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Naďa Mačálová studuje v ATD magisterský cyklus. Původně chtěla studovat malbu, ale už při 

příjímacím řízení ji do našeho ateliéru nasměřoval její jednoznačný zájem o sociální rozměr ve 

výtvarném umění. Počátečním projektem, který přitáhl mou pozornost, byly úvahy o tetování ne 

jako dekorativní či "imidžové" technice, ale jako o terapii. Dokázala nahlédnout psychologický 

rozměr tohoto trendy způsobu zdobení těla a vycítit možné hloubkové motivace zájemců, 

spočívající v hledání specifického prožitku, tělesného kontaktu a léčení traumatu bolestí. Nabízela 

tetování bez barvy, které zdůrazňuje terapeutický prožitek bolesti a péče. Motiv tetování rozvíjela i 

v několika dalších projektech, z nichž nejvýraznější byla práce, při které se nechala tetovat dvěma 

nevidomými ženami. Za dva roky studia se Nadina práce čím dál více osvobozovala od "povinnosti" 

estetického, vizuálního výstupu směrem ke zdůraznění sociální funkce díla. Už u práce tetování 

slepými pro ni nejdůležitějším momentem nebyl výsledek tetování na jejím těle /který spočíval v 

řadě nesouvislých teček/, ani videozáznam, který měl poměrně vysoké kvality. K definitivnímu 

překocení do uměleckého díla mu stačilo málo, ale zdálo se mi, jako by Naďa záměrně nechtěla 

tuto hranici překročit. Důvodem jejího váhání bylo to, že si nebyla jistá, jestli by při „tvrdším“ 

postupu již s oběma slepými tatérkami nemanipulovala. Obdobnou atmosféru cítím i z její 

diplomky. Téma, které chtěla řešit, byla otevřenost školy pro osoby stižené nějakým handicapem. 

Téma velmi aktuální až palčivé, spojené s nadějemi z přesunu školy do nových prostor a zklamáním, 

že ani ony zatím nejsou ideální.  

Jakým způsobem Naďa téma řešila? Ušla od podzimu velký kus cesty. Začínala s čistou představou a 

otevřela se naprosto váze tématu. Začala si zcela prakticky zjišťovat, co téma bezbariérovosti ve své 

konkrétní realizaci znamená. Postupně se do problému zanořovala a zároveň se vynořovaly další a 

další úrovně významů tématu handicap. Jako dvě ramena spojených vah se objevovaly ideální 

teoretické, empatické a obecně lidské představy – Nadin správný koncept sociopsychologického 

kořenu handicapu, který je v myšlení společnosti, názor, který odpovídá aktuálním trendům 

disability studies – a proti nim na druhé strany pragmatické, technicistní a byrokratické okolnosti a 

překážky, z nichž mnohé nesly na sobě břímě setrvačnosti datující se snad až do období totality. 

Zdá se, že čím víc se jedno rameno pomyslných vah vynořovalo, tím víc druhé klesalo. Naďa 

jednotlivé fáze objevování dalších a dalších vrstev zachytila v textu diplomové práce. Na jejich 

základě vytvořila několik scénářů možného řešení. Z těchto scénářů vybrala ke konečné realizaci 

ten, který nejvíc v sobě zahrnuje i jistou vizuální složku – objekt výtahu a infografiku. Z rejstříků 

přístupů pak vybraný scénář zastupuje jisté stažení se z ambiciózních pozic, přiznání si vlastní 

pozice studenta, objevení, že nejefektivnějším a nejpřirozenějším řešením je opření se o vlastní 

skupinu, aktivace svých spolustudentů, spolehnutí se na empatii a dobrovolnost. 

Zase se zde objevuje ten jev. Naďa znovu osvědčuje své pro mně až palčivé empatické sociální 

cítění, svou nevídanou schopnost jít věcem na dřeň. To že výsledná práce je schématem, že může 

působit poněkud utáhnutě, až jako zjednodušená informativní záležitost, beru jako výsledek 

autorčiny volby, ve které hrálo roli i její vědomé upozadění osobních ambicí. Opět nad možností 

udělat provokativní, efektní dílo na aktuální téma uvnitř Nadi převážila její touha po opravdovosti, 

po skutečném zlepšení podmínek v naší škole. Zároveň ale doufám, že výsledný objekt bude možno 

číst i jako silný symbolický obraz – sama autorka v textu přesně pojmenovává problém handicapu 

jako problém mentální a žádá, aby se změnila mentalita celé naší školy tak, aby odpovídala naši 

proklamované otevřenosti a avantgardnosti. 

Hodnocení práce: 

V hodnocení Nadiny práce velmi balancuji mezi dvěma polohami. Tento pohyb prozradí i něco o 

mém chápání uměleckého vzdělávání. Na jednu stranu chci dát Nadě velké A za zodpovědný 

občanský přístup, za chápání role umělce jako citlivého hlídacího psa, za ohromně svědomitý 

přístup při osobním absolvování mnoha, leckdy nepříjemných schůzek, za nastudování materiálů, 



které s její vlastní tvorbou hraničí vzdáleně, za upřednostnění obecně prospěšného tématu proti 

svému uměleckému egu. Na druhou stranu cítím rezervu v přetavení celého procesu v dílo. Chybí 

mi ještě jedna fáze práce, která by dokázala všechny ty informace akce a materiály přetavit v něco, 

co bude mluvit vlastním silným hlasem. Myslím si, že by stálo za to, aby promluvily všechny fáze 

Nadina průzkumu, všechny její scénáře, neboť to jsou kroky, metoda a systém uvažování i osobní 

proměny, a nejsem si jistá, jestli to výsledný objekt celé obsáhne. Spoléhám sice na něj, ale stejně 

mně to z perspektivy jakéhosi „umění výsledné syntézy“ převažuje spíše k hodnocení B. 
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