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Slovní hodnocení: 

Nela Maruškevičová se v našem ateliéru AM2 uvedla nejprve jako kreslířka a malířka. Ve 
své práci pak ale zanedlouho objevila textilní médium, kterému se kontinuálně věnuje již 
delší dobu. Právě práce s látkou, pigmenty a výšivkou jí nabídla dostatečně svobodný 
prostor k poznávání této specifické vrstvy expandované malby. To, že si Nela zvolí jako 
pramen nepřímé inspirace internetový fenomén mne nepřekvapilo, jelikož se o různých 
fenoménech ze všech stran dozvídáme a je těžké tyto podněty spíše filtrovat, nežli je 
hledat. O to více mne však zaujala její zkoumaná látka, módní internetová estetika 
Cottage Core. Přiznám se, že mne tento proud zcela minul a o jeho existenci jsem se 
následně dozvěděl více až po zevrubnému googlingu. Tento fenomén lze uchopit jako 
přístup životu na venkově, romantickou touhu po opravdovosti, řemeslném fortelu. Ožívají 
tak modely oblečení připomínající nedělní cestu do kostela v otevřeném kočáru osadníků z 
konce devatenáctého století. Dlužno dodat, že trend vznikl pravděpodobně v New Yorku, 
odkud se šířil v době loňské pandemie Covidu napříč internetem. Na svědomí ho nemají 
Boomeři, ale Mileniálové a zástupci generace Z. Do jaké míry se jedná o eskapismus, 
opodstatněnou touhu po změně, navazující na aktuální klimatické a geopolitické otázky 
není zřejmé. Výstupem jsou totiž fotografie, které svou krásou rafinovaně podávají ruku 
kýči. Platforma, jak sama o sobě píše - je otevřená a součástí se může stát kdokoliv. Splnit 
si sen o identitě farmáře nebo ženy v domácnosti jako před sto lety nebylo nikdy snazší. 
Pinterest snese a nabídne skoro vše. Od pikniku až po čaj o páté s moudrým citátem v 
pravém rohu. Vkrádá se však myšlenka, zda nejde jen o další formu cosplay - roleplay 
movementu. Což samo o sobě není nutně překážkou. Dovedu si představit mladého 
úředníka, který se cestou domů na Segway Ninebot těší, že jakmile zapne těžební 
zařízení Bitcoinů bude moci usednout za šicí stroj, kde pomocí začišťovacích stehů 
dokončí kazajku k fraku nebo patchworkový přehoz na své jednolůžko, kdesi v Soho nebo 
Poděbradech. Jsem rád, že si Nela vybrala zdroj inspirace, který je aktuální a výsostně 
generační. Věřím totiž, že umělci mají zpracovávat a komentovat současný živý svět. V 
práci samotné musím kladně hodnotit snahu Nely, prozkoumat a nahlédnout na téma z 
mnoha úhlů pohledu, stejně jako její odvahu vydat se ve své práci novými směry. Nela 
dlouhodobě tíhne k jisté rukodělnosti, což dokládají i její předchozí klauzurní práce. Též 
kladně hodnotím její posun z formátu 2D do prostoru instalace a objektů. Během našich 
konzultací se charakter práce vyvíjel a měnil, Nela několikrát začínala úplně od píky. 
Výsledkem jsou mimo jiné tři plátna zobrazující divokou a nespoutanou krajinu, která svým 
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repetitivním vzezřením upozorňuje na podobnost, né li okatou totožnost prvků daného 
žánru. Opakování a množení jednoho námětu v různých variantách nás odkazuje na práci 
Andy Warhola a jeho současníků. Další částí instalace je stan, připomínající spíše 
odpolední úkryt sloužící k dětským hrám, nežli regulérní prozatímní přístřešek. Nela se 
pravděpodobně podvědomě  vztahuje k dílu Tracey Emin: Everyone I Have Ever Slept 
With 1963–1995, jež je známé též jako Stan. Další složkou instalace jsou samostatně 
působící polštáře, které pokrývají barevné skvrny, připomínající kontinenty a mohou být 
alegorií na současné prolínající se geopolitické rozvržení světa a internetu. Principy 
sdílené intimity na větších textilních formátech pro změnu připomínají starší cykly Michala 
Pěchoučka. Před Nelou teď leží nelehký úkol se rozhodnout, kterou vrstvu nám odkryje 
jako finální. Věřím však, že se spolehne na svůj umělecký instinkt a vybere tu nejlepší 
možnou variantu. Nelo, držím ti palce!  
 
 
 
Otázky k rozpravě: 

Co ti přinesla souvislá a soustředěná práce na tvém tématu a 
Který prvek Cottage Core považuješ za umělecky nejpoužitelnější? 
  
Bude Cottage Core poutat pozornost i po částečném návratu k normálu? 
 
Jak vnímáš Cottage Core v souvislosti s emancipací? Nepůsobí ve svém jádru  
poněkud protichůdně? 
 
Jak vnímáš vznik Cottage Core v souvislosti s vzrůstající pravicovou politikou v USA?  
 
 
 

Závěrečné hodnocení:  
Práci doporučuji k obhajobě. 
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