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“Important is the rate of what  
is revealed and what remains hidden” 

DIANA CENCER GARAFOVÁ  
IN AN INTERVIEW WITH DIANA MAJDÁKOVÁ

Diana Majdáková: In your master’s thesis Symmetry as the fundamental principle 
of science and art (2012), you have raised the question as to what is the nature  
of reality. You placed objects and paintings in a space in a way that from one  
particular angle they formed a picture constructed by you. Otherwise, no one was 
able to decode and grasp the purpose or meaning of the installation. Has this work 
given you the answer (or at least a hint) to your original question?

Diana Cencer Garafová:  No. But it was not the goal, either. And, as I expected, 
the original question has ultimately resulted in many additional questions. In my 
master´s thesis I dealt with symmetry, but I did not perceive it “only” as a purely 
visual manifestation, but rather as a kind of internal principle or a system accord-
ing to which “things” function in nature – after all, symmetrical shapes are only 
the external manifestation of the hidden structure. I had arrived at that a long 
time ago, when I was thinking about e.g. why do we have some paired organs? 
The more I immersed myself in the symmetry issue, the more obvious it became 
that although symmetry is important in nature and in the law of nature, perhaps 
even more important is its disruption, because the very fact that the system takes 
place in one of the possible conditions allows for diversity and, after all, allowed 
for the origin of life. In the quantum theory, spontaneous symmetry breaking  
is associated with the origin of information – basically speaking, when a certain 
parameter in a symmetrical system reaches a critical value, the way out of this 
situation is finding one of the potential conditions – non-symmetrical, but sta-
ble. Symmetric conditions are redundant, i.e. they contain less information than 
non-symmetrical ones. And that very information has become of key importance 
in my dissertation.

„Dôležitá je miera toho, čo je odhalené a čo ostáva skryté“

DIANA CENCER GARAFOVÁ 
V ROZHOVORE S DIANOU MAJDÁKOVOU

Diana Cencer Garafová: Priemet troch situácií (Hviezdoslavovo nám. 18), 2017, akryl na plátne, drevené 
miniatúry nábytku, 270 x 170 x 10 cm, detail diela.  Maľba využitím perspektívy predstiera zrkadlenie, aby 
ho následne mohla popierať – vytvára ilúziu zrkadlenia na vodnej hladine, no zároveň niektoré predmety 
levitujú na hranici týchto stavov.
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Diana Cencer Garafová: Vertical Limit, 26. 4. –  2. 9. 2018, inštalácia vo vertikálnom priestore Galérie
mladých v Nitrianskej galérii, kurátorka Diana Majdáková

Pohľad do priestoru výstavy Vertical limit s videoprojekciou, prostredníctvom ktorej je divákovi umož-
nené virtuálne vstúpiť do vnútra jednotlivých modelov, ktoré sú zavesené na schodisku Galérie mladých

Diana Majdáková: Už v magisterskej práci Symetria ako základný princíp vo vede 
a umení (2012) si si kládla otázku, aká je povaha reality. V priestore si rozmiestnila 
predmety a maľby tak, aby z jedného konkrétneho uhla pohľadu vytvárali tebou 
skonštruovaný obraz. Inak človek nebol schopný rozkódovať a uchopiť, aký je účel  
či význam inštalácie. Dostala si na svoju pôvodnú otázku prostredníctvom tejto 
práce odpoveď (alebo aspoň náznak)? 

