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Michaela si zvolila jako téma své práce pigment a toto téma se 

pokusila zpracovat v sérii portrétů lidí postižených albinismem.  

Její malba portrétů se ve srovnání s její předchozí prací zjevně 

uvolňuje. V samotné malbě je tedy patrné vykročení novým směrem a 

určité hledání. V tom vidím odvahu a velmi to oceňuji.  

Také výběr tématu mi připadá dobře zvolený, umožňuje autorce 

zamýšlet se nad dalšími problémy malby portrétu, než je samotná 

interpretace zobrazovaného subjektu.   

Nechává se ovlivnit Lynette Yiadom-Bokaye a hovoří o Marlene Dumas. 

U obou autorek však hraje roli zkušenost s jiným sociálním 

prostředím nebo jakési tělesné prožívání jejich postav a jejich 

kořenů v rámci globálního světa.  

Michaela si bere albinismus pouze jako vizuální námět. Hovoří o tom, 

že ji zaujal pro svou vizualitu, ne pro sociální přesahy. Potom by 

práce spíše směřovala k věcnému neosobnímu pozorování, jak ho známe 

například u Luca Tuymanse a jeho série maleb inspirovaných kožním 

onemocněním Der Diagnostische Blick (1992). Ale o to v tomto případě 

asi hovořit nelze.   

Způsob, který si Michaela zvolila, není vůbec analytický, spíše 

emotivní.  

Zdá se mi ale, že zůstává trochu vně zvoleného problému, a pokud je 

to záměr, nevím, jestli tomu odpovídají zvolené prostředky.  

Jako divák nejsem zcela přesvědčen důvody, proč si zvolila tento 

námět.  

Michaela spíše teprve hledá formu, ve které by zakořenila.  



Naproti tomu si myslím, že se některé portréty povedly. Je vidět 

autorčina technická zkušenost s portrétem jako takovým a v uvolněném 

projevu je to i cítit. Aby však prohloubila celkový koncept malby, 

chybí ještě nějaká osobní spřízněnost s tématem nebo jeho osobnější 

uchopení, které umožní následně překročit samotnou banalitu 

zobrazování.  
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