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  Studium Tamary Vlčkové bylo podobně jako u mnohých českých studentů 
uměleckých škol náročnou kombinací studia, životní nutnosti obstarávání finančních 
prostředků, a tvorby. Nepodobné ostatním bylo složité rodinné zázemí, chybící 
útočiště, kam se lze na chvíli schovat, kde načerpat sebedůvěru, energii do další 
práce a nutných intelektuálních střetů. Takovým útočištěm se nakonec staly 
dlouhodobé pracovní, později studijní pobyty daleko od domova, daleko od 
všedních starostí a zodpovědností, které nemůžeme přímo ovlivnit. Na těchto 
místech patrně poprvé zažila onen romantický pocit svobody, rozjitřeného vědomí a 
vzduchu, který překypuje mrazivým životodárným kyslíkem. Snad právě pro jistou 
podobnost životní situace si Tamara zvolila Jiřího Frantu za oponenta své diplomní 
práce, kterou předkládá po ročním přerušení studia. 
 
 
  Pobyty v zahraničí se staly dlouhodobou inspirací v práci Tmary Vlčkové. Ať v 
počátečních malířských cyklech opírajících se o fotoalbum z prostředí aljašské 
továrny na zpracování ryb nebo z pokojů tamních ubytoven a společenských 
místností. Přes pochopitelnou motivaci k takovému způsobu práce jsem tehdy  (tedy 
ve druhém na třetím ročníku) neviděl valný důvod k převodu fotografií do maleb. 
Práce byla vždy příliš odkazující k původnímu fotoalbu, které by bývalo bylo 
autentičtější. A problematika samotné malby tehdejší studentku bakalářského stupně 
příliš nezajímala. Postupně se díky jemným kresebným cyklům z prostředí úzce 
spjatým s tím, před čím se snažila utéci, propracovala k autentickému projevu 
postaveném na teké kresebné lince takřka miniaturního rozměru. Počáteční práce 
byly natolik citlivým materiálem pro autorku, že je uzavírala do sešitových vazeb. 
Později podpořila výpovědní hodnotu prostorovou instalací samotných kreseb. Pro 
diplomní  práci zvolila po několikaleté odmlce opět malířskou techniku a to akvarel. 
Akvarel, přestože opřený o fotografickou předlohu, více vystavěný na jemné kresbě 
a pomalém nanášení jednotlivých vrstviček pigmentu. Drobné malby připomínající 
knižní iluminaci snoubí melancholickou náladu spojenou s volně zvlněnými liniemi v 
krajině se všedností běžného života. Vlčková se tématicky vlastně neustále vrací k 
těm stejným jistotám možného opuštění reality, ovšem se suverénností poučeného 
absoloventa umělecké školy. Obrázkový cyklus je po technické stánce bez zjevných 
chyb. Kompozice vybraných motivů drží celek pohromadě, aniž by jednotlivé obrazy 
ztrácely suverenitu. 
 
  Ve své textové části diplomové práce autorka naznačila jak výbornou orientaci v 
kontextu, tak i aplikaci dosažených vědomostí ve vzahu ke své práci. Pro své ideové 
ukotvení se opírá o genderové a feministické teorie z konce devadesátých  a 
nultých let. Cituje především dvě autorky a fragmenty jejich textů pojednávajících o 
křehkosti a dominanci.  Přestože takový účelový výběr  působí vnějškovitě, myslím, že 



dané fragmenty jsou vybrané přesně a dokreslují vytyčené sdělení. V komplexně 
pojatém textu autorka rozptýlila mnoho potenciálních otázek.  
 
Tamara Vlčková svojí diplomní prací prokázala schopnost samostatné umělecké 
práce, sebereflexe a orientace v problematice současného umění.  
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