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Bakalářská práce 

New wave 

1970 – 2015 

“k obrazu svému” 

 

 Bakalářskou práci jsem realizovala v médiu malby. Ne však 

výhradně. Zajímá mě pohybovat se “na hraně” mezi obrazem a 

objektem. Do mých prací promítám projevy velkoměstské poslepované 

(asamblážovité) společnosti, ve které se pohybuji celý život. Neustále mě 

obklopuje, někdy dojímá, překvapuje a někdy pohlcuje až drtí. 

 

  Mé téma se týká uměleckého stylu vytvořeného skupinou umělců, 

řadících se do stylu “new wave”, tedy nové vlny. Tyto skupiny vznikly v 

Anglii na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let minulého století. 

Snažily se změnit usedlost a uniformovanost tehdejšího života tím, že se 

navzájem inspirovali a ovlivňovali s přesahem do různých sfér, prolínaly 

v ní nové vlivy v hudbě, designu, módním návrhářství a grafice. 

Například Peter Savill jako velice uznávaný grafický designér navrhl 

přebaly LP desek skupiny New Order. U motivu přebalu “Power, 

Corruption and Lies”  s květinovým zátiším “obraz” na první pohled 

působí velmi romanticky, ale je do něj prostřednictvím pestrých čtverců 

na okraji vložena šifra používající barvy místo písmen. Skupina 

Kraftwerk využívala výtvarníka Emila Schulta, který použil “vyčištěný” 

jednoduchý design, a úplně se tím odlišil od obvyklého designu v té době 

a nadčasově předběhl dobu o desítky let. Pro skupinu Sex Pistols módní 

návrhářka Vivien Westwood navrhla scénické kostými, kterými 

deklarovala styl skupiny, roztrhané rifle, kovové spony, punkové černé 

boty, kostky, záplaty, prostě věci v té době jako móda nepředstavitelné. 

Podobně černý styl Depeche Mode v oblečení ovlivnil celé generace lidí, 

co se chtěli nebo chtějí odlišit od středního proudu. Byl to důležitý proces 



kultivace umění ze spontánnosti do promyšlenosti.Punk sice vznikl na 

ulici jako generační reakce, ale právě vliv těchto umělecky tvořících lidí 

mu vtiskl jeho rukopis, který si zachoval dodnes.         

 

Dodnes tito lidé stále pokračují ve své tvorbě, což mě fascinuje, 

jelikož v tomto fenoménu vidím nadčasovost, záhadnost, ale zároveň i 

energii, se kterou žijí, přenášejí ji na mně a dobíjí mě s ní. Není náhoda, 

že právě motiv (např. elektrické) energie je velmi častým akcentem jejich 

současné tvorby. Prožívám s nimi znovu určitou nostalgii “osmdesátek”, 

velice barevných let, která jsou pro mne substancí mého narození. 

Přivedli mne k nim moji rodiče, jejich okolí a listování v rodinných albech, 

která byla nafocena ještě než jsem se narodila nebo v mém ranném 

dětství.  

 

 “Osmdesátky” mají pro mne dvojí, protikladný význam. Jednak jsou 

tou mojí “primární hmotou”, z doby mého narození, a proto jsou i mé 

obrazy pojaté haptickým způsobem, kdy do nich vkládanou hmotou 

modeluji objektivně až reálně právě “primární matérii”. A v protikladu jsou 

pro mne i záhadnou dobou, kterou mám vyčtenou a vyposlouchanou, ale 

ne nahmatanou. Proto hmotu v obrazech kombinuji s kontrastní 

“antihaptickou” hmotou, nehmatatelným sprejováním, kdy se naopak 

obrazu vůbec nedotýkám a sleduji ho a pracuji s ním pouze z výšky a s 

odstupem. Tento princip pak ve mně evokuje i tu slepenost velkoměsta, 

prolínání minulosti se současností. A pohybování se časové hraně. 

 

 

 V mých obrazech se snažím zachytit autentičnost doby, na kterou 

se odkazují. Řeším v nich  “prostupnost” a to tak, že vrstvím, vymývám, 

přemalovávám, lepím, znásilňuji, odírám, a to někdy až destruktivním 

způsobem, jelikož cestu vzniku vnímám jako výzvu, se kterou je potřeba 



se poprat a  třeba se při ní i několikrát spálit. Což platí i pro dobu a styl, 

kterou se inspiruji, život a tvorbu umělců a hudebních skupin jako New 

Order, Kraftwerk, Depeche Mode či Ultravox, tím vším si i oni v té době 

musely projít. A přežít...A co mi má práce přinesla? Pomohla mi najít 

odvahu, nadhled, požitek a až laboratorní průzkům technologií, který 

mně nesmírně až vesmírně baví a zajímá. 

 

 V obrazech jsem také řešila tak zvaný “Kosmos”, tedy jakýsi “Řád v 

nepořádku”, protože úplný nepořádek pro mne znamená pouze 

nahodilost až nesmyslnost, kdežto “Kosmos” je pro mě prolnutí, v mém 

případě “New wave” jako nového pořádku a svérázného “Punku”, tedy 

rebelie a nepořádku. Řád v nepořádku zachovávám pomocí geometrie, 

rozměřováním, držením se určitého formátu, tak aby nebyl úplně 

“antikopoziční”, aby se zcela nerozpadal. Snažím se o krajní polohu  

kompozice, “co kompozice unese”. 

