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Slovní hodnocení: 
Poprvé jsem tvorbu Natálie Teperové zaznamenala v roce 2018, kdy jako semestrální práci obhajovala sérii 

maleb, v nichž vycházela ze sensuální zkušenosti každodenní reality. Její výřezy obrazově pojímala až do 

jakýchsi abstraktních forem. Zaujal mě vztah jednoduchého názvu, který působil literárně, a vizuálně 

přitažlivých obrazů (např. Můj druhý šedý vlas). Sympatický mně byl také autorčin výklad obrazů. Tyto 

pokračují v dalších sériích. Rozehrávají asociace významů od povrchu do hloubky.  

V tomto ohledu je zajímavá také nová série Kabátohábity. Jakkoli autorka popisuje proces jejich vzniku 

vysoce subjektivně, odkazuje i na průběh dějin umění a na důležitost jejich nelineárního nahlížení. 

Samotný název práce otevírá škálu možností interpretace. Kabát vnímáme především utilitárně, jako něco, 

co si můžeme obléknout, co nás ochrání před chladem, zatímco hábit odkazuje spíš na duchovní nebo 

symbolickou rovinu zahalování. Jestliže se dřívější obrazy, které vycházely z tradice závěsného obrazu, 

opíraly o zvládnutí (tedy ovládnutí) tohoto media autorkou, v současné práci hovoří o „spolupráci s malbou“. 

Tak jako se v historii malíři inspirovali skvrnami, otisky na stěnách, nechává se Natálie nyní vést tím, co se 

lněným plátnem udělají procesy máčení, ždímání, vysychání. Dostává se tak k pojmům záhyb, draperie, 

které jsou důležité nejen pro tradici umění, ale také filosofii (Deleuze). Upozorňovala jsem na velmi 

inspirativní knihu Ninfa moderna s podtitulem Esej o spadlé draperii od George Didi-Hubermana, která nás 

může navést na čtení v souvislosti s ostatkem, ale také třeba módou, veteší, útrobami napříč dějinami 

umění. V jejich kontextu píše také o neuvědomělých genealogiích. 

Když jsem Kabátohábity viděla poprvé, vzpomněla jsem si, jak jsem v archivu Galerie mladých v Brně 

objevila výstavy uměleckého řemesla (např. Jitka Stejskalová – Batika, 1978). A jak vzdálená mně připadala 

zkušenost tehdy mladých umělkyň a umělců, kteří tu v 70. a 80. letech 20. století vystavovali kožené opasky 

či keramiku. Teď na mě dýchla podobná senzitivita. Ta mě také překvapila např. v náhledu na fragment 

tvorby letošních finalistů CJCH Anny Slámové a Marka Delonga. Sama patřím ke generaci, která čerpala ze 

zcela jiných zdrojů a zacházela s nimi, když to zjednoduším, jednoznačněji. Za zmínku tady stojí například 

Obrazy, ve kterých se dá bydlet Isabely Grosseové, které odkazovaly a zpřítomňovaly klasickou 

geometrickou abstrakci. Oproti tomu zachází Natálie s inspiračními zdroji eklektičtěji. Případnou nositelnost 
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kabátohábitů naznačuje nejistěji. Plátna jsou sice k deskám připevněna suchými zipy, aby se případně dala 

odepnout, „nosit“. Tato skutečnost ale zůstává běžnému divákovi skrytá. Zásadní otázka pro mě tedy zní: Za 

jakých okolností, proč by měla být plátna odepínána? Proč a kdo by se jimi měl zahalovat? 

Výsledná instalace vznikne z praktických důvodů až týden před obhajobou, proto ji nemám možnost 

posoudit. Z ukázek pláten napnutých na dřevotřískových deskách, vyřezaných podle asymetrických tvarů 

asambláží, jsem měla dojem, že jde o jakési potvrzení individuálního, částečně náhodného procesu vzniku. 

Poctivě vyřezané desky dodávají efemérním materiím váhu, podtrhují obrazové kvality. Na stěnách působí 

jako specifická kartografie. Zároveň ale tato adjustace upozadila možné tělesné aspekty díla.  

Z autorčina textu by se mohlo na první pohled zdát, že ve své práci směřuje od zobrazivé malby k malbě 

čistě abstraktní. Z tohoto důvodu mě příjemně překvapilo, že do své bakalářské práce zařadila dva klasické 

obrazy, jimiž si podle vlastních slov ověřila, jak proces vzniku Kabátohábitů zapůsobil na její klasičtější 

přístup k závěsnému obrazu. Vnímám je jako jakési deníky, poznámkový aparát, a jsem zvědavá, jak 

zafungují v celé instalaci. V této souvislosti bych se zároveň chtěla zeptat, jak je to s onou spoluprací 

s malbou? 

I když práci v tuto chvíli nemohu posuzovat komplexně, jsem přesvědčená o tom, že k ní Natálie přistupuje 

velmi svědomitě. Jejímu uvažování a procesu tvorby důvěřuji. A z těchto důvodů doporučuji práci k obhajobě 

a hodnotím ji stupněm A. 

Otázky k rozpravě: V textu 
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