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Kamila Maliňáková byla vždy pracovitou studentkou. Pracuje soustředěně, urputně a 
houževnatě. Je ke své práci někdy až příliš kritická. Na pracích Kamily mne vždy 
upoutával pohyb na pomezí dokonale jasně daných vlastních pravidel a naprostého 
váhání v některých dílčích problémech. Tento komplikovaný pohyb překvapivě 
přináší výborné výsledky.  
 
Autorčina obvyklá tvůrčí strategie spočívá v poměrně složitém procesu, ve kterém 
přechází od lehkého, impulzívního uchopení námětu pomocí koláže přes vytváření 
prostorových modelů až k jejich následnému zdlouhavému a pracnému převádění 
do média malby. V nedávné době měla možnost ukázat svůj malířský korpus na 
samostatné výstavě v Galerii Jelení. Ačkoliv jsou obrazy pro neznalého diváka složitě 
čitelné, po rozkódování ukazují osobitý komplexní diskurs. Když máme možnost se 
soustředit na celek Kamiliny tvorby, vidíme, že vytváří universum situací, ze kterých lze 
zpětně odvozovat hodnotové systémy, autorčin světonázor a spoustu dalších 
souvislostí, které tvůrkyně nejspíš ani neměla v úmyslu vyzradit. V této jaksi nevědomé 
upřímnosti vidím mimo jiné kvalitu umění, které autorka přináší.   
 
Diplomová práce Kamily je shrnutím a zároveň rozšířením dosavadního způsobu 
práce. Realizuje jeden větší malířský formát a propojuje ho s instalací, ve které 
pracuje s perníkem. Perník je v prostředí současného umění materiálem docela 
raritním. Má svoji silnou kulturní paměť a je v nejlepším slova smyslu folklórní. Lidový 
charakter perníku naprosto souzní s obsahem Kamiliny práce. Řemeslnost a zručnost 
obsažená v dané formě je sladěna s autorčiným malířským rukopisem.  
 
Tématem jsou pak z mého pohledu příběhy. Příběhy bezprostředně obklopující 
umělkyni. Ať už používá malbu nebo perník, jedná se o stejný druh narativu. Většina 
odvyprávěných situací obsahuje jasně čitelnou linii. Příběhy nenaplnění, nepotkání 
se, neporozumění jsou vtěleny do sladkého perníkového těsta nebo ztvárněny 
chladnou, byť barevně optimistickou malbou. Je to aktuální stav světa podaný 
nekomplikovaným, přímým jazykem.  
 
Pevně doufám, že se Kamile podaří překonat ostych, který ji provází vždy, když má se 
svou prací, jak se říká,  jít ven. Vytvoření obrazu jí (vzhledem k používané metodě) 
obvykle trvá poměrně dlouho (někdy i několik měsíců) a nervozita z konfrontace 
s diváky je tomu přímo úměrná. Zároveň jsem přesvědčen, že, nadneseně řečeno, 
umění Kamily Maliňákové potřebujeme, a moc rád bych nadále měl možnost se 
s ním potkávat.  
 



 
Otázky k rozpravě:  
 
Jak by vypadal modelový příklad čtení Vaší práce?  
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