Diana Cencer Garafová: Nie. To ani nebolo cieľom. A ako som očakávala, pôvod-
ná otázka na konci práce viedla k ďalším a ďalším otázkam. V magisterskej práci 
som sa zaoberala symetriou, ktorú však nevnímam „iba“ ako čisto vizuálny pre-
jav, ale viac ako istý vnútorný princíp či systém, podľa ktorého „veci“ v prírode 
fungujú – symetrické tvary sú nakoniec len vonkajším prejavom tejto skrytej 
štruktúry. Dávno predtým ma k tomu priviedla úvaha nad tým, prečo napríklad 
niektoré telesné orgány máme dvojmo. Čím viac som sa však ponárala do otáz-
ky symetrie, tým viac sa ukazovalo, že hoci symetria je v prírode a prírodných 
zákonoch dôležitá, možno ešte dôležitejšie je jej narušenie, pretože práve to,  
že systém sa uskutočňuje v jednom z možných stavov, dovoľuje vynikať rozma- 
nitosti a koniec-koncov dovolilo vzniknúť životu. Spontánne narušenie symetrie 
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(spontaneous symmetry breaking) je v teórii kvantovej fyziky spojené so vznikom 
informácie – zjednodušene povedané, keď určitý parameter v symetrickom sys-
téme dosiahne kritickú hodnotu, východiskom z tejto situácie je nájdenie jed-
ného z možných stavov – nesymetrických, ale stabilných. Symetrické stavy sú 
redundantné, teda obsahujú menej informácie ako stavy nesymetrické. A práve 
informácia sa stala kľúčovou pri mojej dizertačnej práci.

Diana Majdáková: Svoj ateliér si mala dlhší čas v priestoroch Centra pre výskum 
kvantovej informácie SAV. Ako k tomu prišlo a ako to ovplyvnilo tvoju prácu? Čo bolo 
prvé – tvoje zaujatie teoretickou fyzikou, alebo ateliér v SAV-ke a debaty s vedcami? 
Diana Cencer Garafová: Za ateliér (respektíve kanceláriu, ktorej entropia počas 
môjho pobytu v nej značne stúpla) v priestoroch SAV vďačím svojim školiteľom 
– prof. Danielovi Fischerovi a prof. Vladimírovi Bužekovi, ktorí môj program tak-
to nastavili. Pochopiteľne, nie náhodne, ale na základe mojej predchádzajúcej 
výtvarnej práce a záujmu o prírodné vedy, najmä fyziku. Na základnej škole 
som vyhrávala matematické a fyzikálne olympiády, ale keďže v zlomovom bode  
(prijatie na ŠUP-ku) som sa vybrala iným smerom, miestami bolo pre mňa veľmi 
ťažké vedcom rozumieť, špeciálne keď sa mi snažili niečo vysvetliť rovnicami. 
Našťastie boli natoľko otvorení a trpezliví, že vždy vedeli nájsť jazyk, ktorému 
som rozumela. A akokoľvek pateticky to môže znieť, rozhovory s nimi mi otvorili 
oči, či skôr rozšírili pohľad na svet a na to, ako funguje, alebo by mohol fungovať, 
a myslím si, že to sa premietlo aj v mojej tvorbe. A spätne si dovolím povedať, že 
tento vzťah fungoval aj opačne a že som im ukázala, že vizuálny, výtvarný jazyk je 
vhodný na sprostredkovanie určitého typu informácií. 

Diana Majdáková: Vizuálne umenie a veda môžu mať (a v ideálnom prípade  
aj majú) skutočne živý vzťah a vzájomne spolu komunikovať, pričom vizualizácia 
dát je len jeden z mnohých možných spôsobov ich prenikania. V tvojom prípade však 
predsa ide o hlbšie prepojenie, ktoré si zaslúži pozornosť. Tvoja dizertačná práca, ktorú 
je, mimochodom, radosť čítať aj v nej listovať, môže byť pre „stredne nepokročilého“ 
laika veľmi užitočným zdrojom informácií o aktuálnych záveroch teoretickej fyziky. 
Tvoje uvažovanie o modeloch (vesmíru, fyzikálnych zákonov, ale aj rôznych životných 
situácií či medziľudských vzťahov) logicky vyústilo do skúmania hlbších súvislostí  
a ľudského vnímania ako takého. Ako sa však tieto tvoje poznatky reálne (prakticky) 
pretavujú do tvojej tvorby, ako ju formujú a ovplyvňujú? 
Diana Cencer Garafová: Nedovolím si tvrdiť, že môj text je tým najvhodnejším 
zdrojom informácií o tom, čo sa v súčasnosti odohráva na poli fyziky, špeciálne 
tej kvantovej. Považujem ho skôr za interpretáciu týchto informácií z perspektívy 
výtvarnej umelkyne a hľadanie širších súvislostí medzi vedeckým, umeleckým 
a osobným pohľadom na určité problémy. Súvislosť medzi nimi vidím v kľúčovej 
pozícii diváka a toho, ako interpretuje svet, ako v určitom čase a situácii spracú-
va a štruktúruje informácie a aké predstavy (modely o svete) na základe toho  
vytvára. Dôležitá je tiež miera toho, čo je odhalené a čo ostáva skryté.

