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    Obsáhlá disertační práce Mgr. Gabriely Garlatyové je věnována sochařskému dílu 

československé umělkyně Marie Bartuszové (1936 - 1996), které se tak objevuje jako 

pozoruhodný dokument nezávislého uměleckého projevu v dobách totalitního režimu. 

    Práce postupuje v podstatě chronologicky a objasňuje původ umělkyně, její začátky a školení 

v Praze a její odchod s manželem, sochařem J. Bartuszem na Slovensko, do Košic, kde potom 

tvořila až do konce svého předčasně skončeného života. Podstatnější je ovšem vlastní 

uměleckohistorický výklad jejího díla, které záhy získalo svou originalitu a vyvíjelo se v 

nelehkých podmínkách osobní i společenské situace. 

     Garlatyová projevuje velké pochopení pro to, jak tato introvertní a zdánlivě izolovaná 

osobnost mohla vytvořit dílo, které je jedinečné a přitom živě odpovídalo i na aktuální domácí, 

ale i světovou uměleckou problematiku. 

      Bartuszová se nevymykala z celkového schématu života a práce, který byl určující i pro 

všechny další umělkyně její umělecké generace, hledající nezávislé, moderní umění. Také ona 

poznala názorové uvolnění šedesátých let a potom v dobách tzv. normalizace využila oficiálního 

hierarchického dělení na monumentální a dekorativní tvorbu k tomu, aby se nejen uživila, ale i 

mohla v privátním prostoru ateliéru vytvářet díla, neslučitelná s oficiální estetikou. Přitom je 

zajímavé nejen to, kam až se odvážila, ale také, jak se její experimenty s odléváním čistých tvarů 

do sádry a další výzkumy mohly stávat základem projevů, které dnes označujeme termínem 

veřejná plastika a které směřují k naplnění toho syntetického cíle, ke kterému směřovala světová 

sochařská tvorba vlastně už od Rodina. 

     Autorce disertace, podrobně sledující všechny proměny a nuance sochařčiny práce, se 

podařilo postihnout, jak se umělkyně soustředila na představu přírody jako velkého celku, 

přemáhajícího nedostatečnost zkažené lidské společnosti a jak zde nalézala základní archetypální 

témata, zakotvená v poetice živlů a primárních tvarů vejce, stromu, atd. Z vlastního sochařského 

hlediska jsou ještě zajímavější její výklady týkající se techniky práce Bartuszové, jejího 

indexiálního odlévání do sádry a další práce s tímto neutrálním materiálem. To je pozoruhodná 

alternativa k tomu, co bylo kdysi vydáváno za specifikum modernosti v sochařství, k tzv. taille 

directe. Tyto rozdíly lze také hodnotit genderově, ale podle mého mínění je důležitější celkový 

výsledek, směřující k tomu, že látkou sochařství se tak vlastně stává totalita přírody a života s 

důrazem na jejich růstovou procesní kapacitu. A bílá sádra přitom dovede dát těmto ryzím 

symbolům paradoxní inercii věčnosti. 

   Práci Gabriely Garlatyové lze tedy hodnotit jako cenný příspěvek k tomu, aby byl plně 

doceněn význam Marie Bartuszové jako umělkyně evropského formátu. Splňuje všechny 

požadavky kladené na disertační práci a navrhuji ji klasifikovat jako výbornou. 
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