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Magisterská práce Natálie Bobákové se pohybuje mezi akčním uměním, performancí a  video
artem. Rozvaha a myšlenková konstrukce celé práce se opírá o poznávání mystických limitů
komunikace s vlastním tělem.Umělkyně se rozhodla pořádat pravidelně jednou v týdnu
kolektivní cvičení jógy. Tento způsob kolektivní meditace Natálii inspiroval k úvahám o
intimních vztazích mezi tělem a myslí každého člověka. 
Citlivě ohledává téma kolektivního sdílení energie během cvičení a dochází k  poznatkům,
které stírají limity jednotlivých účastníků hodin jogy a nachází možnosti kolektivní meditace.
Mohlo by se jevit, že se Natálie tímto částečně dotýká jakési formy společného happaningu
nebo akčního umění v jejím podání však absentuje obecenstvo. V této fázi se projekt
rozvětvuje do další polohy.

Bobáková nezanechává své umění pouze v poloze, kdy je výsledkem - uměleckým produktem
imateriální umělecké dílo jako třeba video záznam.Své tělo rovněž používá jako prostředek -
nástroj, kterým je vytvářen záznam pohybu na bavlněné látce, jakožto podložce sloužící ke
cvičení. Tím vznikají záznamy pohybů těla umělkyně na podložce - z každé hodiny jógy
vzejde jeden specifický záznam. 
Projekt je bezesporu nutné vnímat jako celek ve více strukturách, nicméně občas se mi
vnucuje pocit rozervanosti, který však může být záměrem nedefinovat konečné umělecké dílo.
Naopak oceňuji upřímnou přirozenost záměrů a skromnost výrazu celé práce. Tato senzualita
je velmi důležitá pro uvědomování si křehkých vztahů tohoto druhu vyjádření. Bobáková
neapeluje sama na sebe a neočekává konkrétnější vyůstění své práce ve formě blíže
definovaného uměleckého díla, nýbrž ponechává celému projektu specifický nezřetelný
dokumentární charakter. Její práce dokládá možnosti jak propojovat soušasné umění s
intimitou vlastniho těla. Oceňuji odvahu odpoutání se od snahy bližší definice uměleckého
díla. Tento proces je možné vnímat jako rozkrývání cest k poznání, že umění se může
nacházet v podstatě kdekoli. 

Během osobní konzultace jsem Natálii navrhla, aby plátna prezentovala jedontlivě tak, aby
bylo možné pozorovat nuance ke kterým docházelo v průběhu pohybu těla na podložce. Její
rozhodnutí o konečné podobě instalece však ponechávám na ní a na její citlivosti. 
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