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Autorka se ve své diplomové práci zabývá tvorbou nepřehlédnutelného malíře druhé 

poloviny 19. a začátku 20. století Machaila Vrubela, přičemž se zaměřuje hlavně na 

vývojové zvraty a formové přeměny v jeho díle. Vyjma specifické tématiky či 

ikonografie, kterou Vrubel do ruského umění zavedl, je nejpodstatnější jeho vklad pro 

nástup ruského moderního malířství v naprosto originálním tvarovém pojetí, které 

předjímá kubismus či kubofuturismus, lučismus apod. a lze jej srovnávat 

s působením a vlivem, který zaznamenal v západnějším umění Paul Cézanne.   

Vrubelovy malby jakoby tuto dvojí, binární, ale zároveň postupně dialektickou 

tendenci v ikonografické a formové sféře názorně předváděly ve svém občasném 

dělení na dvě rozdílné, rozlomené oblasti symbolistického a abstraktního obrazového 

oddílu. Figura se svojí tématikou, expresí a „sdělením“ často úplně vyčnívá či 

vypadává z abstraktních fazet svého okolí, které sice lze „číst“ třeba jako rostlinné 

motivy, ale důležitější je vnímat tyto barevné plošky, tahy, skvrny jako místa ryzí 

obrazové autonomie, nezávislosti na mimetickém i ikonografickém vymezení.  

Pozoruhodný aspekt pak představuje lámavost tahů či fazet, které tak vytvářejí 

záhyby matérie, hrany krystalů apod., z čehož plyne, že máme co do činění 

s rozmezím malby a reliéfu, s mělkým prostorem hmotné reliéfní struktury či textury. 

Vrubelovy malby ve svém zájmu o hutnou matérii trochu připomenou i Courbetovy 

tahy špachtlí či enkaustiky Hanse von Marées. Vrubelova barevná hmota je však 

krystalická, velmi pevná, až řezavá, nikoli měkká či tekutá jako u Courbeta či 

Maréese. Vrubel ostrými hranami reliéfně pojatých abstrahovaných zón malby útočí 

na diváka, zařezává se do jeho vizuálního pole, jakoby se zařezával pod povrch 

divákova živého těla. Střet organického a anorganického, živého a neživého je 

přítomen i uvnitř maleb – tělo démona je mučeno fazetami abstrahované matérie, 

démon jakožto metafora pohnuté existence je zatlačován do obrazových lakun, které 

jsou příliš malé, nestačí pro volný pohyb organismu.  



Tyto a obdobné střety a konfrontace uvnitř obrazu i mezi obrazem a divákem autorka 

diplomové práce velmi přesně a detailně reflektuje. Její rozbor témat i popisy 

formálních vlastností, kompozičních, barevných řešení jsou přínosné a ukazují 

Vrubelovu tvorbu jako zlomový jev na hranici „modernizace“ (Peredvižnici apod.) a 

„modernity“ v ruském umění kolem roku 1900. Autorka se nebojí ani subjektivizace a 

dílčí psychologizace pohledu na Vrubelovo dílo, což v tomto případě není vůbec od 

věci, naopak to konzistentně doplňuje celkový obraz o podílu Vrubela na posunech, 

vývoji a konfliktech dané epochy a dané kulturní oblasti.   

Bohužel se autorce nepodařilo vyhnout nepřesnostem jako třeba, když Mozartovo 

dílo situuje do epochy baroka (str. 17), Giotta přenáší do quattrocenta a Puvis de 

Chavannes je podle ní anglický prerafaelita (str. 58). Dobrý dojem z práce a její 

příjemné čitelnosti kazí kapitola 3. Ruské umenie koncom 19. a začiatkom 20. 

Storočia, která se opírá o normalizační literaturu ze sedmdesátých let, v níž se 

objevuje poněkud jednostranná interpretace dějinných pochodů.  

I přes dílčí nepřesnosti a někdy zjednodušující tvrzení v kontextových částech 

doporučuji práci vřele k přijetí a navrhuji ji hodnotit jako výbornou.  
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