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Bakalářská práce – posudek oponeneta 

Jméno a příjmení studenta, vč. titulů: Kristína Haviarová 

Slovní hodnocení: 

Kristína Haviarová ve své bakalářské práci překonává dichotomii přírodní vs umělé, 

ale daří se jí to pouze v části praktické, nikoli v textové složce. Její teoretické 

uchopení tématu je sice „homeopaticky“ ovlivněno současným myšlením, které 

nejčastěji výše zmíněné rozdělení přírodní –původní – lidské –umělé problematizuje - 

Haviarová se však této teorie skutečně pouze povrchně dotýká a používá ji 

nedůsledně a selektivně. Na mnoha místech si přímo protiřečí. Píše o tom, že se 

nechce na krajinu dívat idealizovaně a romanticky, ale velmi rychle ji pak sama 

idealizuje, když nám sugeruje, že si krajina a voda ve vzájemném dialogu „pamatuje“ 

jen procesy „přírodní“, avšak nikoli zásahy lidské, které podle Haviarové schopnost 

paměti krajiny, respektive působení vody v ní, naopak znemožňují atd. Netřeba 

poznamenávat, že je dnes veškerá krajina ovlivňována a spoluutvářena činností 

člověka, který je v současnosti její těžko oddělitelnou součástí. Jsem přesvědčen, že 

autorka textovou část pouze podcenila, ale jinak se v oblasti svého zájmu pohybuje 

samozřejmě a s dostatečnou znalostí problematiky. Jak jsem již předznamenal,  

musím velice ocenit praktickou část. Fotografie ledové kaskády, vyfocená při 

procházce lesem pouze na mobilní telefon, sofistikovaně a citlivě adjustovaná na 

transparentní folii nalepenou na plexi určeném původně do sprchových koutů s 

dekorem „zamrzlých“ kapek, není pouze materiálovým vtipem, ale vytváří skutečně 

působivý fotoobjekt s nezvykle silným „op artovým“ a současně post-konceptuálním 

účinkem. Podobně další objekty a instalace citlivě pracují se spojením přírodních a 

syntetických materiálů. „Umělé“ v objektech Haviarové nepůsobí, jako něco 

nepatřičného, násilně roubovaného, ale naopak jako extenze přírodního. Syntetické 

materiály Haviarová zvládá velmi dobře tvarovat tak, aby působily biomorfně a ne 

tedy pouze technicky a kontrastně. Užití transparentního silikonu umožňuje autorce 

vytvářet vlákna a z nich pak křehce působící výplně mezi větvemi, které mi evokují 

pavoučí sítě nebo svlečené hadí kůže. Přesto, že podobného materiálového i 

instalačního přístupu dnes využívá celá řada umělců a příroda antropocénu je skoro 

módním tématem, jsem přesvědčen, že práce Haviarové vykazuje specifický 

charakter a ojedinělou citlivost, kterou velice oceňuji. 

Práci navrhuji k obhajobě a hodnotím A 

Závěrečné hodnocení: A 
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Návrh klasifikace: A 

Posudek vypracoval(a): Sterec 


