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Slovní hodnocení: 

Marek Tischler vždy patřil k nejvýraznějším osobnostem Ateliéru malířství 1. Už od svého 
prvního ročníku na FAVU neustále navštěvoval výstavy, analyzoval viděné a byl schopen z 
viděného a slyšeného dělat závěry. Soustředěně a vytrvale pracuje, zapojuje se intenzivně 
do diskuzí a v případě potřeby pomáhá svým kolegům. Zkrátka typ studenta, který bude po 
svém odchodu z ateliéru ostatním velmi chybět.  
Zpočátku Marek pracoval převážně na objektech. V průběhu studia se ale malba a kresba 
pro něj staly základními technikami, na kterých svou práci staví. Kresba se dostala do jeho 
zájmu v době kdy se setkal s Avdějem Ter-Oganianem na ateliérovém workshopu. Malování 
zase hodně probíral, mimo jiné, s dnes již absolventem našeho ateliéru Alešem Zapletalem. 
Kombinací malby a kresby dosahuje velmi kvalitních výsledků, na které je radost se podívát. 
Marek má schopnost nasát možností a postupy, úvahy a formulace, které vidí kolem sebe, a 
které na něj dělají zásadní dojem. Potom je vnitřně zpracovává a nakonec v jiné, své vlastní  
podobě, transformuje do prostředí kreseb, obrazů a instalací. 
V průběhu studia si osvojil techniku malby v různých formátech, takže mu nedělá problém 
zpracovat jak komorní formát, tak rozměrné realizace. Také začal vystavovat. 
Marek Tischler má dobrý vkus a vytváří si vlastní (zatím skromnou) sbírku umění, užitého 
umění a designu napřič dvacátym stoletím. Tento jeho zájem ho nakonec také dovedl k 
tématu sběratele, které se chvílemi latentně ozývá i v této bakalářské práci. 
Princip práce, který si Marek zvolil, je pro něj jako pro malířskou osobnost naprosto 
adekvátní. Nejdřív poměrně volně pracoval a rozvijel hned několik paralelních témat v kresbě
a malbě, od malých až po velké formáty, a posléze výběrem a následnou instalaci dospěl k 
finálnímu  tvaru. 
Jsem rád, že jsem měl možnost pozorovat během Markova studia bakalářského programu 
kontinuální a intenzivní vývoj, s jehož výsledkem jste teď konfrontování.

Otázky k rozpravě: Rozveďte prosím vztah mezi příběhem a jeho malířským podáním. 

Závěrečné hodnocení: Považuji práci za výbornou a navrhuji k obhajobě. 
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