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Slovní hodnocení: 
 
Umělecký vývoj Veroniky Fábryové jsem měl možnost pozorně sledovat již od počátku mého 
pedagogického působení na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně. Její práce se vždy 
vyznačovala silným zájmem o médium fotografie. Výrazný kreativní potenciál autorky byl ale 
často limitován formálními nedostatky spojených s finální realizaci jejich děl, zejména 
adjustací a instalací. Autorka se často dotýkala zajímavých témat, ale nebyla schopná je 
přesvědčivě artikulovat. 
 
Za nejzajímavější práce, které v rámci jejího studia na FaVU vznikly, považuji 2 kanálovou 
videoinstalaci 290 cm a klauzurní práci s názvem History of Beauty. V projektu 290 cm 
Fábryová pomocí strohých dokumentárních záběrů přibližuje absurdní situaci jejích 
prarodičů, kteří žijí odděleně na jednom podzemku, každý ve svém domě. Přestože jsou jejich 
budovy od sebe vzdáleny jen 290 cm, jediný kontakt, který  mezi nimi probíhá, jsou návštěvy 
jejich domácích mazlíčků. History of Beauty ironizuje dobový pohled na ideál krásy 
prostřednictvím konfrontace found footage záběrů doprovázených audio komentářem 
popisujícím mistrovská díla světového umění. 
 
Výstupem prakticke bakalářské práce Veroniky Fábryové je autorská publikace s názvem “To 
fotíte teraz, keď už je taká stará a škaredá?”. Kniha fotograficky dokumentuje interiéry budov 
železničních stanic na Slovensku z období let 1948 až 1989, které se dochovaly v původním 
stavu. Selektivní přístup ke kulturní historii je kulturně- společenský problém, který je 
aktuální v obou státech bývalého Československa. Na  architekturu z období socialismu je 
často nahlíženo pejorativně a neexistuje žádný komplexní přístup státních orgánů, který by 
důležitá díla z uvedeného období památkově chránil. Zkušenosti z České republiky z poslední 
doby poukazují spíše na opačný trend.  
 
Jedna z ohrožených staveb, kolem které se v uplynulých letech rozpoutala diskuze na toto 
téma a hrozila ji demolice, byla výpravní budova havířovského vlakového nádraží. Stavba 
v bruselském stylu byla nakonec dočasně zachráněna, ale otazníky nad jejím dalším osudem 
visí dál. Jedno z nádraží, které se stalo objektem autorčiných fotografií, je postaveno podle 
téměř stejného projektu jako nádraží v Havířově. Standardizace a centrální plánování byl jev, 
který se v období socialismu nevyhnul ani výstavbě železniční infastruktury. 
Cílem Fábryové nebylo primárně upozornit na problémy spojené s památkovou ochranou 
staveb z daného období, ale toto téma v práci vzhledem ke společenské situaci silně rezonuje. 
Autorce se podařilo na některých fotografiích zachytit přesvědčivě genius loci jednotlivých 



míst. Fotografie nedokumentují pouze proměnu jednotlivých míst, ale vypovídají také o 
společenské proměně, které proběhla během uplynulých třech dekád.  
Co se týká samotného formálního zpracování publikace, považuji za šťastné rozhodnutí, svěřit 
výsledný materiál ke zpracování grafické designérce Lucii Gamanové. Fotografický cyklus 
vznikal dlouho a během konzultací bylo patrné, že Fábryová ztratila potřebný odstup nutný k 
dokončení publikace. Výslednou podobu publikace považuji za velmi zdařilou a věřím, že 
má potenciál překročit hranice akademické půdy.  
 
Otázky k rozpravě: 

Jak probíhal výběr míst, které se objevují v publikaci. 

Plánuješ vydání většího počtu kusů? 

 
Závěrečné hodnocení: Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm A – vynikající 
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