Diana Cencer Garafová: Priemet troch situácií (Hviezdoslavovo nám. 18), 2017, akryl na plátne,  
drevené miniatúry nábytku, 270 x 170 x 10 cm. Foto: Martin Daniš 
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Diana Cencer Garafová:  Zostal iba tieň (Baštová 1), 2018, miniatúrny nábytok, stolná lampa a sediaci 
tieň, 40 x 50 x 40 cm.  Tieň je nedostatok svetla, spôsobený objektom. Kreslí teda nielen obrysy objektu, 
ktorý premieta, ale aj objektu, na ktorý je premietaný. Čo sa stane, keď predmet zmizne? Zostane iba tieň, 
vrhnutý na iné predmety. Podobný princíp platí aj pre medziľudské vzťahy.
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Diana Cencer Garafová: Na výlete (Podjavorinskej 4), 2018,  ceruza na papieri, 100 x 70 x 32 cm.  
Foto: Martin Daniš
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Diana Majdáková: Ako si sa teda od diplomovej práce posunula vo svojom  
výskume? Môžeš sa dnes pokúsiť zhrnúť, aké sú výsledky tvojich pokusov (ak ich  
možno nazvať pokusmi) s ľudským (divákovým) vnímaním reality? 
Diana Cencer Garafová: Dlhšie pracujem s optickými ilúziami ako s nástrojom 
na oklamanie oka, teda v konečnom dôsledku diváka. Cieľom tejto hry je vyvolať 
v divákovi zážitok a následné uvedomenie si, že nie všetko je také, ako sa nám javí 
a že nielen naše oči (a ostatné zmysly), ale tiež technologické možnosti získavania 
informácií o svete (a o nás samých) sú limitované. V konečnom dôsledku všetko, 
čo o svete vieme, sú len istým spôsobom štruktúrované informácie či, ako niektorí 
vedci sami priznávajú, len modely sveta. Tieto často zjednodušené modely nám 
pomáhajú lepšie pochopiť, ako komplexné štruktúry fungujú, a predikovať, čo by 
malo nasledovať. Nehovoria nám však, čo svet skutočne je. Či sú modelom jablká 
a pomaranče, predstavujúce planéty slnečnej sústavy, alebo vedecká teória 
veľkého tresku, nič z toho nie je skutočnosťou. Nemajú (a ani nemôžu mať) všet-
ky vlastnosti originálu. Z môjho pohľadu sú to len isté modely fungovania sveta, 
ktoré však nezobrazujú realitu takú, aká je, ale takú, aká si myslíme, že je. Existujú 
vedecké teórie (napr. It from bit – J. A. Wheeler), podľa ktorých je pre interpretáciu 
sveta nevyhnutný vedomý pozorovateľ/divák – ten potvrdzuje existenciu sveta, 
reflektuje ho, vytvára teórie/modely o realite. A pozorovateľ, či ak chceme divák, 
zohráva tú najpodstatnejšiu úlohu tiež pri tvorbe a interpretácii modelov, a to 
je jedna z vecí, na ktorú sa sústreďujem pri tvorbe „mojich“ modelov a inštalácií 
v nich. 

