
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ
FACULTY OF FINE ARTS

ATELIÉR MALÍŘSTVÍ 1
STUDIO PAINTING 1

VRSTVY
LAYERS



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
BACHELOR’S THESIS

AUTOR PRÁCE Přemysl Procházka
AUTHOR

VEDOUCÍ PRÁCE MgA. Vasil Artamonov
SUPERVISOR

OPONENT PRÁCE doc. Mgr.A Lenka Klodová, Ph.D.
OPPONENT

 BRNO 2016



DOKUMENTACE VŠKP 

OBSAH:

OBRAZOVÁ ČÁST s. X – Y
TEXTOVÁ ČÁST (PÍSEMNÁ OBHAJOBA) s. Y – Z 

OBRAZOVÁ ČÁST

K obhajobě bylo předloženo 6 obrazů

Nahá vojačka, 197x98cm, hlína a olej na jutovém plátně, 2016



Nahá nepřítelkyně, 198x97cm, hlína a olej na jutovém plátně, 2016



Těhotná vojačka, 199x 98cm, olej, akryl a hlína na jutovém plátně, 2016



Nahá vojačka – detail



Náčrt instalace (červené postavy představují diváky)

Schéma stojánku



TEXTOVÁ ČÁST (PÍSEMNÁ OBHAJOBA)

Co vlastně vidíme?

Jedná se o šest obrazů jednotného formátu 2x1 metr. Je použito velmi hrubého jutového plátna 
napnutého na deskách vzadu vyztužených lištami. Jsou to tři protějškové dvojice:
vždy jeden kus zobrazuje vojačku a druhý její nepřítelkyni. Dvojice jsou tyto:

Nahá vojačka - Nahá nepřítelkyně
Těhotná vojačka - Těhotná nepřítelkyně
Vojačka v práci - Nepřítelkyně v práci

Obrazy nahých žen jsou namalovány hlínou se zásahy olejem, obrazy těhotných žen rovněž hlínou 
plus akrylem a v dílech "v práci" jsou figury taktéž namalovány hlínou a oblečeny akrylem, navíc jsou
ale překryty litým betonem. Na místě oka je střílna z níž ční kulomet vyrobený z oceli.
Dále jsou obrazy upevněné do stojánků, které zajišťují jejich instalaci v prostoru.

Proč je to tak?

Když se řekne "malíř tématizuje vojenství", očekávalo by se snad, že povedu palbu kritiky válek, 
násilí, armády a vůbec všeho vojenského z pozic nekompromisního pacifismu. Že se možná budu 
spolu se Švejkem vysmívat armádě a absurditám v ní. Že budu apelovat na hodnoty humanity, 
konstatovat vzletné pravdy a žádat mír bez dalšího...

Ovšem mohu tak činit já který znám válku jen z médií? Já,postkomunistické dítě, které nezažilo ani tu 
studenou a na základní škole mělo místo branné výchovy protidrogovou?
Těžko bych hledal pacifistické střelivo. Byly by to jen slepé náboje naplněné laciností a mířící na 
falešné cíle…

Já se dívám na téma ze strany individuálního vojáka, konkrétně ženy. V době kdy už nechodíme na 
vojnu povinně se z ní stává jen jedna možnost "chození do práce" a jedna možnost studia. Výchozí 
pozicí pro můj náhled je civilní pohled. Vojačka jde do práce.
Vojačka také někde bydlí. Vojačka má také nějakého partnera. Vojačka se chce líbit. Vojačka je 
těhotná a bude matkou. Vojačka je vlastně holka jako já, jako moje kamarádky, spolužačky, známé...
Čím se od nich a ode mne liší? Jen tím, že do školy místo prstýnků a řetízků nosí hvězdičky a 
odznáčky a místo skládání kompozice obrazu se v ní učí rozborku - sborku?
Potud by byla má práce vlastně radostným konstatováním a možná jen roztomilým vyjádřením touhy 
po dívce s vypracovaným pozadím a ve slušivém zeleném sáčku s hvězdičkami na čepičce.

