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TEXTOVÁ ČÁST (PÍSEMNÁ OBHAJOBA) 

Anotace 

Bakalářská práce na téma Osobní rovina melancholie. Toto téma již od samého počátku vycházelo z podstaty, 

že se tato práce bude dotýkat mně osobně a bude vycházet z podstaty mé osobnosti a navazovat na mé 

předchozí přístupy k malbě, jež se formovaly během předchozích studií. Mým cílem bylo vytvořit abstraktní 

malby, které svým významem souzní i s materiálovou podstatou a jsou schopny tyto prostředky ukázat v 

procesu práce. 

 

Motivační úvod 

Jedním z inspiračních bodů pro mou bakalářskou práci pro mne byla zkušenost ze zahraniční studijní stáže v 

Německu, kde jsem navštěvovala ateliér abstraktní malby a všímala si určitých společných rysů v malbách a 

přístupech, jež se objevovaly na obrazech mých spolužáků. Jedním z takových rysů byla například 

zaměnitelnost s ostatními, která podle mne plynula z nedostatku jednak manuální zručnosti nebo mizivé 

ambice v získání jistých specifických malířských přístupů, které by podle mne abstraktní malba měla mít. Tato 

zkušenost ve mne vyvolávala skepsi a neustálé zamýšlení se nad způsobem kvalitního provedení. 

Mimořádnou roli zde hrál i moment experimentu, práce s novými materiály jako jsou skla, kovy a novými 

přístupy v malbě. A v neposlední řadě volba tématu vychází z osobních zkušeností. 

 

Základní popis díla 

Mou bakalářskou práci tedy tvoří série maleb na sklo, přičemž formát maleb nepřekračuje rozměr nad 150 

cm. Tyto formáty jsem volila jednak z praktického hlediska a dále z důvodů záměrného vrstvení skel přes 

sebe. Výběr materiálu vycházel z jeho vlastností, jež jsem zohlednila pro svou práci. Chlad, distance, plocha, 

křehkost a transparentnost, tato hesla stala se jakýmsi idiomem k tématu, který zpracovávám. Z námětu, s 

původně surrealistickými prvky jsem vytvořila malby zachycující konkrétní domy, jež nacházím v okolí svého 

bydliště. Výchozím bodem pro tvorbu těchto maleb pro mne byla modernistická mřížka, kterou zde neuvádím 

z důvodu návaznosti na historii, ale jako věcnou pomůcku, ke které mne přivedla práce s vykrýváním ploch 

pomocí lepící pásky. Postupným vrstvením barev jsem budovala prostor a narušovala jednotlivé vrstvy 

různými způsoby rytí, a broušeni, přičemž jsem dbala na to, aby všechny tyto úkony byly prováděny manuálně 

a nikoli mechanicky. Malby vycházejí z fotografií konkrétních domů. Kresba je nedílnou součástí maleb a 

dokresluje plochu. Tento postup se zdál vhodný i k tématu jako takovému, destrukce a odosobnělost a 

nepřístupnost, chlad skla je něco, co v tomto tématu hraje významnou roli a vyvolává jistou míru 

nepříjemnosti. Divák pozoruje malbu skrze sklo, jako nepropustnou stenu mezi nim a malbou, skrze tuto 

stenu vnímá jednotlivé vrstvy malby, jez se překrývají, vidí tahy štětce, lehké vrstvy barvy natřené válečkem i 

hrubě narušenou strukturu silné vrstvy barvy. Všechny tyto přístupy skryty nánosy vrstev, ve mne vyvolávají 

idiom k tématu panelákových sídlišť. 
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Kontextualizace práce 

Paneláková sídliště jsou součástí naší doby, i když největší rozmach výstaveb panelákových domů proběhlo v 

70. letech minulého století. Výstavba panelákových sídlišť se brzy promítla i do oblasti kultury – filmu 

“Panelstory aneb Jak se rodí sídliště“(1979), od Věry Chytilové, pověstné a nadčasové satiry. Dále pak v díle 

Julia Koller, který vytváří koncepty a hry „UFO-naut“(1973) v podobě fotozáznamů akcí-happeningu v 

panelákovém prostředí. Mohla bych zmínit i Lucii Tallovou, v jejích monochromatických malbách převažuje 

melancholie, smutek a osamocenost. Zároveň ukazují jakousi intimitu domova a zázemí v kontrastu s 

odosobnostněným exteriérem. V českém prostředí je asi nejznámějším umělcem zabývajícím se touto 

tematikou Josef Bolf. 

 

Zhodnocení dosažených výsledků 

S průběhem své práce jsem spokojena, protože se naplnilo mé očekávání. Vytvořila jsem sérii maleb a 

pohledů z různých perspektiv a přístupů. Práce se sklem pro mne představovala řadu výhod i nesnází, jímž 

jsem čelila v průběhu tvorby. Mezi výhody bych jistě zařadila jakousi recyklovatelnost materiálu, díky níž jsem 

mohla nespočetněkrát využít sklo a dovést tak malbu k požadovanému výsledku. Nesnáze se zprvu 

projevovali křehkostí materiálu a samozřejmě i finanční náročností. Samotný způsob malby mě bavil a 

hodlám v této sérii pokračovat. 