Diana Majdáková: Aký má vzťah pozícia diváka (pozorovateľa) k vnútorným posol-
stvám, ktoré sú do tvojich modelov zašifrované? Má ich vôbec divák podľa teba 
prečítať, alebo sú len vnútornou hodnotou známou tebe a niekoľkým zasväteným? 
Diana Cencer Garafová: Počas práce medzi vedcami z kolektívu Centra 
pre výskum kvantovej informácie SAV prichádzalo k viacerým zaujímavým  
diskusiám, počas ktorých som pochopila jednu dôležitú vec – nie všetko na 
svete je poznateľné. Nielen preto, či na to v súčasnosti máme alebo nemáme  
dostatočne vyvinuté technológie alebo vlastné zmysly, ale preto, že to skrátka 
nie je možné. V kvantovej fyzike nedokážeme s presnosťou zistiť všetky vlastnos- 
ti skúmaného systému (Heisenbergova neurčitosť), nevieme zistiť, čo bolo pred 
Veľkým treskom, nikdy pravdepodobne nedokážeme overiť existenciu paralel-
ných vesmírov, pretože skrátka nevieme „vystúpiť“ z toho nášho. Inak povedané, 
vesmír nedokážeme objektívne pozorovať, pretože sme neustále jeho súčasťou  
a sme podmienení možnosťami, ktoré nám dáva. Toto bolo pre mňa zlomovým 
zistením, pretože dovtedy som mala túžbu rozumieť všetkému – svetu i medziľud-
ským vzťahom. Táto nemožnosť poznávania a poznania všetkého sa stala jed-
ným zo zážitkov, ktoré som sa snažila sprostredkovať napríklad v inštalácii mojej 
dizertačnej práce v Galérii Medium. Modely galérií boli zámerne nainštalované 
tak, aby divák nemal možnosť vidieť do vnútra všetkých (modely boli uložené 
od podlahy po strop do výšky cca štyri metre). Bolo pre mňa zábavné pozorovať 
ľudí, ktorých táto nemožnosť vyslovene iritovala. Napriek tomu, že popri inštalácii 
sa pohybovala kamera, ktorá sprostredkovávala (mnou určený) pohľad dovnútra, 

nestačilo im to. To čiastočne potvrdzovalo moju hypotézu, že objektívny, či skôr 
objektivizujúci pohľad (pohľad cez oko kamery) prináša rozdielnu informáciu  
o skutočnosti ako priamy pohľad, keď má divák bezprostredný kontakt s fyzickou 
prítomnosťou materiálu a priestoru. Tým, čo divákovi umožňujem a neumožňu-
jem vidieť, ho nútim vytvárať vlastné predstavy o „realite“, na ktorú model  
odkazuje.   

Diana Majdáková: Ak sa nemýlim, tvoja práca s modelmi začala vcelku prag-
maticky: chcela si si vyskúšať, ako by jeden z tvojich projektov reagoval na priestor 
konkrétnej galérie... 
Diana Cencer Garafová: Bolo to trochu inak. Mala som diplomovú prácu, ale ne-
mala som priestor, kde by som ju vystavila, pretože kvôli optickým vlastnostiam 
je ťažké sprostredkovať zážitok z tejto inštalácie niekomu, kto ju nezažil osobne 
(a teda ho presvedčiť, že ju chce vystaviť), a inštalácia si vyžaduje veľmi špecifický 
priestor (deväť metrov dlhý a aspoň päť metrov široký), ktorý sa mi nepodarilo  
nájsť. Východiskom bolo, že inštaláciu spravím ešte raz, len v malom. Lenže nechce-
la som ju umiestniť do hocijakého priestoru, ktorý by mi vyhovoval (to by znamena-
lo, že práca zostane uzavretá vo vykonštruovanom neexistujúcom priestore).  
Preto som zo všetkých dostupných galerijných priestorov vybrala ten, do ktorého 
by to ako-tak nainštalovať šlo. Najskôr som si teda vyrobila priestor a následne in-
štaláciu, všetko v mierke 1:10, pričom som sa snažila dodržať materiály a postupy 
pôvodnej inštalácie. Chcela som zistiť, či je možné v inej mierke uchopiť ten istý 
materiál rovnako – pochopiteľne tu nefunguje priama úmera a práca v desaťkrát 
menšej mierke nie je desaťkrát jednoduchšia. A aj keď od začiatku viete, že to 
nebude rovnaké, túto novú kvalitu dokážete uchopiť až počas priamej skúsenosti 
a subjektívneho zážitku s konkrétnym materiálom a postupmi. 