 

Na plátno, které si sama napnu, nejprve nanáším želatinu, malířský 

šeps, rozměřím si geometrii a přemýšlím nad kompozicí obrazu. Někde 

použiji pásku, někdy si vystačím s tužkou. Do této chvíle v podstatě 

standardní postup. Nyní ale si vlastnoručně rozmělním včelí vosk , uvedu 

ho do varu, rozvařím ho do tekutého stavu, sejmu z vařiče, nechám 

odstát a přimíchám do něj odstín syntetické barvy, který potřebuji pro 

probarvení a zajištění pružnosti. Nakonec vmíchám lodní lak, který 

hmotu zkřehčí a dodá ji plasticitu. Ve vlažném stavu hmotu přenáším na 

malířské plátno a v první řadě kombinuji barevnost. Jakmile jsem s 

barevností spokojena, přistupuji za pomocí sochařské špachtle k 

vytváření struktury, ať už narušením nebo naopak jejím uhlazením. Po 

odstranění pásek domalovávám a vyplňuji nebo odnímám a vymívám 

tak, až dosáhnu scelení formátu. Do obrazu pojímám i blindrámy, jsou 



pro mě jeho součástí, tvoří pro mně přechod mezi obrazem a objektem. 

Nakonec dílo uzavřu nehmatelnou složkou, pomocí šablon a spreje.     

 

  “Obrazy v obraze”, člením na určitá pole, čímž je odkazuji k 

přebalům LP desek. Tedy 30 x 30 cm, ale někdy mně jde i o “menší” 

přestupek, kdy deska má zatřený roh, je o pár centimetrů menší, ale na 

jednom obraze formátově s ostatními korespondující. Pro vznik obrazu je 

pro mě důležitý proces, jak vzniká. Pohybuji se při něm na území mého 

ateliéru, který jsem si k nové vlně postupem času zařídila autentickými 

předměty mně a těmto kapelám. Jako výstup ovšem beru již jen 

“samotné” obrazy. Můj ateliér před veřejností v podstatě zastírám, je to 

pro mne pouze cesta ke vzniku díla. Není to “jeviště” ani “manéž”, je to 

můj intimní prostor, kde jsem obklopena věcmi, které jsou barevné, 

tajemné, je to můj osmdesátkový klub, už 30 let zavřený, je to moje 

FACTORY, můj Manchester...  

  

 Obrazy různě rozpracovávám, chodím kolem nich, pohybuji se 

mezi nimi, sžívám se s nimi a postupně je dokončuji, tak jak to sama 

cítím. Vzniká tak nahodilá prostorová konstelace, která vzniká vlastně 

“sama a průběžně” a postupně se vrství a proměňuje v “mračna”, ale pro 

mne už v tomto okamžiku to nejsou “mračna náhodná, ale nenahodilá”. 

Postupem času jsem si uvědomila mou snahu spíše o “nenarativnost” a 

cestu více k abstrakci, a k tomuto bych do budoucna chtěla prostoupit 

ještě hlouběji. 

 

 Mé obrazy nejsou “pevné”, ale “v neustálém pohybu”, mají 

slučitelný obsah, ale zároveň se deformují. Někdy jsou to možná už více 

než obrazy objekty, je to můj dialog o “povrchu a hloubce”. V pravém 

slova smyslu je vlastně už klasicky nemaluji, ale tím, že pracuji na zemi, 

vkleče nebo vleže a ne u malířském stojanu, je vytvářím směrem od 



“jádra Země” a “stavím do prostoru”. A “klasicky” maluji až na 

“vybudované fasádě”. V materiálovosti vidím plasticitu spojenou se 

zemskou přitažlivostí. V kombinaci materiálů vzájemné dialogy, reakce a 

spory. Je to malba “se skulinami” i “bez skulin”.  

 

I když považuji svůj styl odkazem na 80. léta částečně za “styl 

retro”, rozhodně to pro mne není to oficiální “retro” emblematické 

výzdoby, nostalgické oživování mrtvých věcí, sentimentální vzpomínání 

na lepší časy. To je pro mne inspirativně mrtvé. Živé retro, to je pro mne 

Ladova reprodukce pověšená na oprýskaných dveřích od záchodu, na 

pionýrské nástěnce připíchnutá fotka Curta Cobeina a pohled na Johny 

Rottena se staženými kalhotami na jevišti.       

 

 Na závěr bych chtěla odkázat na pár výtvarných autorů, kteří jsou 

mně svým projevem blízcí. Ze starší generace bych zmínila Eduarda 

Ovčáčka a jeho zájem o slepenost, znak a písmo. Dále Markétu 

Vaňkovou realizující zhruba v polovině devadesátých let svérázné 

“punkové” intenzivně barevné obrazy. Ze světové historie bych odkázala 

na pop artistu Jaspera Johnse, pracujícího právě s hmotou 

(enkaustikou).  

 

Blízký je mi také malíř Ivan Vosecký,který v obraze řeší základní 

lidské otázky, ať už se týkají boha, lásky, ekologie, politky nebo drog. 

Tyto otázky zlehčuje banální formou. Používá lepící pásky, různé 

materiály a v malbě se uchyluje k dětskému projevu, využívá populární 

jazyk komiksů.  Pro mě je zajímavé, že reaguje svou tvorbou na grafický 

design a používá konzumní symboly a přetváří je podle sebe.  Jako 

posledního chci zmínit Tomáše Lahodu a jeho obrazy v postmoderním 

duchu. 

 


