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Akademický rok 2019/2020 

Bakalářská práce – posudek oponenta  

 

Jméno a příjmení studenta: Erik Maleček 

Název práce: Mix and sync 

 

Slovní hodnocení: 

Starší práce Erika Malečka, se kterými jsem se měla možnost seznámit, dokládají intenzivní hledání 

způsobu, jak se olejomalbou na plátnech vypořádat se současnou každodenností obyvatele spíše 

městského prostoru, jenž je na venkově hostem-pozorovatelem-vetřelcem. Oscilují mezi fotorealismem 

a lapidárnějším plošným vyjádřením, přičemž ve všech přístupech je patrná psychologická naléhavost, ať se 

jedná o fotorealistický autopotrét, o postavy maskované kapucou nebo o portrét lopaty a rýče. 

V malbách bakalářská práce se autor ještě více osvobodil od popisnosti, jakkoli opodstatněné. Textová část 

dokládá studentovo enviromentální uvažování a obeznámenost se současnou českou i světovou malbou, 

obzvlášt relevantní se zdají být odkazy na práce Dany Schutz nebo Nicole Eisenmann nebo na Lipskou 

školu. Váchalovsky groteskní Kopáče vltavínů nepříliš přesvědčivě zapuštěné do kropenatě zeleného terénu 

bych raději pominula a věnovala pozornost dvěma větším plátnům, které s Kopáči vltavínů spojuje ironicky 

nadhozená otázka samozřejmosti výskytu člověka v přírodě. 

Na obraze Where is my mind se ležící postava ve stavu spánku nebo omámení podobá skalisku. Keříky 

v pozadí se zlověstně rýsují proti modrému nebi, odvrácení tváře zvyšuje záhadnost situace těla, které zdá 

se sebe samo v přírodě pohodilo. Největší obraz Duchem jinde disponuje osobitou atmosférou, které bylo 

docíleno rezignací na logiku obrazovéh prostoru, který je pomyslně sešíván podobně jako tři tváře 

s kubistickými stíny. Pozice sedícího u stromu odkazuje k Preislerovu jaru, postava rukama spojená se 

stromem vzbuzuje dojem zahnání do kouta, nebo úniku do vnitřního exilu, zatímco košile ještě drží tvar a 

zploštěná krajina nabývá expresionistické naléhavosti. Stísněnou náladu umocňují nadsazené barvy 

připomínající předbouřkové slunce. Objevy moderních malířů byly znovuvyvolány k zobrazení existenciální 

situace člověka v přírodě na prahu klimatické krize.   

V doprovodném textu student píše o svém záměru doplnit obrazy „site-specific instalací, která se bude 

skládat z ohořelých dřevin, vyschlých travnatých porostů a vyprahlé země v kombinaci s umělým trávníkem 

zakoupeným v hobby marketu“. Trochu to na mě působí tak, že si uvědomuje menší rozsah práce. Ovšem 

že se malování obrazu, obzvlášť pokud člověk hledá nový jazyk, může dosti protáhnout, některá pro umělce 

přelomová plátna skrývají pod povrchem spoustu zavržených varian a krom toho menší produkce znamená 

menší ekologickou zátěž, v tomto případě je ale kvantita bohužel zároveň důvodem nižšího hodnocení, 

jakkoli se domnívám, že ve větších plátnech se Eriku Malečkovi podařilo posunout svou malířskou tvorbu do 

nové, zajímavé a slibné polohy.  
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Otázky k rozpravě: 

Vysvětlete prosím název práce odkazující k hudební .produkci 

 

Závěrečné hodnocení:  

Práci doporučuji k obhajobě. 
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