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Bakalářská práce – posudek vedoucího

Jméno a příjmení studenta: Erik Maleček

Název práce: Mix and sync

Slovní hodnocení:

Práci Erika Malečka sleduji již od začátku jeho působení v našem ateliéru. Musím říci, že 

se mi na jeho obrazech líbí mnohovrstevnaté pojetí témat, která se více nebo méně váží k 

jeho aktuální životní etapě, ve které žije a pracuje na okraji Brna v jedné z Bystrckých 

chatek. Témata která zpracovává ve svém bakalářském cyklu tedy popisují měnící se ráz 

místa, kde žije a které má možnost pečlivě sledovat. Domnívám se, že právě schopnost 

sledovat či prohlížet si, je pro malíře klíčová. Právě touto schopností Erik dozajista 

disponuje, a jak sám ve své obhajobě uvádí, v rámci inspirace čerpá ze široké škály 

umělců či stylů, nutno podotknout že pro někoho možná šokujícím a zdánlivě až 

nekompatibilním způsobem. To je však v pořádku. Inspirační roztříštěnost je přeci 

funkčním uměleckým nástrojem. Odtud také pochází název jeho Bakalářské práce - Mix 

and sync. Erik však používá vlastní postupy, rukopis a náměty zcela legitimní pro 

současný umělecký provoz. Za rozhodnutím soustředit se na malbu v periferii lesa stojí 

také Erikova zkušenost života ve městě, kde jako součást městských break dance 

subkultur několik let působil a působí. Narativní připodobnění touhy a potřeby být součástí 

smečky nahradil místem pozorovatele. Když si blíže prohlédnete Erikovy olejomalby, 

zjistíte, že dýchají jakýmsi neurčitým časovým rytmem, s hlubokým procítěním prostoru, 

kde se děj odehrává. Občas je Erik sám jako figura účastníkem děje, jindy jsou to postavy 

Erika vzdáleně připomínající. Stísněnost korun stromů a nebe jako před bouřkou, sedící 

postava s roztrojeným obličejem odkazující někam k úzkosti výkřiku či šoku. Kopáči. Parta 

dělníků měnící vysoké stromy v louku s pařezy. Odpočinek či exodus na kamenech? Jsou 

to bezesporu symboly a metafory, které si v rámci otázek máme pokládat. Enviromentální 

podtext práce Erika Malečka tedy nehodnotím jako puristické ekologické gesto, (což je 
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nemožné už ze své technologické podstaty olejomalby) je však cenným výstražným 

komentářem k našim životům a místům kde se pohybujeme. Nezbívá mi tedy, než jaksi 

sumarizovat Erikovu dosavadní práci, ve které prokázal své umělecké kvality, svůj 

temperament a  jindy zase určitou plachost, která mu je vlastní. Velmi se těším na 

zamýšlenou site specific instalaci a budu zvědav, jak si s ní Erik poradí, stejně jako i další 

malby, které dosychají a pravěpodobně vznikly jen pár dní před touto obhajobou.

Taktéž doufám, že se Erik osmělí a bude mít chuť více vystavovat své práce, že se časem

zase posune někam dál a bude na sobě i nadále jako umělec pracovat. Přeji mu tímto 

hodně tvůrčích úspěchů, inspirace a radosti ze života. Práci doporučuji k obhajobě.

Otázky k rozpravě:

Jaký je ideální zamýšlený prostor pro tvou finální instalaci?

Jakou roli v procesu tvé práce sehrál COVID-19 ?

Závěrečné hodnocení: 

Práci doporučuji k obhajobě.

Návrh klasifikace:

B 

Posudek vypracoval(a):

MgA. Ondřej Homola
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