Jenomže...já zobrazuji krom vojačky také nepřítelkyni. Ta také chodí do práce, také má partnera, také 
je těhotná a bude matkou. Jak to k tomu vlastně přijde, že je nepřítelkyní? Jen proto, že si vzpoměl 
kdosi koho v životě neviděla? Proč spolu holky nejdou radši na volejbal? Proč nejdou na kafčo 
splknout o látkových plenkách a nošení v šátku?
Když je napříč kulturami naprosté tabu násilí na těhotné ženě, jak to dopadne, když se v boji mají 
střetnout dvě těhotné vojačky?

Zde vyplouvají na povrch pacifistická poselství. V prosté juxtapozici obrazů vojačky a její 
nepřítelkyně. Zde ustupují do pozadí slušivá sáčka a hvězdičky a vystupují otázky po absurditách 
válek a státem organizovaných armád v dnešní době. Otázky akcentované dnešní dobou, kdy vidíme 
postarší generály (téměř vždy muže!!!), kteří přísahali a slibovali věrnost ještě socialistické vlasti, 
kteří hřímali proti kapitalistům ze Západu a dnes sedí v NATO, hřímají proti Východu a do válek v 
pouštích posílají naše vojáky po boku západních.
To jen tak namátkou a velmi obecně, moje práce nemá být politická, nemá konkretizovat.



Zůstává ale otázka,
jak voják /čka pozná svého nepřítele? Kdo musí být ten, kdo to smí určovat? 

Jak toho chci dosáhnout

Velké formáty mi dovolují zobrazit figury 1:1. Navíc obrazy nevisí na stěně, ale jsou upevněny ve 
stojáncích v prostoru, takže se vojačkám můžeme dívat přímo do očí.
Výstavní prostor se tak stává jakýmsi bojištěm, jehož součástí je i divák.
Jsou namalovány hlínou. To není materiál, který by se v mé tvorbě objevil poprvé. Používám ho pro 
jeho organickou materiálovou hodnotu. Popraskání hlíny přináší
do jinak realisticky zobrazených figur brutalitu. Vůči ženskému tělu tak nepatřičnou, jak nepatřičná je 
žena za kulometem. Zároveň se ale popraskaná hlína jeví nesmírně křehce. Až se bojíme na obraz 
sáhnout, aby se nerozpadl.
Poprvé se v mé tvorbě neobjevuje ani princip vrstvení a překrývání. Nyní jeho pomocí zobrazuji 
těhotnou vojačku a nepřítelkyni. Reliéfně jsem vymodeloval její dítě a to pak překryl opět vrstvou 
hlíny (tedy kůže). Její gravidita tak není na první pohled vidět. Musíme znát název obrazu, abychom 
po ní začali pátrat a v kamufláži oblečení ji (možná) našli.
Jakoby maskáčové oblečení těhotenství maskovalo až popíralo.
Tím, že za obrazy je prostor, může divák vstoupit za ně, stát se další vrstvou obrazu a přijmout tak 
vojačku za svoji. Najednou bude bojovat za něj a ta druhá se stane nepřítelkyní.
Divák je tak nucen odpovědět si na to, proč je to zrovna tato a ne ta druhá.
Ve dvou obrazech "v práci", je figura skryta za silnou vrstvu betonu. Tím je skryta a popřena celá 
figura, nevidíme ani její uniformu, nedokážeme tak rozeznat ke které straně patří, jen její oko na nás 
ze střílny pomrkává a když se do něj zahledíme, zjistíme najednou, že hlaveň jejího kulometu je 
zamířena přímo na nás.

Instalace vytváří velký prostor k vytváření děje divákovou fantazií. Samotným namalováním obrazů 
jsem nevytvořil žádný. Ukazuji jen klidně stojící ženy. U nepřítelkyně tím, že je kamufláž vymyšlená 
ani nevíme, z jakého je státu.
Zároveň nechávám možnost variability instalace, stojánky jsou demontovatelné a je tedy možno 
obrazy i zavěsit na stěnu.
Stejně tak je možno například stavět obrazy do řad za sebou apod. Každé řešení přináší jiný děj mezi 
obrazy.


