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Posudek 

 Dejte mi pevný bod ve vesmíru a já pohnu zemí, řekl kdysi dávno řecký filosof 

Archimedes. Pomyslný pevný bod je to, co v práci Kataríny Klusové 

neoddiskutovatelně  chybí. 

Během tohoto semestru jsem neviděl valný výsledek, o kterém by se dalo nějak 

smysluplně hovořit. Klusová zahalovala svou práci tajemstvím a neustálou potřebou 

měnit témata i zpracování. 

Slova plynula a práce se proměňovala a neustále ztrácela svůj význam ve světle 

významů budoucích. Bylo těžké pochopit jednotlivá stádia, která chápala jen autorka. 

Posledním stádiem, se kterým jsem měl možnost se seznámit je snad cyklus obrazů 

vytvořených základě studia jednoho díla Fridy Kahlo. Otázkou tak zůstává, zda je 

toto konečné rozhodnutí a řešení skutečně to poslední. 

 

 Rozpor mezi psaným projevem, verbálním projevem a samotnou realizací je natolik 

velký, že je těžké porozumět autorce, co chce divákovi sdělit. Katarína Klusová 

zkoumá mnoho přístupů najednou, chce zvládnout a obsáhnout tolik informací, až se 

sama ztrácí ve světě v kterém žije. Jedním dechem píše o symbolech, společnosti, 

chaosu, přírodě a v druhém už používá různé citace či inspirace ze světa vědy, 

kultury a vzdělání. Rozpor v tom, co  chce sdělit a tím, co vidíme se stává velmi 

propastným. Sám nevím, jestli výsledná série maleb není jen zástupnou metodou pro 

to, jak naplnit studium na vysoké škole se zaměřením na výtvarný projev. Obraz 



podivného univerzálního zastřešení všeho vším na základě díla Fridy Kahlo Mojžíš je 

spíše nepochopením významu zvolené předlohy a to jak z hlediska kontextu, tak 

z hlediska pochopení obsahu tohoto díla. Expresivně pojatá forma obrazů se dá být 

bezúčelná. 

Pouhý pocit, že autorka má ráda tento směr a její svým způsobem nějak blízký, se mi 

zdá trochu málo. Dalo by se i hovořit o určitém modelu naučeného přístupu, jak 

malovat a zacházet s barvou na plátně, bez nějakého myšlenkového zdůvodnění . 

Obrazy nám celkem dobře ukazují, že autorka zvládá do jisté míry naplnit jeden z 

požadavků vysoké školy s výtvarným zaměřením alespoň po formální stránce. 

 

V textu se Klusová vypořádává s kontextem zmateně na základě podobných 

vizuálních momentů a více než úvaha o prostředí vzniku díla jde o výčet jmen a 

směrů. Absence postoje je zde asi nejpatrnější. Cituji: Dílo používá symboly užívané 

dnešní společností. Universem a jeho zobrazením se zabýval již suprematismus i 

neoplasticismus. Avšak touha po jeho zobrazení se později vytratila, uspokojená 

černým čtvercem a sítí horizontál a vertikál anebo zastoupením podobou vesmíru jak 

ji známe. Individuálně se universem zabývá a zabývat bude téměř každý. Díky vědě 

však jeho pochopení roste. Díky náboženstvím bylo obsáhnuto i nevysvětlitelné. 

Přestože jsou mnozí umělci mou inspirací. V tomto díle vědomě nefigurují jiná jména, 

než Frida Kahlo a její  ryze ženský spiritualitou nasycený styl. 

 

Celá série působí lehce nedotaženě. Jak po stránce technické tak koncepční. Otázka 

proč právě obraz, proč právě touto expresivní formou se autorka vůbec nezabývá. 

Tyto otázky by možná autorce naznačily cestu a zpřesnily zájem o to, co je podstatné 

a co by mohlo být zajímavé. Zaobírat se důvody vzniku obrazu, koncepcí sériovosti, 

volbou barevnosti a znalostí kontextu atd.Také soustředění na jednu věc by v 

mnohém ulehčilo. 

Přes všechny výhrady doporučuji k absolutoriu. 
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