
Vysoké učení technické v Brně  |  Brno University of Technology

Fakulta výtvarných umění VUT v Brně  |  BUT Faculty of Fine Arts

ateliér  |  department  (označte symbolem X příslušný studijní program-obor-ateliér)

N 8206 Výtvarná umění/8206T086 Výtvarné umění–malířství-volná tvorba  |  Fine Art-Painting-Free 
creation (Painting 1-3)

Ateliér malířství 1 Ateliér malířství 2 X Ateliér malířství 3

N 8206 Výtvarná umění/8206T094 Výtvarné umění–sochařství-volná tvorba  |  Fine Art-Sculpture-Free 
creation (Sculpure 1-2)

Ateliér sochařství 1 Ateliér sochařství 2

N 8206 Výtvarná umění/8206T075 Výtvarné umění–grafika  |  Fine Art-Graphics (Graphics)

Ateliér grafika

N 8206 Výtvarná umění/8206T074 Výtvarné umění–grafický design  |  Fine Art-Graphic Design (Graphic 
design and Paper and Book)

Ateliér grafický design Ateliér papír a kniha

N 8206 Výtvarná umění/8206T080 Výtvarné umění–konceptuální tendence  |  Fine Art-Conceptual Trends 
(Intermedia and Environment)

Ateliér intermédia Ateliér environment

N 8206 Výtvarná umění/8206T099 Výtvarné umění–video-multimédia-performance  |  Fine Art-Video-
Multimedia-Performance (Video, Multimedia and Performance)

Ateliér video Ateliér multimédia Ateliér performance

N 8206 Výtvarná umění/8206T043 Průmyslový design  |  Industrial Design (Product design and Body Design)

Ateliér produktový design Ateliér tělový design

název kvalifikační práce  |  name of project  (vyplňte v českém a anglickém jazyce)

…Za oponou... …Behind the Courtain...

typ kvalifikační práce  |  type of project

netextové dílo  |  no text art

forma kvalifikační práce  |  form of project  (označte symbolem X příslušnou formu Vaší dokumentace)

a) Malířské, kresebné, grafické, digitální a jiné plošné dílo X f) Grafika a animace

b) Sochařské dílo, objekt a jiné prostorové dílo g) Design

c) Dočasná plošná a prostorová instalace h) Adobe Flash

d) Akce, performance, happening i) Design, objekt, audio

e) Video, videoinstalace, multimédia

titul, jméno a příjmení autora  |  title and full name of author

…BcA.Samuel Paučo

titul, jméno a příjmení vedoucího práce  |  title and full name of project leader

…prof. ak.mal. Martin Mainer 

titul, jméno a příjmení oponenta  |  title and full name of opponent

…Mgr. Jan Zálešák PhD.

město  |  town rok  |  year

…Brno …2010/2011



obrazová dokumentace / list 1

Horní menu – vložit – obrázek – 
ze souboru ...

Horní menu – vložit – obrázek – 
ze souboru ...

název: Bez názvu název: Bez názvu

materiál/technologie: Oil on canvas materiál/technologie: Oil on canvas

výška x šířka v cm: 205x190 výška x šířka v cm: 230x200

rok vzniku: 2011 rok vzniku: 2011

Horní menu – vložit – obrázek – 
ze souboru ...

Horní menu – vložit – obrázek – 
ze souboru ...

název: Bez názvu název: Bez názvu

materiál/technologie: Oil on canvas materiál/technologie: Oil on canvas

výška x šířka v cm: 230x200 výška x šířka v cm: 150x150

rok vzniku: 2011 rok vzniku: 2011



obrazová dokumentace / list 2

Horní menu – vložit – obrázek – 
ze souboru ...

Horní menu – vložit – obrázek – 

ze souboru ...

název: Bez názvu název: Bez názvu

materiál/technologie: Oil on canvas materiál/technologie: Oil on canvas

výška x šířka v cm: 150x150 výška x šířka v cm: 205x190

rok vzniku: 2011 rok vzniku: 2011

poznámky  |  notes

…

         Ako diplomovú prácu prezentujem cyklus velkoformátových platien, o ktorých konečnom vyznení 
rozhodla ročná intenzívna práca, neustále premalovávanie, vrstvenie, hľadanie. Východisiek pre 
diplomantské obrazy bolo viacero, pokúsim sa na tomto mieste formulovať tie najzásadnejšie. Primárne 
som vychádzel zo svojej predošlej maliarskej produkcie, kedy som často lavíroval na hrane abstraktného 
obrazu (bakalárska práca, farebné – liate obrazy, Print paintings) a obrazu zorbrazivého (Autoprtréty, séria 
FootPaintings – Hory). V diplomovej práci sa objavujú všetky zásadné momenty predošlej práce, a preto 
beriem diplomku ako prirodzené pokračovanie mojho maliarskeho výskumu  s tým, že sa však u 
prezentovaných obrazoch objavuje väčšia ambivalencia v zmysle zobrazivosti, nezobrazivosti. Zároveň 
mi nedá nevysloviť pocit, že je to po prvý krát, kedy som maloval prevažne srdcom a nie hlavou. 
Dôležitým duchovným impulzom k vytvoreniu obrazov bolo kontroverzné dielo Carlosa Castanedu, a to 
hlavne pasáže opisujúce dve dôležité techniky na ceste za videním a duchovným obrodením. Ide o Art of 
Dreaming a Art of Gazing. Symbolom pre tieto pojmy sa mi stali Hory a Štruktúra, alebo akýsi ornament. 
Hory ako spektakulárny  geologický element, kauzálny dôsledok nesmiernej litosferickej, sopečnej 
energie presahujúcej ľudské vnímanie v sebe vždy túto energiu fixovali a možno i preto na nás ako na 
vnímajúce bytosti odveky tak výrazne emocionálne pôsobili. Uprený pohlad na hory, ich pásy a horizont 
(Moutins Gazing) je v učení Dona Chuana práve jednou z technik posunu vedomia, zastavenia 
vnútorného dialógu, možnosti duchovného osvietenia. Každý pás hor v sebe skrýva nové údolie, nový 
svet, novú výzvu, možné poznanie, ktoré zostáva nevidené, skryté. Podobne je tomu so 
štruktúrou, ornamentom. Každý, kto mal skúsenosť s halucinogennou substanciou, dobre vie o sile 
upreného pohladu (Gazing) na akúkolvek štruktúru, ornament. Lístok stromu, tapeta, tehlová stena, pleseň 
v rohu miestnosti, vzor obrusu – toto všetko svojou zložitou jednoduchosťou nám v zmenenom stave 
vedomia obrazovo rozpráva hodinové príbehy. Pokial k tomu pridáme farbu ako tajomnú energetickú 
informáciu, dostaneme ten pravý recept na čítanie predkladaných obrazov. Sú o horách, štruktúre, farbe a 
o maliarstve. Pri práci na diplomke som si uvedomil, že napriek osobným pochybám, som naozaj ten typ 
„bytostného maliara“, ako hovorí Michal Pěchouček, „pracujúci v procese s náhodou...“ Tento poznatok 
sa dostavil v momente, kedy som maloval pásy Hor bez konkrétnej predlohy, z hlavy, iba na základe 
pokusu - omylu, neustálej kontroly oka nad ťahmi štetca. Faktor, kedy som hory vlastne utkával (od 
horizontu, pás za pásom), ma doviedol tak isto k ornamentu vytváraného liatím farby taktiež pás za 


