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Protože jsem měl možnost vidět vývoj umělecké tvorby poměrně detailně, neboť jsem byl 
asistentem v ateliéru, ve kterém Tamara Vlčková studovala, mohu konstatovat, že 
diplomantka prošla v posledních letech složitým obdobím hluboké reflexe svého skutečného 
života. Její jemné maloformátové kresebné cykly poodhalovaly temná zákoutí autorčiných 
životních peripetií a v poslední době se jí dařilo konkrétní situace více zobecňovat, čímž 
vytvářela veký komunikační potenciál. Jakkoli studentka po celou dobu studia bojovala s 
nedostatečným materiálním zázemím, podařilo se jí odcestovat na dvě stáže do zahraničí. Po 
ročním odkladu se uchází o obhajobu své diplomní práce s názvem Čím dál víc hluku, víc 
světla, míň ticha. Soubor akvarelů malých formátů, umístěných doprostřed formátu A3, 
rozvíjí lyrickou podstatu autorky. Po kresebných cyklech z předešlých klauzur, kde se 
soustředila na sociální tématiku a především vyrovnání se se svojí bezprostřední zkušeností se 
navrátila do zátiší osobní samoty. Je patrné, že po ročním přerušení školy se jaksi trochu 
přestala věnovat i posouvání svého výrazu a posunu k větší objektovosti díla. Diplomová 
práce je tak trochu úkrokem zpět, do oblasti ztišení a osobních pocitů. Do oblasti, v níž se jen 
těžko lze orientovat. Proto nezbývá než konfrontovat samotné dílo se záměrem autorky a se 
svým vnímáním viděné skutečnosti.  Jestliže Tamara v textu vypovídá o svém studiu a 
přístupu ke svému dílu, nelze se zbavit obavy, že onen vyzdvihující moment ústupu do 
hájemsví klidu a ztišení je ve skutečnosti rezignace na náročný úkol umělce mluvit nahlas o 
věcech, na které běžný člověk nechce ani pomyslet. Každopádně série akvarelů působí klidně 
a figury, přestože povětšinou činí něco zcela běžného, jsou také uzavřeny do jakési aureoly 
samoty. Není to však samota trýznivá, ale vysněná, romanticko lyrická. V této úrovni se 
předsevzetí Tamary zcela potkává s vyobrazeními. 
Oceňuji určitou střídmost a příklon ke klasické instalaci, která podtrhuje obyčejnost tématu. 
Akvarely jsou provedeny bravurně a je znát, že dílo, které vidíme, je výběrem z širšího celku 
na základě pečlivého zvážení. To souvisí s tím, že jsem měl možnost ke vzniklému celku 
promlouvat v rámci několika konzultací. 
Práci považuji za zdařilou.  
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