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Akademický rok 2019/2020 

Diplomová práce – posudek oponenta  

 

Jméno a příjmení studenta: Katarína Maceňková 

Název práce: Zmena 

 

Slovní hodnocení: 

Katarína Maceňková byla na obou našich konzultacích připravena k setkání, vysvětlila své cíle a s 

porozuměním reagovala na mé dotazy. V její práci byla mezi první a druhou konzultací patrná změna 

směrem k ucelenému a formálně jasněji artikulovanému výsledku praktické části diplomové práce. 

 

Posudek oponenta: 

V čase pandemie a globální klimatické změny obrací Katarína Maceňková svou pozornost ke zdravotní a 

ekologické krizi, která je lokální a osobně se jí týká. Podnik socialistického Československa Chemko 

Strážske po desítky let vypouštěl do svého okolí polychlorované bifenyly, které v přírodě bez rozkladu 

zůstávají a jejichž toxické účinky, prokázané již v 70. letech 20. století, způsobují mimo jiné zvýšený výskyt 

karcinogenních chorob v dané oblasti. Danou oblastí je Zemplín, kde Katarína vyrůstala a rakovinou 

onemocněl Katarínin otec. 

 

Silný osobní příběh se stal tématem maleb drobných formátů, které byly přípravou pro prezentovanou 

diplomovou práci Maceňkové v ateliéru malby III FaVU. Zaměření na místní a známé se tak promítlo i do 

zmenšeného měřítka těchto prvních obrazů, které by nezasvěcený divák zřejmě přehlédl jako banální výjevy 

z rodinného života, promísené s pohledy na blízkou továrnu a její logo. Jsou zpracované jako skici v rychlé 

realistické olejomalbě, tu a tam s mírně kubizující tendencí, kterou bychom zřejmě mohli identifikovat jako 

součást jazyka ateliéru, vedeného Vasilem Artamonovem. Některé ze skic připomínají plakátová znázornění, 

kdy je například postižená oblast symbolicky převedena do tvaru trojúhelníku v plochách tmavých barev, 

nahlíženého v perspektivě mapy a vymezeného ve všech rozích zvětšenými bílými továrenskými komíny. 

Tyto skici se staly podkladem pro větší měřítko obrazů Kataríniny diplomové série. Na zhruba 

dvoumetrových formátech nás obklopují komíny zmíněného „trojúhelníku smrti”, jak se oblasti Zemplína na 

Slovensku přezdívá, křídlo vrat zavřené továrny, které již čteme jako geometrickou abstrakci, vyobrazení 

loga Chemka Strážske s motivem komínu vyrůstajícího z chemické baňky. V rozměrných malbách Katarína 

zachovala drobný dělený rukopis pableskujících tahů malého štětce, ze kterého jsou velké plochy ukuty jako 

plechy s kladívkovou úpravou či utkány jako koberce. Přestože jsou geometricky abstrahované, její malby 

charakterizuje mírná pokřivenost, která působí jako inzitní ilustrativní podání. Katarína se vědomě vztahuje k 
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dětské a lidové tvorbě, k ilustraci a malbě jí ovlivněné. Jako svého oblíbeného autora uvádí Laurence S. 

Lowryho, anglického malíře výjevů městské periferie zaplněných drobnými postavičkami ve stylizovaném 

provedení s protáhlými pavoučími končetinami, kritiky léta označovaného za naivního tvůrce. Taková malba 

je zajímavou polohou v eklektické současnosti evropské malířské tradice po předchozích staletích 

hierarchizace a rozlišování malby na styl „vysoký” a „nízký”. V českém kontextu tvoří malby vědomě pracující 

s ilustrací několik osobitých autorů, uveďme zde aspoň portrétistku Hanu Puchovou. Rysy ilustrativního 

zjednodušení pak nese, spolu s monumentálností, i tvorba Alice Nikitinové, kterou Katarína správně uvádí 

jako malířské východisko příbuzné jejímu diplomovému souboru. 

Křivé komíny a nafukující či zužující se logo továrny však můžeme vnímat i jako zobrazení stavu mírné 

intoxikace, který k obrazům Maceňkové patří s překvapivou přímočarostí. Jak v textové části své diplomové 

práce upozorňuje, techniku olejomalby si zvolila navzdory tomu, že jí zdravotně nesvědčí a přináší jí drobné 

problémy jako je bolest hlavy a pálení očí. Katarínina malba tak nabyla skrytě performativní kvalitu 

smířeného sebetrýznění, korespondujícího s klidným přijetím faktu, že její rodný kraj je zamořený zdraví 

ohrožujícími chemickými látkami. Maceňková vědomě reflektuje příslušnost malířských materiálů k 

chemickému průmyslu. Její postoj k situaci na Zemplíně, jakkoli kritický k neschopnosti a nečinnosti 

příslušných autorit, není politickým protestem, ale osobním, širším zamyšlením, které se blíží k meditaci. 

Nad postatou malířských hmot rozjímá americká umělkyně Amy Sillman ve svém svižném textu On Color ve 

sborníku o současné malbě Painting beyond Itself (Sternberg Press 2016), kde například upozorňuje, že  „… 

tyto okouzlující substance jsou zároveň převlečenými exotickými jedy – k Erótovi, jenž je v barvách přítomen, 

je ve stejné dávce přimíchán [bůh smrti] Thanatos”. Dále ve svém textu Sillman připomíná historické 

napojení výroby barev na enviromentálně i eticky problematický průmysl, jako byla produkce závodu IG 

Farben pro nacistické Německo. (U nás můžeme uvést třeba jáchymovské doly, kde uran obklopující 

vytěžené stříbrné žíly sloužil původně k výrobě barev.) 

Malba je uměním, které staví mentální výšiny z profánních a se zemí spjatých materiálů, z barevných hlín a 

sloučenin prvků Mendělejevovy tabulky, jak „přírodních” tak toxických. Přirozeně propojuje nízké s vysokým, 

jako zemi a nebe spojuje tovární komín. 
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Otázky k rozpravě: 

Jako otázku k rozpravě nabízím hledání definice vztahu mezi skicou a finálním obrazem podle ní vytvořeným 

– u Kataríniny práce bych se například ptala na opodstatnění poměrně přesného přenosu skic na větší 

formát včetně kompozičního oříznutí. Dále bych se Maceňkové ráda dotázala na její názor na budování 

vlastního výtvarného jazyka (rukopisu), který je na jednu stranu podmínkou originality (svébytnosti) projevu 

konkrétního malíře, na druhou stranu se však (zvlášť je-li spojen s výraznou „ilustrační” stylizací) může stát 

pastí zabraňující dalšímu vývoji a přirozeným posunům malířského vyjádření. 

 

Závěrečné hodnocení:  

Diplomovou práci Kataríny Maceňkové doporučuji k obhajobě.  

 

Návrh klasifikace: 

A až B (Neviděla jsem práci zcela hotovou a prezentovanou v instalaci, proto navrhuji hodnocení ve škále 

namísto jednoznačné “známky”) 

 

Posudek vypracoval(a): 

MgA. Patricie Fexová, Ph.D. 

 

Datum: 

10/06/2020 

 

 


