
odkazuje na displeje pro monitoring, nebo mobilních telefonů, které máme neustále

I< dispozici pro okamžitý přístup a sdílenĺ obs.tu na sili. Stejně tak důležitou významovou

rovinou díla je téma introspekce a sebe akceptace. která je výchozí auttntickou ideovou

koncepci díla.

Právě mnoho vistcvnatct významö, které dílo nabřzí, je nespornou hodnotou. Možnosti jejich

‘La1L pak posuzujemo podle okolnosti, jaké perspektivy k dílu přistupujcmc‘ a

vyhodnocujeme. Všechny mají svoji závažnou platnost.

Doporučení:

Motiv a formálni způsob provedeni instalace jsou v kontextu novomecliálniho dili a

ytvarného umění známými postupy ‘!ýznam instalace spatřuji právo v aktualizaci tématu

odkazujicího na polcniicL vztah naši identity v digitálním son-tino prostředí, na který autorka

v textu upc:orňtIje.

S ohledem na motiv portretu a jeho kompozici v rámci displeje bych cloporLičil obrazovky

orientovat na výšku. Pm rocerim na vertikálu by vizuálné vri: naznaťovaly vztah k displejům

mobilních telefonů ajejich funkci komunikačních nástrojü v prostředi internetu.

Dále v textu toorclickc části diplomové práce v k.:pitole Zrcadlo ve výtvarném a

konceptuálním umění bych doplnil odkaz na význam práce scénografa Josefa Svobody, který

princip )lonropustnych řrcadel ve vztahu k iozvrhu r1rimaiickč scény na jevRti dovedl

k. monument.álnimu‘;ýrazovému účinku, který wnačo‘ial pojmem psychoplastický prostor.

Závér:

Diplomová prace Ivy Antošové splňuje cíle zadáni i požadavky na udéleni akademického titulu.

Prad proto doporučuji k obhajobě a navrhuji známku VÝBORNÉ.

V Praze dne 13. 6. 2021
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Doc. Mgr.A. Daniel HanzUk



Oponentský posudek diplomové práce

studentky: L3cA. Ivana Antošová

Technicka uflivtr/it:t v liberci

liul uměni a artirnit

Katedra uměni

Dipomova práce lvy Antošové vychazi ze dvou základních předpokladů sjednocených

terna tein sebereflexe, tit‘nt,ké zkušenosti a čiiiaýzy .měIcckčho díla ‘ilo2eričhc na

principec participace, ritc‘rakuvity a časovosti

lyto lvi prclpoklady se staly ůst‘rednin‘. tciti Leri iozhoru v teoretické čásli diplunové práce,

jehož forma vykladu je analytická introspektivní s pivky narativniho vyprávěni.

Náhled spisu:

Text je strukttirovn do kapitul vzestupně řazených od Civodniho rozboru teorie a ákonitutí

pcr:epce, přes výklad principu zrcadla a jeho definice v uměleckém díle s ptiklady jeho užití u

vyhraných autorů, K pojednáni o inspiračních d‘ C‘jiCIl, jejichž rozborem uvádí téma své

diplomové práce do kontextu vytvarnnho uměni. Poslerlni kapitola se sotistředi na vyklad

významU clila S OSCfli Odn livyt fází fll_li jako důležitého “ovacil‘n postupu

pro nale:eni‘. hI:: podoby senené s volbou použitých médii a definici parametrů

systémového nasl.avcni v předložene instalaci.

iednotlivä k;pitoly jsou v textu zdúvodnény 2d vyhodnoceny opoát nnyr‘i zůvěrv.

Dito:

Název Obraz v obraze odkazuje na zcivojenoi.i reprt entaci 3 zaí,klci-i Instalace předkládá

situaci, v niž se setkávame s obrazem rt.lkti iri nasi přítomnost a vybízí nás k pozorovan

sebe sama. Moment sebereflexe, který zažíváme, pozméňuje roli p0101 ovatele v ubjtt

pozurovanehc). Stávame se režiserem i aktérem ve scéně rozvijejíci se V pňtomném I

manipulovaném caso. Dvé obrazové vrstvy současné rozviji časovost ve dvou formátech. leden

je simultánn, druhý pak zpožděný o S sekund. Současně tedy zaživamo reprezentaci

aktuálnĺho a již proběhlého, zaznarncnanoho a zpětné vyvolanuho

3ezprostitždra zážitek vede k zamyšlení o tcniatu potorováni sebe sama a v souv,slosri

s použitvmi digitálnuni tecfincloeierni pak k emaw rozpoznavání íhliceiu, slodc‘v;ní a

vyhodnocováni modeki chovani ve veře!lem prostoru, ktere se sralo t‘rhhsnatickotJ piaXi

scuctsneho světa. :ni Zkusenost sebepozorovaní, kterou zažíváme soukromi1ln prostředí

před zrcadlen‘., se v podminkäch instalace v ainijnim typu p‘cĽc«li a za použiti kamen,,

počítače a displejů, vyznamové puso uva na úrc‘veh spojenou s tématem distribuce ‚.aši

identity uilu:r ega v prostředí rueinJtUI a 3liLl‘ síti Stojinie pwrl obia,ovkou, ktc‘ra


