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5 X SKICA 

ROZMÍSTĚNÍ, AKVAREL A TUŽKA NA PAPÍRU, 30X15 CM,  

 

 

OSLAVA NA ZAHRADĚ, KREBA ÚHLEM NA PAPÍRU 120X40 CM ,  



SKICA Z BLOKU , KRESBA TUŽKOU NA PAPÍRU, 21,5X13,8 CM 



SKICA Z BLOKU, KRESBA TUŽKOU NA PAPÍRU, 21,5X13,8 CM 



 

SKICA Z BLOKU, KRESBA TUŽKOU NA PAPÍRU, 21,5X13,8 CM 



 

1 X REALIZACE 

 

STÍN VZPOMÍNEK, KRESBA TUŽKOU NA PAPÍRU, 118X58CM 



STÍN VZPOMÍNEK, DETAIL 

 

STÍN VZPOMÍNEK, DETAIL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBHAJOBA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

 Ve svojí Bakalářské praci navazuji na předchozí tématiku, která se týká mojí rodiny, hlavně 

dědy a babičky. Tématem je rekonstrukce oslavy narozenin, na které měly být oslavy 

narozeniny prarodičů kteří už nežijí a také moje.  

 

 K tématice se vracím z toho důvodu, že mi pomáha se srovnat s faktem, že už tady prarodiče 

nejsou a tato práce je završení tématu vztahující se k rodině. Oslavu beru jako ''uctívání'' 

oslavujícího ikdyž už jsou po smrti, zaslouží si vzpomínky.  

 

 V první řadě bylo cílem zrekonstruovat oslavu se vším všudy, z níž měla být výstupem 

fotografie...na druhé straně, si nejsem jistá jestli bude dosaženo toho efektu, že se jakokdyby 

nic nestalo, proto vznikly kresby, které jsou spíše symbolické až nostalgické. 

 Zvolila jsem techniku kresby tužkou, jelikož je mi velice blízká a věnovala jsem se jí i v 

předchozích pracích. Na třech formátech stejné velikosti jsou zobrazeny jen ubrusy ( pro mě 

jsou symbolem něčeho vznešenějšího) na kterých se dějí malé změny. Na prvním je jen stín 

věcí které kdysi na stole stály, prchavé vzpomínky na oslavy, které kdysi proběhly a už se 

nezopakují. Další, druhý formát, věcy jsou překryte ubrusem ( opět kopíruje stůl ), překrytí je 

symbolem zachování a zakonzervování, jakokdyby stůl čekal na oslavující, jen se pozastavil 



čas a přislibuje nové vzpomínky. Třetí fotmát, stůl/ubrus je částečně odkrytý, tak že je 

odhalený jeden dort a další dva zůstávají zakryte a netknuté, odkrytý je načatý, což má 

znazorňovat, že je jen jeden člověk ze tří který ještě žije.  

 Další součástí práce jsou videa/audia s rodinnými příslušníky, kteří prarodiče znali celý život. 

Pokládám jim dvě otázky : 1) „Jakou poslední oslavu si pamatuješ s babičkou a dědou?''  

2) „Jakou máš nejkrásnější vzpomínku s babičkou a dědou?'' 

Na tyto otázky jsem se ptala na oslavě 50-tin mého otce, tedy syna prarodičů, kterých se téma 

týka. 

Na této oslavě jsem zjistila, že není možné zorganizovat rekonstrukci tak aby se lidi bavili bez 

toho aniž by jim bylo smutno při vzpomínce na prarodiče. První otázku jsem zvolila protože 

se týka tématu a druhou pro odlehčení situace.  

 Další součástí bude video z dědovi oslavy narozenin, když slavil 60.let na naší zahradě. 

Původní rekonstrukce se měla odehrávat právě na zahradě.  

 

Tématem smíření se smrtí blízkých se zabývám od I.ročníku, není to ani tak dávno co jsem 

objevila vynikající kreslířku Laurie Lipton, která řeší stejnou problematiku, jen s tím rozdílem 

že se týka její zemřele matky. Našla jsem určité podobnosti v našich pracech, například, obě 

jsme místo žívých kreslily kostry...Vyměnily jsme si krátkou korespondenci, kde mi osvětluje 

její důvody proč se zabývá právě ''mrtvými'' : 

 

„Hello Zuzana, 

 

You asked why I draw skeletons. I also was using it to cope with the death of a relative. Here 

is the text I wrote to accompany my first DAY OF THE DEAD exhibition in London. I hope 

you can understand it. Good luck with your paper. 

 

kind regards, 

Laurie 

 

 TEXT FOR DAY OF THE DEAD SHOW 

     I became fascinated by the contrast between the DAY OF THE DEAD festival in Mexico and my experience 

after my mother died. My parents were atheists. We had no ceremony, no goodbyes, no "closure". My father 
instructed the hospital to cremate my mother and dispose of her ashes. She was gone, disappeared, zapped out 
of existence. I was left with Nothingness... literally and metaphysically. 
         The people around me treated my mother's death like an embarrassment. They were awkward and polite 

before slinking uneasily away. It was as if death were contagious, or that they'd be forced to experience 
uncomfortable knowledge of their own mortality if they stayed in death's vicinity. 
 

          When I visited Mexico in order to see THE DAY OF THE DEAD festival some years later, I couldn't help 

feeling envious of their approach to death. Families gathered on graves and picnicked, whole villages turned up 
with food for households in mourning. Death was treated as normal, even laughable. 
        My culture runs from death, screaming. We worship youth, beauty and the illusion that we have all the time 

in the world. We frantically face-lift and botox and throw pills,creams and money at death. Death only happens to 
other people. Only losers die. Skulls always look like they're laughing. Maybe the joke is on us?'' 
 

 

 Jelikož jsem zadání měnila a původním výstupem měly být akvarely z prostředí zahrady, je 

realizace v průběhu. Proto bude dokumentace doložena později. 

 Touto prací chci uzavřít téma prarodičů a věnovat se mapování mého současného života a 

nevracet se k vzpomínkám a minulosti. Tímto se pro mě stává téma uzavřené a završené. 

 

 



 


	BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
	Kresba a grafika
	studio of drawing and printmaking
	BIRTHDAY - RECONSTRUCTION
	bakalářská práce
	bachelor´s thesis


	AUTOR PRÁCE   zUZANA MATIOVSKÁ
	VEDOUCÍ PRÁCE  mgr. Art. Svätopluk mikyta



