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Zuzana Kleinerová patří jednoznačně již od prvního ročníku mezi nejaktivnější 

studenty ateliéru. Pracovat s ní je pro mně jako umělkyni a pedagožku hodně 

osvěžující především proto, že Zuzce jsem nikdy nemusela pomáhat nacházet cestu 

k umění, nikdy jsem ji nemusela do tvorby popohánět, ptát se na projekty, přemýšlet 

nad podpůrnými postupy.  Zuzka nemá od počátku studia /a možná neměla 

nikdy/ani stín pochybností o tom, že je umělkyně. To neznamená žádný povýšenecký 

status, ale naprosto jasnou volbu toho prostředku práce, vyjádření a komunikace. 

Zuzana využila studia k tomu, aby se nechala doprovodit lidmi, kteří ji mohli v něčem 

být užiteční. Zároveň není orientovaná na okamžitý úspěch, nevidí podstatu bytí 

umělkyní v co nejrychlejším napojení se na umělecký provoz. Uměleckou tvorbu 

pojímá velmi poctivě jako práci a přemýšlení, jako horečnatou fyzickou, nutkavou 

činnost a poctivé bádání po nejhlubších obsazích. 

Bakalářskému studiu, které Zuzana absolvovala také v našem ateliéru, dominovalo 

téma kresby. Zuzana vyšla ve svých bádáních ze zručné figurální kresby. Od ní se 

posouvala k hledání podstaty kresby. Cesty vedla přes mnohačetné experimenty 

s typy linií, kresbou ve ztížených podmínkách, kresbou na rozličné materiály. Během 

pobytu v Japonsku ověřila svou cestu studiem kaligrafie.  

Její uměleckofilozofické myšlení, které není spekulativní, ale postupuje přes vizuální 

artefakty, došlo k zajímavým závěrům. Zuzka například zjistila, že moment dotyku 

s papírem nebo jinou podložkou znamená smrt kresby. Přeloženo do méně 

poetického jazyka: její zájem se od samotné formální stránky kresby stáčí ke kresbě 

jako gestu a následně k vlastní osobě jako zdroji onoho gesta. Kresba se tak stává 

psychovizuálním záznamem. Výrazem tohoto poznání byla její bakalářská práce, kdy 

po letech pečlivé průzkumné kresebné práce před komisí v jediném gestu vyplivla 

z úst do prostoru dávku tuše. 

Stejně jako každé její dílo i tato akce obsahovala pro Zuzku momentem pro další 

průzkum. Odhlédla od výsledné mrtvé kresby, která dopadla na podlahu, a zaměřila 

se na samotnou akci, na postavu umělce performera jako zdroje nejen záznamu, ale 

jako zdroje atmosféry. Během pobytu na Islandu a během letní školy umění 

v rakouském Salzburgu se jí při experimentech s minimalistickou existenciální 

performancí skutečně několikrát podařilo zažít mimořádný moment propojení aktéra 

s diváky na specifické umělecké a lidské rovině. První z akcí spočívala v prostém stání 

se zavěřenými očima na hřbitově, druhá ve foukání do černého islandského písku. 

Pro pochopení určitého aspektu diplomové práce musím vzpomenout můj zážitek 

ze Zuzčina prvního ročníku /který byl také mým prvním ročníkem na FAVU/. Část své 

klauzury Zuzka vytvořila jako místně specifickou instalaci v kolumbáriu hřbitova svého 

rodného města Sokolova. Jela jsem se před klauzurou na tuto akci podívat. Kromě 

zajímavé instalace v několika prázdných boxech kolumbária pro mně velmi silným 

momentem akce byla přirozenost, s jakou Zuzka používá svůj umělecký projekt jako 

komunikant s veřejností i s blízkou rodinou. Tento rys se v diplomové práci objevuje 

znovu, ale již vědomě uchopený. Podstatou diplomové práce je průzkum 

emocionálního a existenciálního náboje minimalistické performance, kterou je prosté 



stání. Akce stání v Zuzčině pojetí je minimalistická a maximalistická zároveň. Jen stojí 

a čeká. Ale na místech, kde by ji nikdo nečekal, většinou u blízkých, kteří nepočítají 

s tím, že ji uvidí. Dělá to ve Francii, v Sokolově i na Islandu. Dělá to bez jakéhokoliv 

logistického zajištění, bez vybavení na cesty, zajištěného ubytování i bez představy, 

jak dlouho akce bude trvat a zda-li se vůbec povede.  

Akce má mnohorozměrový obsah. Rozehrávají se zde momenty oživení osobních 

vzpomínek nečekanou fyzickou přítomností, motiv mezilidských vztahů, které jsou ve 

své ideální podobě nezávislé na geografické vzdálenosti, obecněji pak momenty 

globalizace, napětí v demonstraci osobních vztahů ve veřejném prostoru. Akce 

může svou lapidárností připomínat kořeny performativního umění ze 70. let, ovšem 

autentický zdroj v linii Zuzanina přemýšlení, které vychází z uměleckého objektu, od 

něj se osamostatňuje ke gestu a od něj k samotné existenci autora, tuto námitku 

ustojí. 

V průběhu roku provádění této akce Zuzana nashromáždila velké množství záznamů. 

Pořizovala utajené audio, ale zásadnější význam má slovní záznam událostí, ať už od 

autorky, či od těch, kteří byli její akcí obdarování, nebo v kombinaci a mutaci ústní 

tradicí. 

Jsem zvědavá na samotnou prezentaci v rámci konečné fáze diplomové práce 

před komisí. V poslední konzultaci, kterou jsme vedly v autě cestou z Brna do Prahy, 

kdy jsem Zuzku našla u krajnice D1 s transparentem „Čekám na Lenku“, to vypadalo 

na dvě možnosti. Mnou propagované písemné nebo čtené shrnutí „příhod“, 

mixujících pohledy autorky i navštívených, a Zuzkou spíše zvažované nové, situaci 

přizpůsobené gesto. Jsem zvědavá! 
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Závěrečné hodnocení: Práci a celý studentčin přístup k tvorbě hodnotím jako velmi 

poctivý a zodpovědný a jednoznačně na A. 
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