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Vendula Pucharová Kramářová se posunula ve své bakalářské práci z témat lesa ve dne, 
z detailu a mikrosvěta lesního porostu do temna nočních lesních scenérií, zabírající větší 
krajinné celky. A od pestrobarevných obrazů, hraničících někdy až s nespoutanou strakatou 
erupcí, se v sérii V lese přeorientovala na tmavou barevnost s velmi omezenou 
monochromní škálou. Je chvályhodné, že za dobu svých studií několikrát opustila zvolenou 
cestu a vydala se na průzkum nových témat. Vendula se takovými posuny nebo změnami 
dostává dál, i když se někdy ukáže, že cesta nevedla zrovna z lesa ven.  
Nespoutanost a současně tajemnost nočních lesních krajin se v sérii obrazů objevuje trochu 
popisně. Temné, měsícem prosvícené motivy spíše jen postulují obě výše zmíněné výchozí 
charakteristiky. S jistým odosobněným odstupem spíše naznačují povrchní atributy, než aby  
skutečně prožitek evokovaly. To je zřejmě důsledkem dlouhodobě preferovaného zájmu o  
hru s malířskými efekty, o kombinaci různých malířských přednesů a různé stupně 
schematizace, které Vendula zkouší už od prvního ročníku. Tento formální repertoár na sebe 
často upoutává větší pozornost a zpracovávaný motiv se tak ztrácí a často zaniká 
v ekvilibrismu formálních postupů. Vendula je velmi schopná a zručná malířka, její impulsivní 
nadšení pro téma jí někdy brání v trpělivějším zkoumání podstaty tématu a hlubší ponor do 
zvolené látky. Myslím si, že opojení formálními prvky malířských přednesů, bujnou 
barevností a komiksovou stylizací ji vede k aplikaci tohoto formálního jazyka stejným nebo 
velmi podobným způsobem na různá témata, nehledě na jejich specifika, které by 
vyžadovaly jiného zpracování. A tak se mi i nejnovější série V lese jeví jako započatá, teprve 
ve stádiu zkoušení a osahávání. Zřejmě se na pro mne rozpačitém výsledku podepsala i 
tvorba série na poslední chvíli, nesoustředěná práce se skicou a neujasněná reflexe jak a co 
z fotografických předloh vytáhnout. Na obrazech je vidět, že jsou malovány rychle a jen 
s málo nebo částečně předem rozvrženým konceptem. Na mnoha z nich je patrné, že 
autorka v jedné části obrazu jakoby neví jak jej dokončit. Chybí mi jasná vize, která by se 
dostala za formalistickou hru. Toto nebezpečí je v autorčině tvorbě přítomné už déle, a to o 
to silněji, že je snadné spoléhat na téměř manýristické zvládání malířských efektů, které jsou 
jen zdánlivě schopny unést validitu obrazů na úkor jejich obsahu. Přes tyto poznámky si 
myslím, že Vendula má na víc. Pokud překoná jakýsi nonšalantní, rozverný nebo trochu 
bezstarostný (snad ležérní?) přístup k malbě, který je jí nejspíše vlastní, dočkáme se od ní 
snad i závažnějších obrazových sdělení. 
Navrhuji práci k obhajobě a hodnotím ji tentokrát přísněji stupněm C s vědomím, že to může 
být pro Vendulu nakopnutí ve smyslu: tak to tedy nenechám!.Šup z temnot lesa ven! 
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