Diana Majdáková: Následne si tento princíp rozšírila viacerými smermi – začala  
si pracovať s ďalšími galériami, v ktorých skúšaš rôzne projekty (inštalácie, video,  
objekty, maľby, kresby, fotografie a ich vzájomné kombinácie). Je zaujímavé sledovať, 
kam všade tvoja kreativita zabieha, ale predsa len sa ponúka aj kritická otázka, či sa 
nožnice medzi modelovou situáciou a možnou realitou neotvárajú príliš. Skutočne 
by si sa chcela/mohla/vedela pohodlne a umelecky presvedčivo pohybovať vo všet-
kých disciplínach zmenšenín umeleckých diel, ktoré vo svojich modeloch realizuješ? 
Obstáli by jednotlivé situácie v skutočnom prostredí? Alebo to nie je pre teba (už) 
podstatné? V tom prípade mi však napadá – je model ešte stále modelom, keď bol 
vytvorený iba sám pre seba?
Diana Cencer Garafová: V jednotlivých modeloch pracujem rozdielne s prie-
storom i s materiálom, výber ktorého vždy závisí od obsahu, o ktorom má in-
formovať. V každom z modelov je inštalovaná iná výstava – každý príbeh je iný, 
preto volím i rôzne výtvarné taktiky a postupy realizácie. V umelo vytvorených, 
ideálnych podmienkach modelu mám k dispozícii nevyhnutný čas a priestor 
na skúmanie možností a limitov jednotlivých médií a to je nie vždy jednoduché  
v „skutočných situáciách“. Vnímam to skôr tak, že cez to, čo existuje v modeloch, 
poukazujem na to, čo nie je v skutočnosti. Otázkou pre mňa zostáva, či sa tieto 
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Diana Cencer Garafová: Jedna ku desať (Lazaretská 19), 2016 – 2018,  kartón a rôzny materiál, LED diódy, 
videoprojekcia, 161 x 128 x 65 cm. Foto: Daniel Nagaj
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projekty vystavené v modeloch stávajú reálnymi až vo chvíli, keď sú prevedené 
v mierke 1:1 (divák: umelecké dielo), alebo je dostatočne funkčným, respek-
tíve existujúcim už dielo vytvorené v modelových, simulovaných podmienkach  
(a teda odtrhnuté od skutočného vzťahu s galerijnou inštitúciou).

Diana Majdáková: Existujú diela, ktoré do modelov galérií umiestňuješ v reálnej 
mierke? Máš v pláne (cítiš potrebu) ich realizovať? Aký je vlastne ich pôvod? Vznikajú 
popri tvorbe či uvažovaní o tom, ktorú galériu si vyberieš pre svoj model, alebo nao-
pak? Považuješ ich za diela samé osebe? 
Diana Cencer Garafová: Zmenšený model mojej magisterskej práce bol prvý 
a jediný, ktorý vznikol na základe predlohy už existujúcej inštalácie. Keďže už 
predtým som mala v hlave množstvo nápadov na ďalšie inštalácie, rozhodla som 
sa ich realizovať (v zmysle dať im fyzickú podobu). Pri niektorých som si potre-
bovala overiť, či mnou myslená optická ilúzia bude skutočne (v 3D priestore a ma-
teriáli) fungovať tak, ako si predstavujem (tak v realite, ako v teórii), pri iných som 
skrátka tie veci túžila vidieť hotové. Ten moment, keď sa musíte rozhodnúť, aby 
vzniklo niečo namiesto ničoho. A pre všetky tieto experimenty som potrebovala 
simulovať isté podmienky (podobne ako vedci skúmajú javy v simulovaných pod-
mienkach, ktoré neexistujú v skutočnosti), ale nie hocijaké – také, ktoré sú možné. 

