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Posudek: 

Kamila Maliňáková mě se záměrem své bakalářské práce seznámila před několika měsíci. Mělo se 

jednat o triptych, symbolicky zachycující polaritu dobra a zla. Je to starosvětské, v kontextu 

současného umění, které tak rádo nechává diváka v nejistotě, až naivní téma. Nicméně ve vztahu 

k dosavadní práci autorky toto rozhodnutí dávalo smysl.  

Již dříve se Kamila pokoušela hledat způsoby, jak divákům nabízet figurální kompozice svých 

maleb ke dvojímu čtení. Po prvním uspokojení z řemeslně zvládnuté malby – v detailech iluzivní, 

v celku nejčastěji „magicko-realistické“ – může následovat složitější proces dekódování obsahu. 

Kolážovým komponováním obrazů, narušováním běžné hierarchie obrazových plánů, spojováním 

několika místně a časově disparátních výjevů do jednoho celku, Kamila odkazuje k surrealistické 

tradici minulého století, k pracím současných malířů (Raucha, Borremanse a dalších), ale i ke 

středověké křesťanské malbě. 

I když tak Kamila Maliňáková se svou bakalářskou prací nevstupovala do neprobádaného území, 

narazila na mnohé obtíže. Ten největší problém spočíval asi v rozhodnutí vytvořit „dokonalý obraz“. 

Dokonalý nejen formálně, ale také v tom smyslu, že obsáhne univerzální, každému srozumitelné 

téma. Práce na triptychu ukázala, jak obtížné je v současné době hledání symbolického jazyka, který 

by nepřebíral nějakou již hotovou ikonografii (například tu křesťanskou), který by mohl zůstat na 

úrovni idiolektu, ale zároveň si podržel nárok na to, aby zajímal i někoho jiného než samotného 

autora či autorku.  

Každý jednotlivý motiv v celku alegorické malby nabývá význam; někdy daleko snadněji, než by 

se hodilo. Jakou pro daný záměr zvolit krajinu? Co přesně by měl reprezentovat dům se sedlovou 

střechou a pelargoniemi na okenních římsách? Vypovídá obraz o problémech střední třídy? Co 

koťátka? Nemělo být o jedno více nebo méně? Jak determinuje volba osob známých autorce a jejímu 

okolí čtení obrazu těmi, kdo ji ani zobrazené lidi neznají? Lze do takto koncipovaného obrazu přidat 

např. tvář známého politika? Těch otázek bylo najednou příliš mnoho a z dokonalého obrazu se stala 

spíše dokonalá noční můra. 

Řešení, které z krizové fáze práce na triptychu vyvstalo, vyhovuje daleko lépe povaze autorky, 

která ráda vypráví, ale zatím jsou to spíše vyprávění pro úzký okruh zasvěcených. Bakalářská práce 

má nyní formu diptychu. Jeho první část v sobě koncentruje příběh předchozího úsilí a krize, evokuje 

také institucionální rámec hodnocení, jemuž bude bakalářská práce vystavena. Jestliže první část byla 

o práci, je ta druhá o její autorce, která nyní vstupuje „dovnitř“ obrazu jako ústřední motiv. Oba 

obrazy nabízí mnoho prostoru pro dílčí interpretace, jimiž bych mohl popsat další stranu. To ale není 

účel posudku a rád tuto roli přenechám autorce, bude-li k takovým interpretacím vyzvána. Pro mě je 

podstatné, že se práce posunula od snahy zachytit malbou univerzální etické schéma dobra a zla, ke 



specifickému žánru „malby o malbě“, který Kamile Maliňákové dobře vyhovuje. I když toto 

rozhodnutí vnímám jako zcela správné, říkám si, jaké by to asi bylo, kdyby autorka přece jen nedala 

na všechny rady, pochybnosti a obavy, a svůj původní záměr dotáhla do konce… 

 

Závěr: 

I když v době psaní posudku malby nejsou zcela dokončené, viděl jsem dost na to, abych 

nepochyboval o jejich řemeslných kvalitách a vynaloženém úsilí. Otázkou pro mě zůstává to, nakolik 

aktuální příklon k „malbě o malbě“ pouze z nouze ctnost, nebo lze mluvit i o nějakém přínosu 

k tomuto tradičnímu žánru. Rovněž by mě zajímalo, jak se Kamila Maliňáková po zkušenosti 

s „dokonalým obrazem“ dívá na možnost vyjadřovat se prostřednictvím malby k tak univerzálním 

otázkám, jako je vztah dobra a zla. 

 

Návrh hodnocení: Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení C. 

 

V Brně, dne 7. 6. 2014 
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