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       Výstup mojí závěrečné bakalářské práce úzce souvisí s mým předešlým snažením zde na 

škole. Poslední dva roky pracuji na tom, abych byla schopna s věcmi, které mě ovlivňují, a 

které mi jsou vlastní, pracovat na poli umění zcela vědomě a využít je tak ve svůj prospěch. 

Mým dlouhodobým zájmem jsou tak předměty, s kterými se denně setkávám, jejich nadbytek, 

a prapodivná existence některých z nich. Jejich hodnoty, jejichž nositeli jsou, i hodnoty, které 

jsou jim přisuzovány, a které se v kontextu času a prostoru a jejich vzájemných vztahů 

neustále mění. Tím víc v současné době, kdy je člověk pod obrovským tlakem průmyslu i 

medií, z hlediska toho, co všechno musí vlastnit, jak rychle to musí spotřebovat a pořídit si 

věci další. Jako téma je však tento můj zájem v kontextu současného umění příliš nadčasový a 

široký a pro mě takřka neuchopitelný.  

       Východiskem se pro mě stal konkrétní případ obsesivní poruchy chování ve vztahu 

k věcem, a to fenomén tak zvaných hromadičů. Můžu si ho navíc osahat z první ruky 

prostřednictvím mého otce. (Je možná škoda, nezapojit do práce jeho vlastní příběh, ale mimo 

to, že mám stále dojem, že by to zrovna od dcery nebylo příliš uctivé, zkrátka nejsem moc 

dobrý vypravěč a co hlavně, osobnost hromadiče nemá takřka žádný vliv na to, co se 

v procesech okolo sbírání věcí odehrává. Jsou to věci pro ně pro všechny více méně stejné.) 

Sledování toho, jak se vztahy věcí proměňují v jeho sbírce, mě inspirovalo k použití tak 

zvaného procesu nekonečné navršování a řazení v moji práci a vytvořila jsem tak za použití 

různého v podstatě odpadového materiálu několik objektů, nekonečných sloupů.  

        Fixace a mutace jsou vlastně jen další procesy, které se v depozitářích hromadičů 

odehrávají. Vlastně jsou to takové dvě nad skupiny, do kterých se dají ostatní procesy zařadit. 

Proces fixace spojuje vše, co se odehrává ve vztahu k prostoru (př. navršování, řazení, 

kumulace, dislokace…) a mutace vše, co se odehrává ve vztahu k času (koroze, krystalizace, 

rozklad, oxidace….). O čem už jsem však jednou mluvila, nepotřebuji před těmi samými 

diváky mluvit znovu. Je třeba podívat se na téma z jiného úhlu, konfrontovat ho s diváky 

jinak. S odstupem času, má navíc pro mě princip nekonečného navršovaní jeden zásadní 

nedostatek. Není prostě dost tvůrčí. Seberealizovat se v umění pouhou jeho aplikací bez 

dalšího autorského zásahu po čase přestává stačit. Jako téma sice vyčerpáno není, ale pouhým 

jeho opakováním se vytrácí smysl oné práce, která by nadále vedla k manýrám a obsesi 

podobné zaslepené, jako je ta z které vychází. V malbě je pořád třeba aby výsledný obraz za 

něco stál, a ne, aby jen mechanicky naplňoval zvolená kritéria nebo systém. Zpět k médiu 

malby mě ale nevedlo jen to. Vztah věci k prostoru je snad lépe vyjádřit v instalaci, vzhledem 

k času, má malba v umění nezaměnitelnou pozici, i když je vyjádření skrze instalaci a jiná 

média (třeba video) také velmi dobře možné. To koneckonců zaleží na autorovy a hlavně na 

jednotlivých projektech. (Jako čas se myslí i pojem bezčasí.) 

       Prakticky se jedná o sérii olejomaleb, podivných předmětů, které nám v některých 

případech dávají tušit, co jsou zač.  Jindy nemáme nejmenší šanci tyto mutanty identifikovat. 

A pak mezi nimi nalezneme také obrazy, které jsou vlastně ,,pouhým“ zátiším. Dohromady by 

měl byt zážitek z nich vyrovnaný možná mírně znepokojující. K čemuž by mohl přispět místy 

mechanizovaný rukopis, nebo práce s kompozicí. (Baví mě hledat na obraze nové, nebo spíš 

zdánlivě nové kompoziční vztahy.) 

       V práci s objektem se formálně odkazuji k Tonymu Craggovi, Armanovi. Materiálově 

k Věře Janouškové, jejíž sochy a objekty jsou však stavěny a stylizovány ve zcela jiném 

duchu. V malbě nejrůznější autoři pracující se zátiším, vztahy věcí a prostoru a zároveň tím 

něčím navíc, něčím za, jako třeba Jan Merta, Luc Tuymans, jejichž práce jsou však 

pochopitelně daleko sofistikovanější, jak ve výběru námětu, tak v malbě. Také mám blízko 

k práci mojí oponentky Alice Nikitinové. (Možná více po filozofické stránce než v praxi, to 



neumím posoudit.) Nezapomenutelnou je také zkušenost s profesorem Christianem 

Macketanzem. ( A další umělci a profesory….) 

 

 

Drahomíra Maloušková                                                                                  23. 5. 2014 v Brně 

        

 