Diana Majdáková: Nie je pre teba samotná umelecká tvorba v rámci modelov svo-
jím spôsobom aj obmedzujúca? Mám na mysli napríklad trocha limitovanú kvalitu 
výstupu, technologické hranice pri tvorbe a pod. 
Diana Cencer Garafová: Z hľadiska materiálu istým spôsobom áno. V malej 
mierke nie je možné vypracovať všetky detaily tak, ako by si autor prial.  
Na druhej strane zmenšená mierka ponúka možnosť sústrediť sa na to podstat-
né. A zároveň v modeloch galérií môžem vystavovať v ktorejkoľvek galérii, kedy  
chcem, a nemusím pritom vypisovať projekty a žiadať o granty – istým spôso- 
bom je teda táto práca oslobodzujúca. 

Diana Majdáková: Podľa čoho si vyberáš priestory galérií? Má tvoj výber aj iný ako 
praktický alebo lokálny význam? Či ide o úplnú náhodu? 
Diana Cencer Garafová: V tejto „sérii“ (ako sa to zvykne nazývať) som ako 
predlohy modelov vyberala galérie v Bratislave, ktorých priestor sa mi hodil 
pre konkrétny typ inštalácie. Čiže nebrala som do úvahy inštitucionálne vzťahy 
jednotlivých galérií ani som nekalkulovala s možným vystavením v budúcnosti.  
Akoby som obrátila hru, keď to nie je galéria, kto si vyberá umelcov do výstavného 
plánu, ale autorka si vyberá galérie, v ktorých nainštaluje svoje diela. Pri práci som 
vychádzala z presných pôdorysov, ale tie nie vždy obsahovali podstatné detaily, 
a preto som pracovala s priestormi lokalizovanými v Bratislave, lebo bolo skrát-
ka jednoduchšie ich fyzicky navštíviť a premyslieť niektoré časti. Moje úvahy po-
chopiteľne smerujú ďalej a v budúcnosti by som chcela „vystavovať“ napríklad 
v oveľa väčších galériách či na miestach, kde som fyzicky nebola, a teda pri práci 
vychádzať iba zo sprostredkovaných informácií. 

Diana Majdáková: Ponúkla ti niektorá galéria výstavu na základe tvojho modelu? 
Ako by si zareagovala na takú ponuku?
Diana Cencer Garafová: Doteraz nie. Moja reakcia by závisela od toho, o ktorý 
model by išlo, a najmä od toho, aké nové možnosti, či skôr kvality by mohla  
inštalácia v priestore ozajstnej galérie konkrétnej práci priniesť, respektíve kam  
ju posunúť. Pravdepodobne by teda nešlo o priamu realizáciu podľa modelu.

