedy bola bežná recyklácia textov, či 
celých kníh z pragmatických neumeleckých dôvodov.

Prezentovaná práca je výsledkom jeho osobného posunu a koncentrácie v tvorivej 
praxi, po tom, ako sme si počas dvoch rokov zvykali jeho tvorbu hľadať a posudzovať
ukrytú v ateliérovom umeleckom due spolu s ročníkovým kolegom Jakubom 
Nemcom. S mladíckym elánom nám počas 4 semestrálnych prezentácií na školskej 
pôde obhajovali (atraktívne) výsledky ich spoločného uvažovania o umeleckej 
prevádzke, o neistote spojenej s jej praktizovaním, o úskaliach formalizmu a 
predčasnej komodifikácie súčasného umenia. Snažili sa, väčšinou do neobratných či 
nedopovedaných záverečných formulácií dať všetko, čím žijú a čo ich zaujíma, a ich 
snaha bola sympatická. Vyjadrovali prekvapivo skoré obavy o vlastnú budúcnosť na 
globálne konfrontovanom poli profesionálneho umeleckého sveta a zamotávali sa do 
spoločných, nezasvätenému divákovi ťažko prístupných verbálnych i vizuálnych 
konštruktov.
Samostatný tvorivý potenciál Petra Jambora sa začal odhaľovať až po vynútenej 
komunikácii počas predposledného semestra a následného, dúfam, len technického 
osamostatnenia sa dvojice autorov na školskej pôde.

Výsledkom jeho práce je konceptuálne i vizuálne príťažlivá séria kníh- umeleckých 
objektov, ktoré nesú v sebe dobre využitý pretvorený potenciál.
V době navršovania, hromadenia, zanášania obrazmi- informáciami prichádza Peter 
Jambor s čistením a prináša vyčistený PALIMPSEST. Farebné dobové reprodukcie 
sú až na pár fragmentov zlikvidované a s nimi i pôvodná správa o heroických 
športových výkonoch na olympijských hrách. Dochádza k manipulácii pôvodného 
určenia i zamerania publikácie smerom k širokým masám. Do popredia sa dostáva 



dizajn, ktorý však je iba sprievodným vizuálnym znakom, nahrávajúcim súčasným 
modernistickým či neogeometrickým tendenciám. 
Skutočný posun nastáva až v zmnožení konceptu, prostredníctvom fyzického 
rukodielneho vymazávania informácií z šiestich identických pôvodín knihy. Tieto sa 
v počte 6 kusov stávajú novým autorským mininákladom, ktorý je rozdelený a vo 
forme povinných výtlačkov „nasadený“ do verejných knižných inštitúcií. Dochádza tak
k novej kontextualizácii knihy v kontexte súčasných umeleckých stratégií, pričom sa 
však divák s Jamborovým dielom nekonfrontuje na pôde galérie.
Z Petra Jambora sa stal ďaľší umelecký čistič - „kyselinár“ – čo je výstižný pojem, 
ktorý zaviedla kurátorka Petra Hanáková v súvislosti s výstavou „Delete“- umenie a 
vymazávanie, ktorá bola premiérovo uvedená v roku 2012 v SNG v Bratislave. 
Súčasťou výstavy bola aj moja rozsiahlejšia inštalácia súboru prekresieb „Re- 
portréty Volume II“, a k výstave bol vydaný katalóg, ktorého sprostredkovanie a vplyv
počas semestrálnej výuky, je nezmazateľný aj v prezentovanom projekte Petra 
Jambora. Svojou aktuálnou prácou sa študent dostáva formálne až príliš blízko „na 
telo“ svojmu školiteľovi, čoho si je však vzhľadom na spoločnú otvorenú komunikáciu 
vedomý. 
Nastoľujem otázku, čo bude nasledovať? Dúfam, že ďaľší osobnostný rast a posun 
smerom k reflektovaniu najaktuálnejších tém vlastnej generácie.
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