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Aneta Willertová byla k bakalářskému stupni studia na FaVU přijata v autorské dvojici 
s Markétou Wagnerovou. V průběhu studia se jejich cesty rozešly. Aneta se 
projevovala spíše drobnými, formálně ledabylými a obecně nesnadno čitelnými 
realizacemi. V rámci obhajob semestrálních prací postupně začala uvědoměleji 
využívat performativní složku svých děl, která většinou dokreslovala její velmi osobní 
důvody k tvoření. V diplomové práci se pro mě překvapivě rozhodla pro rozměrnou 
instalaci. Podle jejích slov má zhmotňovat to, co je uvnitř autorčiny hlavy. I když se 
její plány postupně měnily (např. namísto původně zamýšlených sádrokartonových 
stěn použila textilní), fascinovalo mě od začátku, jak přesnou představu o práci a 
jejím vyznění má a jak málo byla ochotná měnit svůj směr. Např. v souvislosti 
s pochybami, které vyvstaly v rámci konzultací. Týkaly se především ilustrativnosti 
zvolených výrazových prostředků.  
V textové obhajobě uvádí, že se inspirovala mj. počítačovými hrami Dear Esther, P. 
T., emo stylizací apod. Základ její instalace tvoří rekvizity (psací stroj, sametové 
závěsy, perský koberec), které ve mně asociují rozpolceného hrdinu klasického 
románu, což patrně souvisí s odlišnou generační zkušeností. Zmiňuji to v úvodu 
proto, že připouštím vlastní neschopnost vcítit se do Anetiny práce.  
Je zřejmé, že spíše než že by zrcadlila obsah své hlavy, jde o to, jak si ho 
představuje, nebo dokonce jak si přeje, aby si vypadal. V době odevzdání práce 
existuje základní, velmi obecné prostorové schéma, symbolizující oblast vědomí i 
nevědomí. Aneta počítá s individuální a částečně i s kolektivní pamětí, předpokládá, 
že je pobýváním do instalace otiskne. Váhám, jestli se to podaří způsobem, který si 
vytyčila. Nejprve vytvořila jakýsi prostor uvnitř prostoru, kam přinesla předměty, které 
mají nějaký význam v jejím duševním vývoji. O hlavní části, kterou z centra místnosti 
postupně přesunula na okraj, říká, že značí nastřádané zkušenosti, vědomosti a 
vzpomínky. Jedná se především o knihy a videokazety. Zde vidím jako 
problematickou představu, že naši mysl ovlivňuje především čtení a sledování filmů. 
Také výběr dalších předmětů podléhá současné sebestylizaci autorky, a to i přesto, 
že jejím záměrem je ukázat i proces intelektuálního vývoje v čase. Většina z nich je 
emotivně zabarvená, jistým způsobem atraktivní. Kdyby šlo Anetě o skutečný odraz 
vlastního světa, mohla možná zvolit objektivnější kritérium. Např. přenést několik 
metrů čtverečních privátního prostoru apod. Stejně tak se nedá počítat s autentickou 
bezprostředností pobytu v instalaci, je-li v pozadí potřeba vytvořit diplomovou práci. 
Kdyby šlo naopak o zobrazení autorčina životního stylu, chybí mi v Anetině přístupu 
větší odstup či nadhled. Sama v této souvislosti říká, že chce, aby byla instalace 
zároveň niterná a zároveň aby vyvolávala dojem klišé. I když si obecně v umění 
cením nedořčenosti nebo neurčitosti, v tomto případě na mě zatím působí spíše 
přetíženost zvolených forem. Doufám ale, že se určitá specifičnost Anetina 
myšlenkového světa či větší zaujetí stylem nakonec ve výsledku projeví.  
Koncept práce zahrnuje osobní pobyt v prostoru. Tento proces je záměrně 
naplánován na krátkou dobu před obhajobami, kvůli bezprostřednosti předávané 
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zkušenosti. Aneta mně i oponentce mezitím zasílá videa, která mají dokumentovat 
proměny. Spíše než dokumentárně působí jako scény z béčkového hororu. Volně se 
inspirují pohybem v rámci videoher. Tyto „dokumenty“ mají být součástí výsledné 
instalace, stejně jako v tuto chvíli jen plánované strojopisné poznámky. Zatím se spíš 
obávám, zda rozhodnutí ponechat videa přímo v prostoru nevyzní jako ukázka 
inscenované scény z filmu. Další důležitou částí práce bude i audionahrávka textu 
připomínající poetiku románu V melounovém cukru Richarda Brautigana. V průběhu 
obhajob záznam nahradí přednes.  
Nejasná skladba komponentů, procesuálnost a performance mi zatím neumožňují 
závěrečné hodnocení, to bude možné teprve v rámci obhajob. Práci doporučuji 
k obhajobě. Kvůli naznačeným pochybnostem, a především z toho důvodu, že 
autorka mně i oponentce předložila nepříliš jasně vymezený proces, zatím navrhuji 
hodnocení B a využiji možnosti měnit hodnocení v den obhajob. 
 
 
Otázky k rozpravě: Proč instalace nemohla vzniknout ve větším předstihu před 
obhajobami, aby ji bylo možné hodnotit? 
 
Závěrečné hodnocení: Diplomovou práci doporučuji k obhajobě 
 
Návrh klasifikace: B 
 
Posudek vypracoval(a): MgA Barbora Klímová, ArtD. 
 
Datum: 3. 6. 2016 
 
Podpis: 
 
 
 
 
 

 


