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Cesta, důvod obrazu 

 

  „Cesta, důvod obrazu“, poetický název práce Kristýny Cílkové, jednoduše vysvětluje i 

část samotné koncepce série předkládaných obrazů. Autorka čerpá ze vzpomínek a studijních 

materiálů nasbíraných na roční stáži v Institutu indonéského umění v Padangpanjangu, 

v Západní Sumatře. Prostý proces tvorby: „Jet, poznat, tvořit a zprostředkovat dál“ je častým 

a vyzkoušeným způsobem. Obdobně pracovalo mnoho malířů a grafiků na přelomu 19. a 20. 

století. Fascinaci exotikou nebo folklórem a zároveň podobné žánrové motivy obrazů 

nacházíme v prostředí české umělecké scény u Františka Šimona Tavíka, Jaromíra Strettiho – 

Zamponiho, Antoše Frolky i Joži Úprky, ve světě u Paula Gauguina a dalších. Banalitu 

koncepce si autorka uvědomuje, zaznamenat pouze viděné bylo první myšlenkou ke vzniku 

práce. 

Cílková předkládá sérii 12 obrazů, ve kterých sleduje dvě naprosto odlišná témata, 

která nejsou na první pohled rozeznatelná, ale k porozumění celé práce důležitá. První 

zaznamenává tradiční kulturu a nosnou linkou je studie ornamentu a klasických rituálních 

oděvu. Za nejzdařilejší práce z této první série považuji obrazy, které opouštějí od banálního 

popisu viděné události a zaměřují se pouze na ornament. Z reálného motivu se zde stává 

abstraktní, který zde umocňuje grafická technika sítotisku. Dokonalostí tisku mi vzdáleně 

připomínají šestnácti barevné dřevoryty od Josefa Váchala a jeho stěžejní práci Šumava 

z roku 1931, ve které dokázal mistrně rozpustit a abstrahovat krajinu. Druhá část popisuje 

zvláštní prostředí události volby královen krásy aneb Miss Sumatra. Cílková se zaměřila na 

současný pohled vnímání tamější krásy. Zvláštní spojení tradiční kultury se současným 

módním průmyslem a trendy, které jí v některých momentech, pohledu Středoevropana, 

připadalo až nevkusné, nutilo autorku ke změně reálné barevnosti u zobrazovaných žen. Jak 

sama uvedla: „ chtěla jsem je zklidnit,… udělat je krásné,… jemné,…“. V tomto smyslu se 

práce povedla, i když došlo ke zvláštnímu napětí mezi jemnou barevností a lascivností póz či 

umělých úsměvů vybraných modelů. Autorka plynule navazuje na svou předchozí tvorbu, ve 



které se zabývala zobrazováním žen, měněním reality a vytvářením složitých příběhů v rámci 

obrazu a touto prací posouvá tvorbu dál a přesvědčivěji. 

I když rozmanitost práce beru jako největší slabinu, tak zároveň chápu cestovatelovo 

nadšení a množství nasbíraných zážitků a vzpomínek, které je potřeba vyjádřit. Návrat ke 

klasickému tématu hodnotím kladně stejně tak jako mistrné zvládnutí grafické techniky 

sítotisku, se kterým začala pracovat až malířským způsobem.  

 

Práci hodnotím:  A – B 

Rozhodnu se až po zhlédnutí finálního výběru obrazů a instalace celé práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně 9. 5. 2012-05-09      MgA. Miroslav Jiřele 


