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Jméno a příjmení studenta: Bára Nováková 
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Slovní hodnocení: 

Bára pro svou bakalářskou práci vytvořila sérii velkoformátových kreseb uhlem na papír. O kresbách jsme 

hovořili jako o abstrakcích a v některých ohledech by se daly také označit jako malby. Bára ve svých 

malbách a kresbách dlouhodobě ohledává území mezi klasickými výtvarnými žánry (zátiší, figura, krajina) a 

malířskými abstrakcemi těchto námětů do členitých ploch a textur, ve kterých už nejdou jednoznačně 

rozeznávat reálné předměty.  

 

Bára využívá možnosti, kterou pracovně nazvu „pseudozobrazení“, tedy stavu, kdy malba sice evokuje 

zobrazení těles (rozpoznáváme objemy, textury, prostorové vztahy, světlo ad.), tělesa divák ale nemůže 

jasně rozpoznat, buďto protože jsou příliš fantastická, nebo protože nejsou důsledně zobrazená. 

S podobným typem práce mám osobní zkušenost a dělá mi přesto potíž popsat, co při ní umělec vlastně 

dělá. Popsat návaznost a podstatu jednotlivých operací „pseudozobrazení“ je nesmírně obtížné. Domnívám 

se, že v této hře hrají důležitou roli mimo jiné tyto fenomény: opakovaná a automatizovaná studijní 

kresba/malba zátiší či figury, osvojování si určitých „kresebných idiomů“ (ustálený způsob jak udělat iluzi 

tvaru několika rychlými tahy uhlu či štětce), osvojování si určitých opakujících se konstelací světlých a 

tmavých ploch, jejich ukládání do paměti, jejich nová aplikace v nové kompozici, míchání mentálního obrazu 

a vznikajícího obrazu do nového mentálního obrazu, jeho zobrazování, využití mechanických a méně 

kontrolovaných zásahů do povrchu obrazu (např. rozmazání), zpětné davinciovské hledání tvarů věcí ve 

vzniklých skvrnách, opětovná aplikace zmíněných „kresebných idiomů“, atd., atd. Na přesnější popis nějak 

nenacházím slovník, přestože od dob André Massona a Hilmy af Klint podobným způsobem pracovalo 

mnoho umělců. 

 

Bára se podobně krkolomné sebereflexi naštěstí vyhýbá tím, že připojuje spíše metaforický program, který 

má vzor ve filozofii Mircea Eliadeho. Malba a kresba jsou pro ní „osobním životním rituálem“, a zobrazené 

věci jsou nositeli archetypálních dějů jako jsou kontemplace, organický pohyb, přeměna, tavení, proudění. 

Obecně jde o procesy, v nichž věci nabývají své podoby. Umělecká tvorba je Bárou ztotožněna s tvorbou a 

přeměnou hmoty, archetypálními motivy ze stvořitelských mýtů, popisovaných Eliadem. Bára tvrdí, že skrze 

proces kresby/malby může divákovi předvést „ukázk{u} toho, jak mohly věci vypadat před jejich vznikem“. 
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Takovéto pojetí se sice jeví jako všeobecné (dalo by se dobře aplikovat nejen na Bářiny nové kresby, ale na 

uměleckou tvorbu jako takovou) a anachronické (autorka se příliš nezatěžuje aktuálními trendy uměleckého 

a kritického diskurzu), nicméně považuji jej za osobitý a prožitý způsob sebereflexe, který mě láká k dalšímu 

sledování Bářiny tvorby. 

 

Domnívám se, že Bára zkušeně a úspěšně naplnila, co si pro svou bakalářskou práci naplánovala. Kresby 

upoutávají svým velkým formátem a dávají divákovi tušit velké množství vykonané práce a úsilí. Především 

z těchto důvodů práci hodnotím jako výbornou. 

 

 

Otázky k rozpravě: 

Hlásila by ses k Eliademu i kdybys práci vystavovala mimo akademické prostředí?  

 

Proces kresby někdy připodobňuješ k životnímu či přechodovému rituálu. Ten je podle Eliadeho v životě 

jedince zcela jedinečný a neopakovatelný. (Např. přechod z dětství do dospělosti se odehrává zpravidla 

jednou za život.) Z jakého hlediska je pro tvůj osobní a umělecký vývoj série Ab origine podobným 

způsobem jedinečná, pokud vůbec?  

 

 

Závěrečné hodnocení:  

Práci doporučuji k obhajobě. 
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