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Slovní hodnocení:  

 

Název New wave odkazuje k elektronické hudbě sedmdesátých a osmdesátých let 

vycházející z řady vlivů jako jsou elektornická hudba, ska, disco, funky, rock a punk. 

Posledně zmíněná složka je pro autorku obzvláště podstatná. Pokud punk 

představoval na začátku své existence pokus o revoltu vůči stávajícím pravidlům, 

předem odsouzený k neúspěchu, pak práce Kláry Švachulové je pokusem evokovat 

tuto revoltu a najít k ní osobní přístup.  

 

Klára během studia vystřídala řadu technik a možných přístupů k závěsnému obrazu 

(někdy také objektu). V případě své bakalářské práce se rozhodla použít materiál, 

s nímž experimentovala ještě před nástupem na FAVU. Je to hmota na bázi vosku 

s pigmentem, která dovoluje vrstvit na podklad výrazné pastózní nánosy. Pro 

studentku představuje tento efekt možnost hlasitého expresivního vyjádření, které je 

vlastní například punkové hudbě.  Rozhodnutí je to myslím šťastné. Tyto formy 

vysokých nánosů barev jsou v kulturní paměti obvykle spojovány s malířskou 

pokleslostí, nebo také například s historickou zkušeností informelní malby. Dlouho byly 

v mainstreamu českého výtvarného diskurzu odsouvány do pozadí a přišel tudíž čas 

tuto formu oprášit a rozvinout do nových, neotřelých poloh.  

 

Studentka si stanovila námět, umožňující poměrně volné nakládání s médiem malby 

a uvolnila si pro sebe značné možnosti improvizace. Chtělo by se říci: „Co víc si 

přát?“ Startovní pozice byla nastavena velmi příjemně, a to je potřeba hodnotit 

pozitivně. 

 

Bohužel v době, kdy jsem malby viděl naposledy, měl jsem neodbytný pocit, že je 

studentka pouze na začátku cesty, která by ji mohla následně dovést k mnohem 

zajímavějším výsledkům.  

 

Hlavní obrazovou sérii Klára vyřešila tak, že rozdělila plochu pláten na čtvercový rastr, 

v rámci kterého se opakují různobarevné motivy z obalů gramofonových desek.  

Pokud měla práce s pastozní technikou kontrastovat s geometrickým zpracováním 

obrazové plochy, pak bohužel se výsledný povrch změlčuje na opakující se dekor, 

kterému z mého pohledu chybí kompoziční dynamika či moment překvapení. Rád 

bych viděl koncentrovaný zápas s obrazovou plochou, hledání excesu v řádu, vnitřní 

napětí ustící ve vizuální katarzi.  

 

Rozsah bakalářské práce je naprosto přiměřený. Autorce se podařilo finalizovat 

rozsáhlou sérii maleb a výsledný dojem bude spočívat v závěrečném výběru a 

instalaci.  

 



Toto je pouze zpráva z průběhu práce, finální podobu díla uvidím až na obhajobě 

bakalářské práce a pevně doufám, že se studentka dokázala s celou věcí náležitě 

poprat.  

 

 

Otázky k rozpravě: 

 

Co pro studentku znamená kulturní fenomén označovaný jako punk? 

 

Jaké mimohudební inspirační zdroje se skrývají za prezentovanou obrazovou sérií? 

 

  

Závěrečné hodnocení: Doporučuji práci k obhajobě.  
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