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Posudek:

Adeptka na magisterský titul Ivana Pavlíčková nám ako diplomový projekt 

predkladá sériu keramických objektov. Mohli by sme konštatovať, že v 

skutočnosti sa pozeráme na niekoľko paralelných sérií. Kolekcia je veľmi 

heterogénna, ukazujú sa nám objekty, na ktorých sa podieľali najmodernejšie 

technológie spracovania hmoty aj úplne základné gestá pred-jazykového 

charakteru. Čo je im spoločné, je hmota. 

Snáď už nikoho neprekvapuje, že vo veku, kedy sa technológia stáva 

našou druhou, či snáď i prvou prírodou, mnohí umelci siahajú po prastarých 

materiáloch a technikách, ako je napríklad tkanie či keramika. V protipohybe voči 

našej stále samostatnejšej technológii sa snažia znova vymedziť to, čo je 

výsostne naše, ľudské, dotýkanie sa hmoty teplými rukami z kostí, svalov a kože, 

s protistojnými palcami, ktoré nám dali kolosálnu evolučnú výhodu. Keramická 

hlina je mýtický materiál a tým nemyslím len tradičné kultúrne rozprávania nášho 

vlastného živočíšneho druhu, ale rád by som zmienil rozprávanie o vzniku života 

na Zemi vôbec, totiž hypotézu, že prvé formy organických molekúl schopných 



replikácie sa vyvinuli v symbióze s kryštálmi ílu (česky jílu), ktorý predstavuje 

podstatnú zložku keramickej hliny. (Ak sa chcete dozvedieť viac o tejto teórii, 

nájdite si meno Graham Cairns-Smith. Ale to je len poznámka na okraj kvôli 

ustanoveniu určitého mytologického rámca pre použitý materiál.)

Snáď najintenzívnejšiu fascináciu bude asi väčšina divákov zažívať u 

objektov z rady Low Poly, objektov kryštalického charakteru, v ktorých proces 

vyniku je dialógom medzi prastarými kultúrami aj najsúčasnejšou techológiou. 

Niektoré sú modelované ručne podľa virtuálnych 3D modelov, iné sú odliatkami 

tlače z 3D formy. Všetky vznikali redukciou rozlíšenia 3D objektov na nižšie 

polygónové rozlíšenie. Ďalšie objekty pred nás predkladajú ďalšie hádanky, 

jednoducho štylizované objekty ako koruny, putá, reťaze, CCTV kamery s 

čiernou glazúrou a ďalšie, ktoré nám môžu asociovať vzťahy moci, kontroly a 

ovládnia. Ďalej s nám predkladajú modelované ručne modelovné slová a frázy, 

naznačujúce túžby a priania, reklamné slogany či motivačné citáty, slová a 

myšlienky materializované v keramickej hmote. Je na nich niečo nemožné, až 

absurdné, ručne modelované žížalovité tvary detinskej typografie rýchlo a 

impulzívne načrtnutej myšlienky. Práve tieto objekty-slová úplne podkopávajú na 

naše obvyklé chápanie toho, čo čakáme od keramického objektu. Nedržia spolu 

fyzicky, iba významom. Mohli by sme ich ľahko prehádzať a zostaviť iným 

spôsobom. Proces vzniku týchto krehkých žížal musel byť značne napínavý, 

pretože idú na hranicu únosnosti materiálu. Do najhlbšieho nevedomia nás 

pozývajú objekty vetvovitého tvaru zachytávajúce proces vzniku hnetením. 



Okrem mojej vlastnej nutkavej asociácie s exkrementom nie sú ničím viac, než 

čistým záznamom procesu svojho vzniku. Kolekcia objektov je práve touto 

živelnou heterogénnosťou vzrušujúca, núti nás znovu a znovu prehodnocovať 

náš vzťah k nim aj ich vzájomné vzťahy.

Veľmi prekvapivou v najlepšom slova zmysle je bodka za touto prácou v 

podobe videa polonahej mužskej, alebo skôr chlapčenskej postavy snímanej od 

ramien dolu v akcii hnetenia hmoty. Video zdôrazňuje telesnosť procesu práce a 

jej až terapeutický rozmer.

Ivana Pavlíčková v obhajobe dobre konetxtualizuje svoju tvorbu s tvorbou 

iných súčasných umelcov a podnetným spôsobom podkladá myšlienkami zo 

súčsanej filozofie objektovo orientovanej ontológie aj myšlienkami Martina 

Heideggera. Práve zmienený Heideggerov citát naznačuje akým širokým 

spôsobom autorka rámuje svoju prácu a dokumentuje, ako dôkladne je táto 

práca premyslená. Konzultácie, ktoré sme s adeptkou viedli boli veľmi plodné a 

podnetné, vnímal som ich ako vzájomne obohacujúce a bol som rád, že som sa 

mohol zúčastniť tohto procesu. Prajem adeptke Pavlíčkovej, aby nepoľavolala a 

vytrvala v poctivej práci.
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