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Estetické definice ošklivosti mohou zahrnovat mnoho dílčích kritérií či charakteristik, ale téměř 
vždy mezi nimi bude absence harmonie, neuměřenost či excesivnost, beztvarost. Sliz, bradavice nebo 
faldy přetékající přes okraj zaříznutých spoďárů mají společné to, že jejich tvar je jaksi neuchopitelný 
a že nevypovídá mnoho o vnitřní stavbě, o tom, co je vespod. Harmonické a souměrné tělo poutá 
naši pozornost ke svému povrchu jako manifestaci vnitřního řádu, zatímco tělo kypící až téměř 
beztvaré, jako by stále upozorňovalo na všechno to organicky ošklivé, co je uvnitř, na maso, hroudy 
tuku a tělesných tekutin. 

Rozhodnutí zabývat se právě tímto specifickým druhem tělesné ošklivosti spojeným 
s překročením hranice, kdy se tvar mění v beztvarost, téměř automaticky vyvolává otázku: proč? 
Nabízí se jistě i jiné formy tělesné ošklivosti, spojené např. s nějakými deformacemi, postiženími 
a zraněními. Zatímco však tyto podoby ošklivosti nijak nesouvisí s naší vůlí, rozumem nebo vírou, 
obezita není, až na výjimky jedinců s metabolickými poruchami, dílem náhody, ale je důsledkem 
dlouhodobé nestřídmosti, neochoty podřizovat krátkodobé slasti spojené s jedením vědomí 
důsledků. Obezita je v naší kultuře symptomem selhání, je důkazem smrtelného hříchu…  

Dnes se ale nabízí také jiné čtení: tloušťka je svého druhu rebelie, protest proti tlaku na to, 
abychom všichni byli dokonalými bytostmi reprodukujícími se zářivým úsměvem na krásné tváři 
pozdní kapitalismus. Ošklivost je pravdou v systému, který stojí na budování iluzí, za kterými se žene 
slepá masa. Úsměvy na tvářích spokojených tlouštíků jsou možná po právu výrazem povznesení se 
nad tento život ve lži… 

Takže ano, ano, ošklivost, respektive obezita a kontexty jejího zobrazování, je silné a sociálně 
relevantní téma. Jak se k němu postavila Monika Kolářová? Rozhodla se zaměřit především na 
formální aspekt ošklivosti, na otázku, jak malířsky zachytit exces tělesnosti. Na rozdíl od přípravných 
fází bakalářského projektu, v nichž byla těla zaznamenávána ještě v reálném kontextu (např. na pláži), 
se později pozornost přesunula už pouze k tělům samotným. Monika začala různě proplétat a vršit na 
sebe, čímž ještě více akcentovala výše zmíněné roztržení svazku mezi povrchem těla a jeho vnitřní 
tektonikou. Stejně jako v případě stalagnátů nebo hromady hnoje rozhoduje o výsledných 
kompozicích jejích figur především viskozita materiálu a gravitace.  

Když byla otázka budování tvaru vyřešena, mohla se pozornost začít upínat k povrchu těla, 
inkarnátu a možnostem jeho malířského podání. V prvních studiích v tužce nebo barvě se Monika 
Kolářová držela „realismu“, ať už v tonální nebo barevné modulaci, ve finální sérii je už barevnost 
uvolněná. Aplikace barevné hmoty na povrch plátna se ve finální sérii pěti maleb stala autonomním 
problémem. Můžeme skutečně říct, že tady triumfovala ošklivost? Nedošlo spíše k ornamentalizaci 
ošklivosti, k jejímu abstrahování a převedení na čistě malířský problém? 

Tyto otázky jsou podle mého názoru zásadní jak pro hodnocení vlastní závěrečné série, tak pro 
případné další směřování malířské tvorby autorky. I když připustím možnost, že politické (i ve smyslu 
politiky tělesnosti nebo genderu), sociální či kulturní obsahy zůstaly pro autorku v malbách přítomné, 
na mě jako diváka skutečně působí především formální a materiální provedení obrazů. Tím, že jsou 



figury stavěny do středu obrazového prostoru na čistě bílé pozadí, veškerý kontext odpadá. Co 
naopak vystupuje do popředí, jsou různé způsoby nanášení barvy na povrch plátna. Kladení barvy na 
plátno, oproštěné od úkolu něco reprezentovat (zobrazovat), bylo myslím motivováno především 
odhalováním esenciální analogie mezi barevnou hmotou a povrchem těla. Tečení barvy nebo srážení 
pigmentu v řídké emulzi je analogií pocení nebo maštění se kůže. 

Roztržení svazku mezi povrchem a vnitřkem objektu, které je v reálném světě zdrojem prožitku 
ošklivosti, může mít v malbě přesně opačný efekt, jak se tady jasně ukazuje. Lazurní barevné vrstvy, 
nanášené s jistotou získanou v mnoha přípravných skicách, volají po tom, že chtějí být krásné, i když 
mají reprezentovat ošklivost.  

Nemám nic proti tomu, když ošklivost dosáhne triumfu tím, že se nakonec jeví jako krásná. 
Někde vzadu v hlavě ale trochu hlodá pochybnost, jestli tento druh vítězství odpovídá tomu, jak 
ošklivost skutečně triumfuje ve světě, ve kterém žijeme. 

 
 

Otázky k rozpravě: 
I když jsme se o tom při konzultacích bavili už několikrát, stejně bych se rád ještě jednou vrátil 

k rozhodnutí vzdát se v obrazech pozadí a upnout pozornost výhradně na malířské podání těl. 
Zajímalo by mě Vaše zhodnocení dosažených výsledků a také asi úvaha nad tím, kudy by bylo možné 
se vydat z bodu dosaženého v bakalářské práci. 
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