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• Studentka Michaela Čížková naplnila zadání své bakalářské práce Amicorum, které si 
sama zvolila. Její práce zahrnuje několik způsobů použití techniky Ebru, její 
vizualizace a hlavně posun od jakési zájmové, poněkud komerčně nastavené 
techniky k jejímu využití v současném profesionálním výtvarném umění.

• Kombinuje video animaci, živou performance, proces jejího uvažování o Ebru,
• o nalézání jeho využití ve vlastní tvorbě v přehlídce možností materiálů, 
• pracuje s objekty, recykluje, a pracuje intuitivně i konceptuálně. Neztrácí v tomto 

procesu odvahu a nebojí se v něm stále hledat nové možnosti a cesty, což svědčí o 
její odvaze a otevřenosti se se zvoleným materiálem a tématem poprat, bez jistoty 
bezchybného výsledku, to je pro mě na tomto jejím bakalářském procesu nejsilnější.

• I když finální práce samotná vykazuje taktéž nezpochybnitelné kvality.

Nejprve obsáhle experimentuje se svými fotografiemi, které se pokouší s technikou Ebru 
propojit, po této fázi, kterou shledává ne zcela dostačující se pouští do dalších experimentů, 
nanáší ebru na disky kol automobilů. Vytvořila serii těchto rozličných disků-mandal, 
technicistních psychydelických disco-disků pro cyber Discobola, či Discobolku, odkazujících 
jak ke konceptuálním principům tak světu techno-psychydelických vizí. Ebru evokuje jakési 
splývání barev a tvarů, fraktalizaci. Osobě je mi v mé aktuální vlastní tvorbě blízké téma 
jednoty a splynutí a něco takového vnímám i v práci Michaely. Snaha zmizet, splynout, 
vypustit svůj rod stát se „nečím“ v celotělní masce s různým desénem již vystupovala 
vícekráte, ale technika Ebru umožňuje ne zcela ovladatelné maskování, struktury vznikají 
částečně náhodně, svou vlastní vnitřní inteligencí, jako děje v přírodě. Záměr pokrýt si celé 
tělo i hlavu a obličej Ebru mě připoměl sci-fi film o predátorovi v džungli, který s džunglí zcela 
splýval a byl tedy téměř neviditelný,....Symbolicky jako by si i Michaela na sebe brala “barvy 
a tvary světa“, které se na ní volně fraktalizují. Bere si na sebe jakoby druhou kůži, kterou si 
libovolně zbarvuje jako nový cyber-druh, bytost z blízké budoucnosti, bytost krásná, esteticky 
vnímavá i vnímaná, design jakoby převzatý od „původního člověka“,...vnímám tam někde i 
tyto paralely určité odlidštěnosti. Krása, ale i určitá oddtažitost od možných krutostí a 
nedokonalostí světa, ale i chladnost a bezemocnost, která je ve skutečnosti ochranou 
křehkosti? Ochranná vrstva z barev. Kůže, která svou krásou odráží zlo?
Ať je to jak je to! Práce Míši vyvolává otázky, alespoň mě to tak přijde. Takové zásadní 
otázky, např.: Kdo jsme potom co ztratíme tvář? Kdo jsme bez identity pohlavních i dalších 
znaků a tolik populárních „Značek“, /značkové oblečení/, bez přátel a své sociální skupiny s 
nimiž bychom se mohli identifikovat, vytržení ze svého prostředí,...Kdo jsme? Kým 
zůstáváme? 
Videopráce, podporuje dále tyto myšlenky, v ní se Míša stává už jen jakousi jemně pulsující 
buňkou, lidství je maximálně abstrahované, toto video formálně připomíná prvotní práce 
Petra Svárovského/Silver/ na poli nových medií, ze začátku 90.let.  

Práce Michaely Čížkové je experimentální, podnětná a obsahově i formálně v souladu. Práci 
dokončila v této prezentované fázi a ta na mě působí velmi inspirativně vizuálně i 
myšlenkově. Nevidím žádné rušivé podněty takže navrhuji výborné hodnocení. 



Otázky k rozpravě:   Může nová umělecká kůže svou krásou odrážet zlo? 
Kdo jsme? Kým zůstáváme? Když ztratíme znaky své identity? 
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