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Marika Volfová nastoupila sice do malířského ateliéru, ale ne k osobnosti, která ji 
přijímala. Zprvu nedůvěřivě a s odstupem nahlížela změnu klimatu, kde se snažíme 
kriticky nahlížet na možnosti a limity různých médií . Což zprvu mnohým může 
podrážet nohy. To však Marika zvládla díky své houževnaté práci a soustředěným 
studiem umění a příbuzných oborů velmi rychle. Stala se důležitou a výraznou 
osobností v ateliéru.  Postupně se především soustavnou, takřka každodenní 
kresebnou prací zbavila přebytečných výtvarných znaků a naučila se v určitém slova 
smyslu míře a úspornosti. Vše plnou měrou zúročila ve své bakalářské práci. 
 
Vzhledem k hloubce teoretické přípravy a zájmu o pochopení své práce je název 
bakalářské práce poněkud banální a možná zavádějící. Tuto stránku bych doporučil 
nepodceňovat, včetně rozhodnutí pojmenovat dílo či nechat jej bez názvu, 
popřípadě jak jej nazvat. 
Série deseti obrazů středně velkých formátů vznikala na základě skic pořízených na 
cestách po severní Africe a Blízkém východě. Původně kresebný materiál studentka 
rozpracovala do velmi silných syrových obrazů. Nejde ani náhodou o cestopis, jaký 
bychom si představili třeba z deníku Františka Skály. Jde spíše o cestopis do hloubky 
dědičné paměti. Do mýtických krajin podvědomí, kde prvotní násilí a sex vytváří první 
společenské archetypy jednání. Výjevy na obrazech se prolínají. Banální řešení malé 
potřeby na pláži a vyhřezlé vnitřnosti. Touha po exotice a strach z neznámého. 
Nepateticky se Volfové daří zasáhnout ta pravá emoční centra, aby vyvolala silný 
zážitek, který evokuje otázky spojené se současnou globalizací. Daří se jí to tak dobře, 
že otázka dostatečnosti média malby se stává zbytečnou.  
 
Bakalářský cyklus Mariky Volfové nepovažuji za pouhé zdařilé dílo, ale za dílo 
výjimečné. Jakkoli si uvědomuji nevýhodnost takové nekritiky pro studenta, který 
může snadno usnout na pomyslných křídlech slávy a dál se nevyvinout, věřím v silnou 
osobnost Mariky Volfové, že se nadále bude rozvíjet a že bude kriticky nahlížet na 
svět. Ať už nadále setrvá v našem ateliéru, za což bych byl rád,  nebo se rozhodne 
pro jiný, pro ni jistě přínosný ateliér. 
 
Otázky k rozpravě:  1: Ve svém textu k obhajobě zmiňuje Marika Volfová své 
vrstevnice K.D.Drahošovou a V. Vlkovou. Zajímaly by mě styčné body a rozdíly 
v porovnání s těmito autorkami. 
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