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Jméno a příjmení studenta, vč. titulů: BcA. Maroš Belák
Název práce: Muž v parku
Slovní hodnocení: dobre

Maroš Belák obhajuje svoju magisterskú prácu sériou 12 malieb ktoré vníma ako jeden 
celok.  Maľbám predchádzala početná kresebná príprava, ktorá však poslúžila iba na 
študijné účely. Spomínam si na počiatky jeho magisterskej práce, kedy bol zdrojom 
inšpirácie a subjektívnym východiskom konkrétny sen. V tej dobe si Maroš robil záznamy 
snov. Jeden z nich ďalej rozvíja v chronológii skica- záznam snívaného, ako podklad pre 
maľbu, séria malieb a rozvíjanie témy v jej fyzickom rozmere  smerom k realizácii objektov, 
ktoré sú súčasťou inštalácie. Túto sme mali možnosť vidieť minulý rok na výstave v 
brnenskej Industre pod názvom Muž ponárajúci sa… Pôvodný názov diplomovej bol  
neznámy Muž v kríkoch, maľovaný od chrbta, aktuálny názov diplomovky je Muž 
v parku….Tým mužom bol jedno maliarske obdobie aj inšpektor Colombo, no ten iba splnil 
svoju podivnú úlohu v Marošovom sebareflexívnom maliarskom hľadaní sa a z malieb sa 
vytratil…Krajinomaľba oslobodená od figúry v závere posobí  dramatickejšie, mystickejšie, čo
verím, že bolo žiadaným momentom. Sebareflexívny charakter diplomovej práce je jej silnou 
stránkou, zároveň je aj jej rizikom, že ostane pre iného diváka neprístupná, a tak sa bude 
musieť uspokojiť s vlastnou emóciou, ktoré konkrétne maľby sprostredkujú.
Séria malieb v kombinácii s textom, či autorovou verbalizáciou  témy posobí skôr 
dezorientujúco ako prínosne. Študent nabaľuje na prácu příliš veľa obsahov, dúfam, že to sa 
mu podarí v budúcnosti zmeniť. Vie pracovať samostatne a po formálnej stránke sa dá 
odsledovať postupný rozvoj jeho maliarskych kvalít.
Chýba tu predchádzajúce sympatické vykročenie smerom k fyzickému priestoru, ktoré by 
som doporučil do budúcnosti.
Štúdium Maroša Beláka, ktorý k nám prišiel po ukončení bakalárského štúdia na Akadémii 
umení v Banskej Bystrici v roku 2013 nebolo nikdy priamočiare- skôr naopak bola to zložitá 
kľukatá cesta cez časové úskalia študijného harmonogramu až po „zákerné“ testy 
z anglického jazyka, ktoré sa mu však nakoniec s oneskorením  podarilo úspešne prekonať.
Maroš Belák bol vždy maliarom a chce ním aj ostať, ja mu v tomto úsilí držím palce.

Otázky k rozpravě: 
Diplomant by môhol bližšie - možno zrozumiteľnejšie objasniť v čom vidí inštalatívny rozmer 
svojej práce…?
Zaujímalo by ma tiež v akých témach chce pokračovať vo svojej tvorbe v blízkej budúcnosti?
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