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Slovní hodnocení:
Jakub Tajovský byl přijat k nám do ateliéru po ročním studiu estetiky na Filozofické
fakultě Masarykovy Univerzity. Během studia absolvoval semestrální zahraniční stáž
na Universidade Catolica v portu a absolvoval také semestrální stáže u doc. Luďka
Rathouzského a prof. Vladimíra Špačka.
Zúčastnil se řady výstav v rámci ateliéru i fakulty a byl vystavoval na kurátorských
výstavách Prototyp a Black Horses v Richard Adam Gallery či na výstavě Jako obraz
v NOD Gallery nebo na loňské výstavě Close Encounters v Galerii Mladých. Během
studia měl také sedm menších samostatných výstav z toho dvě během svého pobytu
v Portugalsku. Jeho práce jsou zastoupeny ve dvou významných soukromých
sbírkách a to ve sbírce Richarda Adama a Fait Gallery.
Jakub Tajovský patří mezi ty studenty, kteří sami vyhledávají a čtou odbornou
literaturu a ve svém zájmu o umění a v hledání svého místa a tématu jsou intenzivní.
To spolu s výčtem jeho aktivit a schopností sebereflexe už samo ukazuje, že si jeho
přístupu vážím.
V posledních letech ho obzvláště zajímají hranice mezi digitální a analogovou,
virtuální a fyzickou formou obrazu. Toto téma, spolu se zájmem o nové netradiční
materiály a především jeho citlivostí a analytickými schopnostmi jej přivedlo
k realizaci projektu Black Mirror.
Výsledkem diplomové práce je výstava, kterou nemohu v době psaní posudku
ještě vidět, a nemohu posoudit jak se autorovi instalace vydaří a jak přesvědčivě
bude působit. Z rozpracované práce zatím není jasné, který z aspektů práce bude
dominantní či zda se nemůže stát, že se významy práce budou vzájemně rušit a
přesvědčivost sdělení se rozmělní.
Závěrečné hodnocení:
Rozsah i kvalitu předkládané diplomové práce považuji za adekvátní k absolvování
magisterského stupně studia. Stupeň hodnocení z výše uvedených důvodů mohu při
obhajobě případně změnit.
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