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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)

…KREV A MLÍKO                       …BLOOD AND MILK

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

…Barbora Chlastáková

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

…Vlasta Čiháková -Noshiro

město  |  town rok  |  year

Brno …2010



obrazová dokumentace / list 1

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

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

název: Červená kráva název: Tři krávy

materiál/technologie: Olej na plátně materiál/technologie: Olej na plátně

výška x šířka v cm: 200x180 cm výška x šířka v cm: 180x160 cm

rok vzniku: 2010 rok vzniku: 2010

Horní menu – vložit – obrázek – 

ze souboru ...

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

název: Vemeno název: Ovce

materiál/technologie: Olej na plátně materiál/technologie: Olej na plátně 

výška x šířka v cm: 160x140 cm výška x šířka v cm: 190x170

rok vzniku: 2010 rok vzniku: 2010



obrazová dokumentace / list 2

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

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

název: název:

materiál/technologie: materiál/technologie:

výška x šířka v cm: výška x šířka v cm:

rok vzniku: rok vzniku:

poznámky  |  notes

…
 Moje praktická bakalářská práce nazvaná „Krev a mléko“ kontinuálně navazuje na předešlé práce, v nichž jsem vycházela  
ze symboliky zvířat: ovce a  krávy „Háthor“ ze starého Egypta. V cyklu nazvaném „Ovce“ jsem vycházela ze ztotožnění se  

s ovcí, která se nesmí odtrhnout od stáda. Jít stále za stádem a nevidět a neslyšet svůj vnitřní hlas revolty.  

Ve své práci mám stále zachovanou jistou symboliku, která pramení z mého podvědomí.  Obracím se na 
Jungův názor i na Freuda, že podvědomí se odhaluje a do hry sil soudobého a každodenního života se 
zapojuje prostřednictvím symbolů. Jungovské symboly vycházejí z metafor nepřetržitě působících sil, 
které nás pobízejí a nutí vydržet, vypořádat se životem a které umělcům umožňují vyjádřit se a tvořit 
umění. Z jungovského úhlu pohledu tak umělci působí jako vizionáři, kteří pomáhají odkrývat procesy 
skryté v podvědomí a zároveň je spojovat s činností vědomé mysli.

Jedná se vlastně o autoportrét, ovšem nikoliv o autoportrét ve smyslu fyzického vyobrazení, nýbrž 
autoportrét, jehož snahou je formálním vyjádřením (nanášení barvy štětcem na plátno) autorky otevřít 
svůj vnitřní, tak i společenský život, rozpor, strach, její živočišnost, lásku k domovu atd.  

   Snažím se dílo zachovat v čisté rovině symbolické a i po technické stránce. Snažím se vyhnout klišé. 
Ve své bakalářské  práci se s chutí zaměřuji na technickou stránku díla. Krávu a ovci vnímám jako např. 
kolečko a křížek, který se snažím zakombinovat do obrazu. Ovce a krávy mezi sebou konfrontují díky 
jinému přístupu nanášení barvy, které umožňovala jejich struktura. Jedná se o neustálé hledání a 
překonávání sama sebe. Byla jsem a jsem stále inspirovaná starými mistry jako je El Greco, Velazquéz a 
další. Stejně jako staří mistři se i já ve svých obrazech snažím zachytit emociální sílu. Pro svou práci jsem 
zvolila větší formáty obrazů, s kterými jsem doposud nepracovala. To mi otevřelo nové možnosti a nové 
přístupy k tvorbě, za které jsem ráda. Obraz mě vtahuje do svého života. Jedná se o delší a složitější 
postup, kde hledáte rovnováhu v obraze, a zároveň porozumění v mezi části obrazu a vámi. Při práci si 
stále připomínám chyby, které mi byly vyčítány, a snažím se jim vyvarovat.  Obraz se snažím „dotáhnout“ 
do určité ucelenosti. Příjemná rovnováha barev a prvků. Nejsem si vědoma, že bych někoho záměrně 
kopírovala, i když nemohu popřít, že určitým zdrojem inspirace mi jsou malíři Viktor Pivovarov, Lucian 
Freud, Cecily Brown, Ford Walton, Rothko a další. 

Za jeden z nejdůležitějších inspiračních zdrojů pro mou práci považuji španělský film Vacas od Julio 
Médem z roku1991, který mě nadchl jak svojí obsahovou stránkou, tak i čistou symbolikou, kterou nesla 
kráva ve snímku. 

Tím, že prostřednictvím obrazů přivádím stádo krav či ovcí do galerie, chci u diváka 
navodit atmosféru přívětivého klidu a radosti z prostého života. Což je v dnešním světě nepochopené.

  


