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Meno študenta: Tomáš Hrubiš  

Názov práce: „ Z rodné hroudy“ 

Posudok: 

Tomáš Hrubiš  sa venoval krajine, a práci na cykloch. Jeho aktuálna práca je výrazne 

posunutá konkretizovaním obsahu. Doteraz sa väzby medzi krajinou, hlinou, domovom, 

spomienkou dala iba tušiť. Tentokrát sa odvážil o otvorenú sebareflexívnu výpoveď. 

Výsledok práce na predložených plátnach pokladám za balansovanie na hrane. Práve to som 

však považoval za príťažlivý moment realizácie plánovaného zámeru študenta, vytvoriť sériu 

malieb, ktoré sú vzájomne úzko previazané koncepciou budovania vizuálnych obsahov. 

Oficiálny názov témy je „ Z rodné hrudy “, existuje však aj podtitul „femme fatal“. Myslím si, 

že autor týmto vystihol stručne podstatu svojej maľby. To znamená, že keď maľuje krajinu, 

alebo keď maľuje hlinou - súčasne maľuje aj ženu. Tak by sa dnes dali čítať s nadsázkou 

mnohé jeho doterajšie maľby. 

Konkrétnym zámerom bolo vytvoriť jednotnú sériu malieb, ako jedno dielo, pričom ide o 

postupné budovanie takmer identických motívov podložených konkrétnymi osobnými 

zážitkami s konkrétnymi ženami, v časovej postupnosti, v akej sa autor s nimi stretol. Autor- 

študent hovorí o osobnej problematike vzťahov medzi mužom a ženou. Je to zaujímavá, ale 

náročná téma na spracovanie. Je sťažená personifikáciou, a je zaťažená  predovšetkým celou 

masou nekvalitných a vyprázdnených malieb s „leitmotívom“ vyobrazenia ženy naprieč 

dejinami výtvarného umenia. Pozitívne preto hodnotím odvahu a snahu študenta o 

spracovanie osobnej témy, a celosemestrálny maliarsky zápas o vyrovnanie sa s pôvodným 

zámerom. 

Začiatok série je podkladom - hlineným abstraktným prazákladom – ženou - Matkou, 

s ktorou sa autor ako syn prirodzene cíti úzko zviazaný, zároveň sa tento vzťah v čase vyvíja a 



nie je ideálny. To je možno dôvod nepokojnej gestickej štrukturálnej maľby. Ďaľšie ženy 

pribúdajú zdanlivo chladne matematicky, druhá prekrýva prvú, tretia- druhú, štvrtá- tretiu… 

Na obrazoch pribúdajú tvary a farby. Sú portrétnou metaforou vstupovania a ukončovania 

skutočných vzťahov. Majú konkrétnejšie tvaroslovie, ktoré však „mutuje“ a láme sa. Tu sa 

dostávame ku konfliktu maliarskej artikulácie pôvodného zámeru, ktorý je oslabený  

podivnou škálou použitých farieb a tvaroslovím inklinujúcemu niekde do dôb Tamary de 

Lempicka. Hlavne do koncepcie nezainteresovanému divákovi sa môže stať, že maľby sú 

preňho nemoderné, a autorova sebareflexia nedostatočná. Nie je jasné či sa jedná o súčasnú 

parafrázu bývalých maliarskych foriem. 

Na maľbách sa nachádzajú zaujímavé momenty, detaily. Celok pôsobí naďalej ako zaujímavá 

výzva po obsahovej stránke, zatiaľ však nepresvedčivo prevedený. 
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