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Téma diplomové práce si zvolila studentka sama, na základě svého dlouhodobého zájmu 

o dílo Michaila Vrubela, který v ní před lety probudilo první setkání s jeho obrazem Sedící 

démon. Pravdou je, že tento obraz viděla pouze v kopii, která se však jeví jako nadmíru zdařilá. 

Je třeba poznamenat, že kopie v podstatě nemůže v komplexnosti nahradit přímý kontakt 

s originálem díla. Přesto, alespoň v rovině estetické, s přihlédnutím ke kvalitě kopie, ji lze 

vnímat, včetně jisté, byť zprostředkované materiálové autenticity, jako zdroj informací, které 

jak po formální, tak obsahové stránce, autenticitu díla originálního mohou do značné míry 

poměrně legitimně suplovat. Materiálová kopie originálního díla tedy může v pozorovateli 

vzbudit emoci do značné míry srovnatelnou s vizuálním vnímáním originálu.  

Jako cíl práce si studentka zvolila komparaci rozdílného vnímání Vrubelova díla Sedící 

démon z doby, kdy se s obrazem poprvé setkala a nechala ho na sebe působit bez znalosti 

hlubších souvislostí v oblasti historie jeho vzniku, a téhož díla vnímaného po absolvování 

studia Vrubelovy tvorby a uvědomění si principů jeho malířského tvarosloví, zasazení obrazu 

do širších souvislostí Vrubelovy tvorby i zasazení Vrubelovy tvorby jako takové do širších 

souvislostí ruského výtvarného umění daného období. S Vrubelovým Sedícím démonem (kopií 

obrazu), se Silvia Brathová setkává každodenně, neboť je součástí jejího intimního prostoru, ve 

kterém se pohybuje. Kopie obrazu je rozměrově shodná s originálem a malířské provedení 

poměrně důsledně originál sleduje. Nabízí se samozřejmě otázka, jak odlišné mohou být pocity 

pozorovatele, který má k dispozici věrnou materiálovou kopii obrazu, s kterým se může denně 

setkat ve svém vlastním prostoru a s originálním dílem, které je součástí expozice Treťjakovské 

galerie v Moskvě a je zařazeno do daných souvislostí postavených mimo jiné na koncepci 

expozice. Tato problematika by však vydala na samostatné diplomové téma.  

Metodika diplomové práce studentky je postavena na hledání místa ve Vrubelově 

tvorbě, kam lze Vrubelovy obrazy Sedící démon a Padlý démon zařadit a na širších 

souvislostech, případně aktuálních okolnostech, které k této vývojové fázi jeho tvorby vedly.  

Studentka začíná poměrně zeširoka, zevrubně se zabývá konkrétními etapami života a 

tvorby Michaila Vrubela, které systematicky dělí na jednotlivá období a snaží se je 

charakterizovat. Při hledání uměleckých východisek tvorby Michaila Vrubela se podrobněji 

zabývá i vlivem byzantského umění a lidového umění. Zmiňuje i malířovu osobní zkušenosti 

s nástěnnou malbou, mozaikou a deskovou malbou. Dále věnuje pozornost ruskému umění 

konce 19. a počátku 20. století, specifické poloze výtvarného směru symbolismu v Rusku a jeho 

nejednoznačné roli ve Vrubelově díle, problematice období tzv. stříbrného věku ruského umění 

a intenzivně vnímá umělcem silně akcentované vlastní malířské tvarosloví, které je 



plnohodnotným nástrojem zúčastněným na obsahové stránce díla, jedinečným způsobem 

spolupracujícím při budování obrazového prostoru. 

Studentka v souvislosti s obrazy obou démonů upozorňuje na latentně přítomný 

potenciál směřující ke kubistickému zpracování obrazového prostoru předznamenávaný 

v tvorbě Cézannově, ale i Vrubelův vliv na tvorbu umělců ruské avantgardy, konkrétně pak na 

abstraktní díla Vasilije Kandinského a Kazimíra Maleviče. 

Silvia Brathová shromáždila poměrně velké množství literatury a dalších zdrojů, které 

přispívají k rozšíření informací o životě a práci Michaila Vrubela s důrazem na období, kdy se 

jeho zájem soustředil na téma padlého anděla. Právě v souvislosti s vyhledáváním dalších a 

dalších zdrojů věnujících se tvorbě Michaila Vrubela, bylo nutné v průběhu četných konzultací 

určité duplicitní informace třídit a v rámci následných komparací selektovat, případně řadu z 

nich eliminovat. 

Silvia Brathová je člověk velmi emotivní a již při prvních náčrtech práce bylo zjevné, 

že silně subjektivní vnímání obrazu Sedící démon je primárně postaveno právě na silné emoci, 

kterou v ní dílo trvale vzbuzuje. I při rozboru obrazů Sedícího démona a Padlého démona a 

jejich vzájemné komparaci se studentka v interpretační rovině této vyloženě subjektivní polohy 

nezbavuje. Přesto postupuje poměrně disciplinovaně a své rozbory uvádí relativně emocí 

nezatíženým čtením děl od základních informací, které se týkají jejich rozměrů a techniky, přes 

kompoziční rozpis až po hierarchické rozvržení dílčích plánů obrazového prostoru. V této 

souvislosti upozorňuje na velmi důležitou skutečnost, kterou je malířem důsledně vnímaná a 

respektovaná dvojrozměrnost podložky, s absencí snah o nastavení iluze třetího rozměru. 

Teprve potom, ovšem již s odkazy na odbornou literaturu, pouští do hlubší interpretace děl i 

vlastní, sice korigované, přesto subjektivní a emočně zabarvené hodnocení děl. 

V textu se objevuje množství odkazů na literaturu a další zdroje, které jsou formulovány 

buď jako interpretace, nebo přímé citace. 

Bohatá obrazová příloha je velmi pečlivě zpracována, u reprodukcí jsou v popiscích 

uvedeny všechny základní údaje (rozměry, technika, umístění díla). Snímky detailů vybraných 

obrazů dobře představují typické znaky Vrubelovy práce s barevnou hmotou. 

 

Diplomovou práci Silvie Brathové doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm výborně. 
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