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 Téma bakalářské práce si studentka zvolila sama. Po prvních konzultacích jsme původně 
studentkou zamýšlené životopisně pojaté téma zúžili na problematiku proměny Van Goghovy malby, 
co se týká její barevnosti a malířského tvarosloví v souvislosti s Van Goghovým stěhováním nejprve 
z Holandska do Paříže a později na jih Francie. 
 
 Práce je přehledně strukturovaná, v prvních dvou kapitolách se studentka snaží Van Goghovo 
dílo, jak z hlediska jeho malířského projevu, tak v dobově podmíněné komparaci začlenit do širšího 
kontextu evropského umění. V této souvislosti si studentka všímá konkrétních uměleckých osobností 
výtvarného umění, jejich malířského projevu, práce se světlem, práce s barevnou skvrnou a postupných 
proměn uspořádání obrazového prostoru. Zde zmiňuje i první výstavy impresionistů a dále pak tvorbu 
neoimpresionistů jako směru na impresionisty navazujícího, ale, na rozdíl od jejich čistě emocionálního 
přístupu k procesu tvorby, preferujícího v malbě a její barevné výstavbě racionální úvahu. V další 
kapitole se věnuje již přímo Van Goghovi, jeho úvahám o umění a názorům na techniku malby a 
barevnosti jako takové. 

Následující kapitola a podkapitoly jsou podrobně věnovány jednotlivým etapám života a s ním 
úzce související tvorby Vincenta Van Gogha v obdobích jeho pobývání v Holandsku, Paříži a na jihu 
Francie. Studentka si všímá toho, jak Van Goghova tvorba ve všech jeho životních etapách byla velmi 
úzce provázána s jeho životním osudem. Do jeho tvorby se tak jeho životní nezdary a nesnáze velmi 
silně promítaly. Současně studentka upozorňuje, jak silně Van Gogh vnímal tvorbu svých současníků, 
především pak francouzských umělců.  

V raném období tvorby Van Gogh vytvořil početný soubor obrazů a kreseb z větší části 
s výrazně akcentovanou sociální tématikou, mezi nimiž je i kompozice Jedlíci brambor. Studentka se 
této etapě Van Goghohy tvorby věnuje velmi podrobně, všímá si především tlumené až temné 
barevnosti, v souvislosti s Jedlíky brambor pak zmiňuje množství kresebných studií. V citaci studentka 
uvádí i část textu z dopisu Van Gogha malíři Anthonu Rappardovi, v němž Gogh podrobněji 
charakterizuje celkovou barevnost obrazu. V další podkapitole Anastázie Luškova  charakterizuje 
nejprve zásadní principy a pojetí Van Goghových kreseb holandského období, dále pak barevnost 
malby, jejíž dominantním tónem je hnědá. 

V další podkapitole se studentka zabývá tvorbou Van Gogha během jeho pobytu v Paříži 
v letech 1886-89. Jak studentka uvádí, po seznámení se s tvorbou impresionistů, se barevnost 
Goghových obrazů mění, malíř se vzdává tmavých tónů a jeho paleta se výrazně rozbarvuje a 
prosvětluje. V této době se Van Gogh seznamuje i s japonským uměním dřevorytu.   

Anasázie Luškova se v práci dále věnuje některým konkrétním dílům Van Goghova pařížského 
období, kdy upozorňuje na další postupné proměny barevných vztahů v obraze, současně upozorňuje na 
důležitý rozdíl mezi malbou Van Gogha a umělci jakými byli například Claude Monet či George Seurat, 
u kterých se barevná skvrna stává prostředkem transpozice barevného světla, zatímco u něho se jedná 
až o vyloženě fyzicky vnímanou částečku hmoty. V důsledku to podle studentky znamená, že cílem Van 
Goghovy tvorby nebude impresionismus, ale malba představující jeho dřívější chápání a pojetí malby 
(holandské období) spojené s novými vlivy, které na něho působily v období jeho pobytu v Paříži.  
 Ve čtvrté kapitole studentka popisuje život a tvorbu Van Gogha na jihu Francie v Arles, v letech 
1888-90. Jak v textu uvádí, právě zde se plně rozvinula malířova schopnost maximálně využívat 
výrazové síly barvy. V této části práce hojně studentka cituje z dopisů, které Van Gogh psal bratru 
Theovi i Paulu Gauguinovi. Do Arles zval Gauguina i Émila Bernarda. V této souvislosti studentka 
zmiňuje i roztržku s Paulem Gauguinem, který se do Arles na nějaký čas přestěhoval. Studentka dále 



