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Albino I, olej na plátně, 40 x 40 cm, 2014



Albino II, olej na plátně, 40 x 40 cm, 2014
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Albino IV, olej na plátně, 40 x 40 cm, 2014



Albino V, olej na plátně, 40 x 40 cm, 2014



Obhajoba bakalářské práce

Jako téma svojí bakalářské práce jsem si zvolila Pigment. Jde mi o prozkoumání 
možností malby převážně pomocí figurálních motivů skrze albinismus.
Albinismus jsem si vybrala záměrně, jelikož jde o vyloženě vizuální tematiku. Což také 
znamená, že se chci vyvarovat možných sociálních přesahů, co se týče příběhů modelů, 
či jiných aspektů s tím spojených ( např. v Africe jsou lidé postiženi albinismem 
považováni za čaroděje, tudíž jsou ostatními pronásledováni a zabíjeni, za účelem požití 
jejich orgánů a předání své „magické síly“ uchvatiteli)
       Práce se vyvíjela postupně. Prvotním záměrem byly figurální výjevy/motivy 
odehrávající se v konstruovaných prostorách, nicméně po konzultaci s vedoucím práce 
jsme se shodli, že takový druh vizuálního prvku by byl poněkud zbytečný a zaměřený 
především na efekt. Šlo o to vyjádřit a zkoumat možnost použití barev a různých 
malířských prvků, na což vlastně nepotřebuji nějaké velkolepé téma kolážovitého 
obrazu s ohromným vizuálem. V jedné části své práce jsem zůstala u problematiky 
portrétu, vyjádřením dojmu „chybějící barvy“ skrze vědomého užití celé barevné škály. 
Další část práce sestává ze zachycení detailů ať už tělesných či jiných, kde jsem obraz a 
kompozici brala jako nedílnou součást konečného výstupu.
Velký vliv mělo také delší studium díla loňské finalistky Turnerovi ceny Lynette 
Yiadom-Bokaye, jejíž práce jsem měla možnost vidět naživo. V jednom rozhovoru 
popsala kompozice svých obrazů jako určité „návrhy lidí“ ve smyslu postav, co nesdílí 
obavy či úzkosti pozorovatele. Zdánlivě jednoduché portréty a figury jsou silné ve svém 
výrazu a malířském projevu. Nepřítomnost fixního narativu nechává její práci otevřenou 
a tudíž záleží plně na představivosti,  zkušenosti a pohledu pozorovatele. Zároveň má 
člověk také možnost plně si vychutnat hutnost malby a použití barev, což je pro mě asi 
stěžejní problematika.
Určitý vliv na mě mělo také dílo Marlene Dumas, která mě ovlivnila především co se 
atmosféry a jistého existencionálního přesahu týče. 
   Jsem si také vědoma, že albinismem bylo ovlivněno mnoho umělců, nejen v oblasti 
malby, ale také fotografie, jako například slavné práce od Brenta Stirtona, který s lidmi 
postiženými albinismem (a např. I slepotou, která je s ním úzce spjata) pracuje téměř 
jako se zátiším,  a v současnosti je něco z jeho díla k vidění na výstavě v Amsterodamu.
Důležitou součástí, a to především po technické stránce, se stalo připravování ideálních 
základních nátěrů a povrchů. Dále pak zaměření na pigment jakožto na barevnou hmotu 
a vlastní míchání barev. Určitou novinkou a popravdě překvapením i pro mě samotnou 
byla nutkavá touha přesáhnout i moje obvyklé medium a zkusit trochu jiný směr. Díky 
tomu vznikla i menší série porcelánových a hliněných hlav a bust lidí. 
Postupem času jsem si též uvědomila i možnost jakési alegorie malby. Albinismus je 
vlastně absence pigmentu, takže bylo celkem logické, když jsem u obrazů postupně 
něco odebírala. Celkový postup lze sledovat a celkem snadno rozpoznat kam se obrazy 
upínají.
         V průběhu práce jsem také brala v potaz instalaci, která celému souboru může 
přidat a pomoci mému záměru. Určitou inspiraci jsem si vzala z instalace výstavy Já, 
bezesporu, která se konala v Rudolfinu (2011) a řešila jistou otázku identity a celkově 
možnosti, úskalí a budoucnost portrétu a současné portrétní scény. O tuhle problematiku 
se průběžně zajímám a určitou měrou ji řeším v každém svém projektu a vlastně se 
dotýká i mojí bakalářské práce.
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