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Maria Bartuszová (1936–1996). Sochárske dielo v kontexte umenia. 

 

Posudek vedoucí práce 

Mgr. Gabriela Garlatyová zahájila doktorandské studium v akademickém roce 2015–2016. 

Studijní povinnosti svědomitě plnila. Hned v prvním roce studia odevzdala obě písemné práce, 

přednesla referát na doktorandském semináři. Průběžně byla rovněž odborně aktivní, 

publikovala katalogové texty v Městské galerii v Rimavské Sobotě, kde působila, a zároveň 

zpracovávala pozůstalost umělkyně v Košicích. V roce 2016–2017 odevzdala teze dizertace, 

v roce 2017–2018 splnila všechny požadované odborné aktivity, a v dalším akademickém roce 

složila jak zkoušku z filozofie s textem Anachronizmus obrazov, tak obě oborové zkoušky. 

Státní zkoušku vykonala v akademickém roce 2019–2020 a odevzdala text dizertace. Splnila 

tak všechny povinnosti požadované k obhajobě dizertační práce. 

Gabriela Garlatyová se ke studiu na Karlově univerzitě přihlásila zejména proto, že Maria 

Bartuszová pocházela z Prahy, kde také vystudovala, a přestože záhy odešla s manželem na 

východní Slovensko, neztratila s českou výtvarnou scénou zcela kontakt. Vzhledem k tomu, že 

dnes Maria Bartuszová patří k světově vyhledávaným umělkyním, je skutečně pozoruhodné (a 

příznačné), že česká – a československá výtvarná kritika včetně Jindřicha Chalupeckého, jehož 

příznivý názor na tvorbu řady umělkyň je dobře známý, se tvorbě Bartuszové za jejího života 

v podstatě nevěnovala.   

Gabriela Garlatyová se paralelně s prací na dizertaci účastnila rovněž příprav monografické 

výstavy v Tate Modern, a psala monografii umělkyně, která není totožná s dizertační prací. 

Díky přístupu k pozůstalosti umělkyně měla mimořádnou příležitost zpracovat dílo Bartuszové 

nejen s pomocí samotných výtvarných prací, ale i s pomocí fotografického archivu zahrnujícího 

i nedochované práce, a s pomocí písemných materiálů, zejména deníků a dalších zápisků, 

otevírajících dílo co nejširšímu pochopení. Studium v Praze Garlatyová využila k rozšíření 

pohledu na Bartuszovou, k pochopení jejích osobních kořenů a generační příslušnosti, a 

v průběhu studia se rovněž soustředila na hlubší úvahu o zapojení Bartuszové do širšího 

dobového výtvarného kontextu. Přestože totiž zdánlivě jde o umělkyni v důsledku velké 

vzdálenosti od center, a zároveň v důsledku normalizačního kulturního útlumu, s minimální 

možností komunikace se současným výtvarným diskurzem, a to jak domácím, tak 

mezinárodním, bylo třeba uvažovat o její tvorbě jako o tvorbě vznikající v období pozdní 

modernity jako její součást. Její heterogennost – na jedné straně silný sklon ke 

konceptuálnímu chápání objektu, a na druhé straně emotivně silná tělesnost jejích objektů – 

vybízela ke kontextualizaci s vybranými osobnostmi organické abstrakce (Henry Moore, Hans 

Arp).  



Garlatyová rozebírá konceptuální přístup umělkyně k tvorbě objektů, kterým se i v českém 

prostředí věnovala velmi záhy, asi od roku 1962, v podobě gravistimulovaných objektů, a velký 

prostor věnuje pozdější, vrcholné fázi tvorby Bartuszové, realizované už v Košicích a založené 

na pneumatickém tvarování. Neopomíjí ani exkurz ke geometrické plastice v souvislosti 

s dočasným členstvím Marie Bartuszové v Klubu konkrétistů. Celou prací prochází potřeba 

pochopit nejintimnější a nejúplnější souvislosti tvorby Bartuszové, a zároveň nalézt v nich 

odraz jejího vnímání mytologie posvátného přírodního univerza. Aniž by byla do práce 

zařazena kapitola zaměřená přímo na problematiku genderu, procházejí úvahy týkající se 

postavení ženy umělkyně celou prací. Pro poznání fungování československých umělců 

v období normalizace je zároveň bezesporu zajímavý fenomén paralelní aktivity této sochařky 

na zcela nezávislých objektových experimentech, pro které ve svém prostředí nenacházela 

takřka žádnou odezvu, a na zakázkách na poli veřejné plastiky, v jejichž rámci byl její sochařský 

názor akceptovaný.  

Dizertace Gabriely Garlatyové je výsledkem skutečně mimořádně pečlivé práce. Zhodnocuje 

jak badání v archivu umělkyně, tak rozsáhlou bibliografii vztahující se jak přímo k Bartuszové, 

tak k širšímu výtvarnému kontextu a k filozofickým a teoretickým vazbám tohoto díla. 

Vytvořila zároveň i soupis autorčina sochařského díla. Naplňuje představu o komplexní 

monografii. 

Její dizertaci doporučuji k obhajobě s hodnocením prospěla. 

 

prof. PhDr. Marie Klimešová Ph.D.                                                     5. září 2020 

 

 

 

 

 

 

 


