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akademický rok 2018/2019

Diplomová práce – posudek vedoucího 

Jméno a příjmení studenta, vč. titulů: BcA. Veronika Kubátová 

Název práce:  Domov jako kouzelné místo rituálů / Nevstupovat prosím! / Zóna domova 

Slovní hodnocení:

Veronika Kubátova je zatím první absolventkou Ateliéru malířství 1, která prošla ateliérem od přijímacích 

zkoušek do bakalářkého programu až po magisterskou diplomovou práci pod mým vedením. Nelze 

nevzpomenout její poměrně zdařilou realizaci bakalářské práce před dvěmia lety na FaVU. Soubor na 

pomezí žánru malby na sklo a objektu na téma panelové zástavby (ačkoliv byl z velké části založen na 

atraktivním formálním postupu) patřil jistě k tomu zdařilejšímu, co se Veronice na škole povedlo realizovat. 

Ve zpracování své diplomové práce byla Veronika velmi samostatná. Zvolila strategii paralelní kontinuální 

práce ve dvou médiích. V malbě se přiklonila k žánru zátiší a rozhodla se ji kombinovat s videem. 

Tématicky se odrazila od feministické kritiky genderových rolí. V průběhu práce se ale téma proměnilo. Jak 

přesně se proměnilo a kterým směrem, bude předpokládám upřesněno v rozpravě během obhajoby 

diplomové práce. 

Zátiší  jsou jednoduchými studiemi kuchyňských nástrojů. Jsou malována na útěrky, napnuté na malířské 

blindrámy. Výběr předmětů občas narušují „nepatřičné“, z mužského prostředí přenesené věci. Práce 

vyznívají jako jakýsi kvíz na rozpoznání genderových stereotypů na příkladu definování kategorií předmětů. 

Vzhledem k tomu, že tyto kategorie vždy určovali muži, zustává otázkou, zda jsou v rámci děl potvrzovány 

nebo mají být nějakým způsobem vyvráceny, popřeny. 

Videa jsou záznamy běžných domácích prací jako je praní, uklízení, vaření atp. Jsou pořízeny 

nejjednodušším možným způsobem (na mobilní telefon), obvykle statická a téměř bez střihu. Videa by měla

komunikovat s obrazy a v ideálním případě vytvářet instalaci připomínající interiér domácnosti. 

Vyznění práce je velmi víceznačné a mám pocit, že Veronika toto vyznění odmítá přesně definovat. Moje 

interpretace (se kterou Veronika jistě nebude zcela souhlasit) je následující: Představuji si umělkyni jako 

melancholickou ženu v domácnosti, zaznamenávající si svůj monotónní životní koloběh pomocí uměleckých 

postupů. Vidíme pohled na kychyňské nástroje, pohled na vyčištěný interiér domova a také pohled ven z 

okna, jako prvek naděje, že existuje i život mimo zlatou klícku. Avšak ani exteriér panelového sídliště 
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nepůsobí příliš optimistickým dojmem. Bezpečí a pohodlí domova se pro mne v práci Veroniky začíná 

proměňovat ve zlověstnou, tíživou až téměř horrorovou atmosféru nikdy nekončícího boje za pořádek a 

čistotu. To, v čem autorka žije, je uzavřený a bezvýchodný svět činností postrádajících jakýkoliv smysl. Na 

první pohled vypadá vše v naprostém pořádku, jenže v pozadí postupně vyvstává neodbytná představa 

téměř existenciální propasti, propadu do naprosté prázdnoty a chaosu. 

I po mnoha letech, co Veroniku znám, si pořád nejsem jist tím, nakolik je schopná zpětně reflektovat svoji 

tvorbu. Nevím nakolik formální suchost, vyvanulost a až jistou nudnost svých maleb používá jako 

prostředek k vyjádření a přenesení těchto pocitů na diváka, a nakolik se tyto kvality dostávají do jejího 

malířského vyjádření mimoděk. 

Věřím však, že Veronice škola dala dostatek podnětů, znalostí a řemeslných schopností tak, aby v budoucnu

zapůsobila na umělecké scéně. Je jen na ní jak se svými schopnostmi nadále naloží. 

Otázky k rozpravě: 

1. Jakou roli hraje ve vaší práci otázka genderových stereotypu? 

2. Jak vnímáte prostředí sídliště? Je pro vás prostředím ideálního domova nebo si představujete svůj 

budoucí život jinde? Jaký má toto prostředí dopad na vyznění diplomové práce? 

Závěrečné hodnocení: Doporučuji práci k obhajobě. 

Návrh klasifikace: B

Posudek vypracoval(a): MgA. Vasil Artamonov 

Datum: 5. 5. 2019

Podpis: 
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