Diana Majdáková: V jednom zo svojich diel viacnásobne priestorovo rozkladáš 
stoličky. Nedá sa pritom nespomenúť na Kosuthovu ikonickú stoličku a jej zápas  
o sémantické prvenstvo medzi objektom a jeho vizuálnymi či jazykovými referencia-
mi. Uberá sa tvoje uvažovanie aj týmto smerom?
Diana Cencer Garafová: Dielo, o ktorom hovoríš, nie je priamou reakciou na 
Kosutha. V tomto konkrétnom diele bola symbolika stoličky využitá iným spôso- 
bom, skôr ako miesto pre jedinca/jedincov, podobne ako v jednej z mojich 
starších prác. Kosuthovho spochybnenia toho, čo naozaj je stolička (čo je reálne), 
sa však sčasti dotýkam v písomnej časti svojej dizertačnej práce, pretože použitý 
jazyk zohráva podstatnú úlohu pri našom poznávaní sveta a následne modelov, 
ktoré vytvárame. Tá istá vec vyjadrená rôznymi jazykmi je iná. Napríklad desatinný 
zápis čísla π vyzerá štatisticky náhodne, v geometrickom zápise také však nie je. 
Som presvedčená, že všetko je podmienené jazykom, ktorý si zvolíme. Môžeme si 
prečítať všetky dostupné informácie o farbách, farebnom spektre, optike, očných 
receptoroch, ale nikdy to nebude to isté, ako farbu vidieť a subjektívne zažiť. Ani 
subjektívny zážitok však nie je zárukou, že dvaja ľudia pozorujúci to isté skutočne 
to isté uvidia.

Diana Majdáková: Tvoja dizertačná práca je kompaktný celok, ktorý vnímam ako 
uzavretý. Pre mňa je hraničným bodom model galérie v krabici, do ktorej už diváka 
nepúšťaš vôbec. Vytvorila si tak trocha „Schrödingerovu výstavu“, ktorá existuje aj 
neexistuje, a otvorením krabice by sme ju mohli napríklad aj zrušiť. Kam sa tvoje 
uvažovanie o modeloch uberá dnes? Máš dojem, že si tému (priestor) modelov už 
celkom vyčerpala a uzavrela, alebo v nej budeš pokračovať? 
Diana Cencer Garafová: Dizertačnou prácou, respektíve jej odovzdaním, uzat-
váram isté obdobie. Nemyslím si však, že preto nastane moment, keď všetko za-
hodím a začnem premýšľať úplne inak. V závere práce som sa dostala k určitým 
smerovaniam, ktoré by som v blízkom čase ešte rada odskúšala – jeden z týchto 
experimentov prebehol v Galérii FaVU v Brne,1 kde som vytvorila situáciu, v ktorej 
diváka umiestňujem do modelu so všetkými svojimi zjednodušeniami a ne-
presnosťami expandovanými do veľkosti galérie. Ďalším možným smerovaním 
je opustenie modelu v pokračovaní v niektorej z tém mini-výstaviek, ktoré boli 
v rámci mojej dizertačnej práce skôr druhoradé. Uzavretie tejto práce vnímam 
skôr ako začiatok nového obdobia a priestor pre nové uvažovania a skúmania, 
i keď predpokladám, že modely sa v mojej ďalšej práci ešte vyskytnú.

1   Diana Cencer Garafová a Lenka Lindák Lukačovičová: POSTmedium. Kurátorka: Marianna Brinzová, 
Galerie FaVU, Brno, 23. 5. – 20. 6. 2018.
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Ivana Šáteková: Časová os sociálneho nátlaku, 2015, kresba na stenu , Kunsthalle BratislavaDiana Cencer Garafová: Black box (Námestie SNP 12), 2017, drevo, papier, rôzny materiál a pohyblivé 
svetlo, 90 × 72 × 42 cm.  Jadro modelu je tvorené „akoby“ náhodne. Predmety sú rozhodené tak, že pri 
nasvietení pohyblivým svetlom z dvoch rôznych uhlov vytvoria na stenách rozdielne projekcie tieňa.
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Pohľad zhora do výstavného  priestoru Galérie mladých v Nitrianskej galérii.  V popredí:  
Diana Cencer Garafová: 4 l (Námestie 1. mája 3), 2016 – 2018,  styrodur, kartón, akryl na plátne,  
pigment, 88 x 102 x 28 cm a 77 x 65 x 28 cm


