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Téma diplomové práce Gabriely Váňové se rozbíhá dvěma směry: reflexe obecných sociálních fenoménů, 
spojených s lokalitou, odkud autorka pochází, a osobní dimenze zahrnující především vztah k rodině. Autorka by 
si měla lépe ujasnit, o kterou z těchto dvou rovin jí doopravdy jde. Domnívám se, že úsilí o objektivizující 
sociologický přístup je v jejím případě chybnou volbou: Váňová nemá ani dostatečné odborné dispozice ani 
odstup potřebný k tomuto typu reflexe – je ovšem otázkou, zda by takový odstup vůbec byl na místě. Mnohem 
přesvědčivější je autorka v introspektivní rovině, kde se dotýká osobních a rodinných narativů.  

Váňová se dlouhodobě pokouší vnést do svých projektů prvek spolupráce, který se objevuje i zde 
v podobě zapojení jejího otce. Potenciál neočekávaného, který v sobě spolupráce obsahuje, je však hned 
zpočátku oslaben kvazivědeckým či dokumentaristickým pojmenováním tématu. Skutečně tady má jít primárně o 
„panelové domy a povrchové doly“? Nejde tu mnohem víc třeba o samotný fenomén komunikace? Zapojování 
rodinných příslušníků do procesu vzniku díla je osvědčený postup, který nacházíme u celé řady současných 
českých umělkyň a umělců (Baráčková, Sobotovičová, Skála, Lang, Herotová, Šedá…). Spolehlivě tu funguje 
napětí mezi osobní blízkostí a naopak distancí danou rozdílem generačním, profesním či světonázorovým. Na 
první pohled je to tedy sázka na jistotu, záhy se však ukazuje, že jdse jednáe o náročný úkol: vzhledem k tomu, 
kolik lidí už podobný postup zvolilo, je čím dál těžší uchopit ho vlastním, neotřelým způsobem. Jako nejbližší 
reference mě napadá dlouhodobé zaměření Petry Herotové na postavu otce a jeho systémy tykající se různých 
činností, nebo kreslířsko-terapeutická spolupráce Kateřiny Šedé s babičkou. Z tohoto srovnání Váňová bohužel 
nevychází moc dobře. Zůstalo pouze u prvního nakročení: autorka strávila den s otcem a vzala si od něj pár 
nákresů. V klíčovém rozhodnutí – jak s tím vším pak naložit – však neprokázala valnou invenci: výstupem jsou 
čtyři obrazy dokumentující klíčové okamžiky otcova dne. Ne, že by způsob, jak někdo strukturuje svou 
každodenní činnost, nebyl zajímavou a silnou výpovědí o člověku, ale opravdu tomu pomůžeme, když si zvolíme 
tak konvenční formu, jako je narativní veristická malba? 

Přes dlouhodobou snahu o interdisciplinární přesah a ohledávání různých forem spolupráce, dominantní 
formou uměleckého vyjadřování Váňové zůstávají zobrazivé obrazy středních a větších formátů. Svůj malířský 
projev Váňová označuje za „naivistický“ a prezentuje jeho volbu jako koncepční záměr. Tuto volbu zdůvodňuje 
požadavkem redukce, aby se pozornost neodváděla od námětu, a vhodností naivistického rukopisu pro vyjádření 
narativnosti děl. Moc ale nevěřím, že daná stylizace je opravdu dílem volby.  Vzhledem k tomu, že autorčiny 
obrazy si jsou dlouhodobě dost podobné, se mi zdá, že tu nejde o promyšlené gesto, ale o naučenou malířskou 
manýru, která mechanicky přechází z jednoho projektu do druhého. Tato manýra přitom není nijak zajímavá. 
Obrazy nás neuchvátí ani koloritem, ani kresbou, kompozicí či způsobem nanášení barvy – nenabízejí nic, na 
čem by oko milovníka malby mohlo zálibně spočinout. Množná právě proto jsou nám prezentovány jako 
„naivistické“ – vyjadřuje se tak požadavek, že po nich ani nemáme vyžadovat obrazovou kvalitu. Co naplat, já 
vidím jen utahané vybarvování ploch, bez zájmu, bez nasazení, bez hledání, bez důvodu. Jediným silným 
momentem, který poskytuje malbám Váňové působivost, je převládající pochmurná atmosféra. Povětšinou 
prázdné místnosti působí tísnivě i navzdory jásavé barevnosti. Autorka by mohla začít hledat nějaký jiný způsob, 
jak výtvarně vyjádřit melancholickou náladu, která je jí vlastní – zkusit jinak používat médium malby nebo na chvíli 
přejít na jiné médium. 

Mám-li hodnotit diplomovou práci v kontextu celého autorčina vývoje v průběhu dvouletého 
magisterského studia, mé hodnocení bohužel nebude moc příznivé. I přes intenzivní ohledávání a upřesňování 
tématu a přes úsilí vložené do teoretické magisterské práce se Váňové nepodařilo najít přesvědčivou polohu ani 
mezi sociologickým výzkumem a introspekcí (na straně obsahu), ani mezi kolaborativními uměleckými strategiemi 
a tradicionalistickým malířským projevem (na straně formy). 
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