popisuje Goghovu psychickou nemoc, která, ohlašujíc se již dlouho předtím, začíná v tomto období 
gradovat, Goghhův pobyt v léčebně Saint-Rémy i práci na velkém množství obrazů, které namaloval v 
Auvers-sur-Oise. Studentka v této souvislosti upozorňuje i na Goghovu účast na více výstavách, včetně 
pařížského Salónu nezávislých a úspěšný prodej několika obrazů. 

V další části čtvrté kapitoly se studentka relativně podrobně věnuje vybraným obrazům 
vzniklým v tomto období a v této souvislosti hojně cituje z Vincentových dopisů bratru Theovi i Émilu 
Bernardovi. Zde si všímá i dalšího posunu v barevné skladbě malby, kde se umělec snaží o maximálně 
dynamické propojení modré a žluté. V této souvislosti studentka zmiňuje i proměny Goghovy kresby, i 
o jeho inspiraci japonskou grafikou. Současně uvádí i poslední Goghovy obrazy, které ztrácejí zářivou 
dynamiku jasných barev a začínají se v nich objevovat výrazně temnější tóny. 

V poslední kapitole práce se Anastázie Lušnikova snaží o porovnání malířské techniky a 
barevnosti obrazů Van Gogha v letech 1880-1890. Zde cituje nejprve Miroslava Lamače 
charakterizujícího proměnu barevnosti malby po příchodu Van Gogha do Paříže jako malíře 
přecházejícího „Od metafory člověka uhněteného z barev země … k metafoře hlavy jako hvězdy 
v hlubokém azuru.“ Dále pak, mimo jiné, interpretuje a cituje Lamačovy úvahy vztahující se 
k posledním autoportrétům a portrétům, kdy „V poslední tvorbě skutečnost zobrazoval jako exaltovaný 
děj s cílem zobrazení sil, které lidský život v nějakém smyslu ovlivňují, což můžou být síly sociálního 
útlaku, silné emoce, radost, smutek, úzkost, nebo také přírodní síly.“ K jednomu z posledních Van 
Goghových obrazů‚ „Černí havrani nad žlutým polem“ uvádí studentka formou interpretace myšlenky 
Luďka Nováka, podle kterého obraz vyjadřuje již učiněné rozhodnutí, symbolicky ukazujíc havrany 
jakožto černé myšlenky překrývající žluté pole symbolizující život a energii Van Gogha. 

 
 
Musím znovu konstatovat, že struktura bakalářské práce je velmi přehledná a velmi dobře 

postavená. Trochu mne mrzí, že studentka při využití velkého množství citací a interpretací textů 
čerpajících z použité literatury, v podstatě minimálně vstupuje do textu s vlastním rozvinutím konkrétní 
problematiky. Některé části práce jsou v podstatě pouhým sledem interpretací z literatury čerpaných 
informací, bez vlastního studentčina vkladu. 

Použitá literatura v podstatě odpovídá záběru práce, práce s poznámkovým aparátem je 
v pořádku. Jazyková stránka je na slušné úrovni, obrazová příloha, včetně ilustračních obrázků přímo 
v textu je dostatečně vypovídající, popisky k jednotlivým obrázkům vyčerpávající. 

 
Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm velmi dobře. 
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