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akademický rok DOPLŇTE AKTUÁLNÍ

Bakalářská práce – posudek vedoucího 

Jméno a příjmení studenta, vč. titulů: Zuzana Rišiaňová

Název práce: KAŽDODENNOST

Slovní hodnocení: 

Zuzana Rišiaňová studuje v Ateliéru malířství 1 od svého nástupu na FaVU. Vždy byla studentkou hledající a 

pracovitou. V rámci ateliéru byla velmi oblíbená a ráda se účastnila všech ateliérových akcí. 

Ze začátku svého studia tématizovala sci-fi žánr a vytvářela kresby, malby a animace ve stylu zastaralých 

představ budoucnosti. Ne vždy se Zuzaně práce dařila, ona nicméně zcela neunávně a sveřepě pokračovala 

dál. Hledala nová témata, měnila média, četla texty, snažila se takříkajic přijít umění na kloub. 

Troufám si říci, že zásadním milníkem bylo pro Zuzanu setkání s Václavém Janoščíkem v roce 2016, kdy na 

pozvání našeho ateliéru přijel na FaVU přednést několik přednášek. Asi v té době se u Zuzany objevilo silné 

zaujetí pro prostředí internetu, jakožto tématu uměleckého díla. Několik pokusu o uchopení tohoto tématu 

nedopadlo nejlépe , teď  to však v podobě bakalářské práce vypadá na přesný zásah. 

Internet nám dnes poskytuje spoustu úloh k řešení. Mimojiné tu máme otázku identity, kterou Zuzana v 

prvním plánu zpracovává. Identita, která čím více se ztrácí v digitálním proudu současnosti, čím fluidnější a 

flexibilnější je, tím více získává na důležitosti, tím urputnějí je hledaná, definovaná a redefinovaná. 

Odpověď není jednoznačná. Není zde zcela jasné, kde končí či začíná ironie, a zda je vůbec přítomná. S 

tímto fenoménem se posledních několik let setkáváme nejen v galeriích, ale především právě na internetu 

docela často. 

Celé dílo lze považovat za instalaci. Vycházi z coolness estetiky  webových magazínů a blogů, a také 

pochopitelně z aktuálně módních výstavních postupů kladoucích důraz na materiáílové zpracování. 

Podstatnou roli hrají tištěná zobrazení v žánru portrétu, provedené v aplikaci Paper by FiftyThree, výsledek 
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pak můžeme při troše fantazie označit jako „digitální akvarel“. Tisky na polotransparentní papír odkazují 

částečně k reklamě a zčásti k digitálním grafickým technologiím. 

Nehledejme za instalací přesný konceptuální konstrukt. Spíš ji můžeme vnímat jako soubor asociací a 

materiálových variací na dané téma, které ale nakonec dohromady dávaji přesvědčivý vizuální výsledek. 

Zuzana svou bakalářskou prací dokazuje , že je schopná vytvořit koncentrovanou práci, přesně zapadající do

dnešného galerijního prostředí.  

Na magisterské studium odchází Zuzana do Ateliéru multimédií. Je potěšující, že chce rozšiřovat své znalosti

digitálních technologií. Moc si vážím toho, že byla po dobu svého bakalářského studia součástí našeho 

ateliéru, a přeji jí v magisterském programu hodně úspěchů.  

Otázky k rozpravě: V prvním plánu se Vaše práce týka otázky identity, můžete naznačit další roviny ukryté v 

díle? 

Závěrečné hodnocení: Bakalářskou práci Zuzany považuji za výbornou a navrhuji hodnocení A. 

Návrh klasifikace: A

Posudek vypracoval(a):

Datum:

Podpis:
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