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Bakalá�ská  práce – posudek vedoucího 
Jméno a p�íjmení studenta, v � .  titul �: Laura Tren �anská 

Název práce: Snoop Dog

Slovní hodnocení:

Název bakalářské práce Snoop Dog vznikl na základě reálného zážitku, kdy autorka sledovala eticky stěží 

interpretovatelnou scénu v noční tramvaji, kdy pojítkem s realitou se paradoxně stala komiksová postavička 

pejska Snoopyho, která reprezentuje zejména dětský svět. Jméno psa s vlajícíma ušima, pohybujícího se po

zadních často v černých brýlích přejal na základě rodinné přezdívky v devadesátých letech i kalifornský 

rapper Snoop Dogg, později Snoop Doggy Dogg. Ten je povadlou ikonou „dobového“ rapu západního 

pobřeží, ale i aktérem několika drogových skandálů věku adolescenta i dospělého. Genealogie názvu 

bakalářské práce představuje způsob uvažování autorky a stává se významotvornou součástí celého 

projektu, jež nese mnoho vrstev, jak kulturní, tak sociální apropriace a do jisté míry, tak budí očekávání od 

samotné realizace, kterou má být site specific instalace v bývalé budově FaVU.

V rámci textové dokumentace autorka odkazuje k hudební terminologii, kdy vlastní tvorbu srovnává 

s mixtapem, tedy způsobem hudební prezentace názorového stanoviska, atmosféry nebo nejméně 

asociativní (či rytmické) montáže. Tento aspekt v torbě je předností, ale může být i limitem pro autorku, kdy 

významové vazby v instalaci může neobratně svést na intuici, sen, pastiš nebo sběr materiálu prezentovaný 

jako nucený výstup, odvozený od nedostatku prostředků. Sama autorka tuto skutečnost vyvrací posledními 

výstavními projekty, na které instalace Snoop Dog navazuje a odkazuje k analytickým postupům v rámci 

dekonstrukce narativních celků, přičemž jako zásadní se jeví rozklad žánru noirové detektivky (filmu). 

Autorka je schopná kontextualizovat svou tvorbu, ač psaná forma obhajoby či dokumentace je spíše jen 

prchavou anotací než rozborem vlastního přístupu, což neumožňuje samotné zadání a povinný rozsah 

dokumentace. V textu je několik gramatických chyb, které přičítám zejména nepozornosti během stylistické 

úpravy textu se stopami rodné slovenštiny, čemuž šlo předejít.

Tvorbu Laury Trenčanské sleduji dlouhodoběji od formativních spoluprací s řadou přátel a umělců, kdy 

výstupem byly dialogy v rozličných médiích od performance po fotografii, až po současnou tendenci 

kašírovat instalační prostředí fragmentárních videopříběhů spjatých s osobními poznámkami nebo 

flashbacky.

Otázky k rozprav � :
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V �em  je pro vás aktuální formát site specific instalace?

Estetika odpadu, zbytk �  a nepo�ádku je pro vás formou vyjád�ení  spole �enského statusu nebo 

naopak estetickým kánonem skrze, který odkazujete na historické � i  sou �asné  paralely ve 

vizuálním um�ní?  

Jaká je role zví�at  ve Vaší tvorb �?

Záv �re � né  hodnocení: 

Bakalá�ský projekt Snoop Dog hodnotím kladn � ,  v rámci hodnocení bude sm �rodatná kone �ná  

podoba instalace a obhajoba projektu autorkou. 
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A – B
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