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Drahomíra Maloušková je studentkou Ateliéru malířství 1 již od začátku svého studia 
na FaVU. Byla vždy pracovitá a aktivní v ateliérových diskuzích. Drahomíra je 
schopná velmi dobře pojmout informační a technologické předpoklady a znalosti 
potřebné k zacházení s některými druhy uměleckých postupů. V případech, kdy tak 
učiní, dopadají její práce výborně.  
 
Diplomová práce Drahomíry se odehrává v několika významových rovinách. Jednou 
z nich je jakási sentimentální, rodinná linie (v průběhu studia autorka pracovala 
s rodinnou historií již vícekrát). Objekt, který si Drahomíra vybrala, patří otci umělkyně 
Drahomíru Malouškovi. Ten kdysi pojal plán přestavět vůz Tatra 613 na model pick-
upu. Svůj rozpracovaný plán stále ještě nezrealizoval a s největší pravděpodobností 
nikdy nezrealizuje. Výběrem objektu a jeho převedením do artificiální podoby 
autorka fetišizuje otcův nedokončený projekt. Nechci si hrát na psychoanalytika a 
rozvádět, co všechno by to mohlo znamenat, protože Darahomíra to ve své práci 
také nijak výrazně neakcentuje – ačkoliv zrovna tato rovina výkladu by mohla být 
velmi, velmi bohatá.  
 
V názvu proklamovaná neužitečnost nám připomene kantovskou účelnost bez 
účelu. To by mohlo znamenat, že pointu máme hledat ve formě a odhlédnout od 
vyprávění stojícího za ním. To by potvrzovala i vztyčená poloha objektu, která stírá 
jeho původní funkci a vybízí k vnímání jeho sochařských kvalit. Můžeme mít požitek 
z materiálních vlastností objektu a sledovat stopy času vepsané do jeho povrchu. 
Můžeme také sledovat technické detaily, které původně měly svou funkci, ale po její 
ztrátě mají již jen čistě dekorativní charakter.  
 
Maketa z lepenky je něčím, co obvykle předchází skutečné realizaci: vytváříme 
model, abychom si lépe představili finální produkt. Vidíme, že zde je situace otočená 
―  maketa je kopií existující věci. Vypadá to, že nám chce Drahomíra potvrdit 
přechod objektu do nového stavu jakéhosi estetického činitele, potvrdit již 
uzavřenou formu postrádající jinou než estetickou funkci. To vše je trochu tezovité a 
didaktické (na tomto místě lze připomenout, že Drahomíra zároveň studuje na 
Pedagogické fakultě). Nic to nicméně neubírá na efektu bezprostřední zkušenosti 
s objektem jako takovým.  
 
Předvedení třech podob téže věci v různých médiích pochopitelně evokuje ikonické 
dílo Josepha Kosutha Jedna a tři židle. Místo fotografie a encyklopedického hesla je 
tu papírová maketa v měřítku 1:1 a 3D virtuální model, který můžeme sledovat 
v podobě videa. Škoda jen, že autorka tuto souvislost nijak nekonkretizuje.  



 
 
Nedostatkem by mohla být právě nevyhraněnost celku. Není tak zcela zjevné, co je 
hlavním středobodem práce. V jistém smyslu je to bezpečná poloha, protože pokud 
jedna rovina pokulhává, vždy lze argumentačně pracovat s jinou.  
 
Drahomíra se věnuje hraní v ochotnickém divadle a působí jako lokální kulturní 
hybatel ve své rodné obci Budišov u Třebíče. Je to záslužná činnost, která by mohla 
souznít s další uměleckou cestou a já upřímně doufám, že tuto cestu bude nadále 
rozvíjet.  
 
 
Otázky k rozpravě:  
 
Co se děje mezi objektem, maketou a virtuálním 3D modelem?  
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