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Martina Smutná (*1989) patří mezi výrazné zástupkyně současné umělecké 
scény nejen svou malířskou tvorbou, ale také „sociální“ angažovaností. Spolu 
s Marií Lukáčovou a Evou Svobodovou založila například iniciativu Čtvrtá vlna, 
která prostřednictvím krátkých videí tematizovala sociální nerovnosti viděné 
z feministického hlediska. Podílela se i na studentské iniciativě Ateliér bez vedoucího. 

V poslední době se věnuje především malířskému médiu, pracuje s ním ovšem často 
jako s jedním z prvků promyšleně strukturovaného prostorového celku. Valná většina 
obrazů, z nichž je sestavena její ostravská výstava, se více či méně dotýká tématu 
rodiny a rodinných vazeb. Část z vystavených maleb je spojena s projektem Nejen 
nukleární rodina, iniciovaným Společností Jindřicha Chalupeckého. To, co autorku 
přitahuje k danému tématu, je jistá více či méně explikovaná ambivalence tohoto 
sociálního propojení, které na jedné straně konstituuje osobnost většiny z nás, na 
straně druhé ale dokáže vytvářet pouta, nejen genetická, ale i fyzická a emocionální, 
jež mohou vyčerpávat až k fatální únavě, která může být přeneseně vnímána i jako 
únava ze společenských rolí. Možná právě proto je zřetelné užití prvků symbolicky 
upomínajících na motivy ovládání a dominance (provazy, vlasy, šňůry, ale i doteky). 
Zvolenou stylizací (většinou) ženských postav, ale i barevným pojednáním jako 
by autorka záměrně odkazovala k jedné z variant modernistického estetického 
kánonu idealizujícího ženu a její práci, a přitom vůbec nereflektovala její dobové 
společenské zařazení (u nás např. Rudolf Kremlička). Na rozdíl od něj ale v obrazech 
Martiny Smutné dominuje jakási zvláštní disharmonie zvýrazněná rovněž atributy 
tradičně ženám přiřazovanými (dítě, korzet, dort), které ale v autorčině podání 
postrádají jakýkoli adorační aspekt. Užité symboly by sice mohly být předmětem 
(jakékoli) touhy, v autorčině podání se ale proměňují v něco možná až zlověstného. 
Co odkapává z nože, kterým čísi ruka nakrojila nazdobený dort? A korzet? Nesvazuje 
(do určené role) odosobněnou postavu bez rukou a bez hlavy? Stejně tak opakující 
se motiv atrofovaných rukou spolu s nepatřičností dalších detailů (pletené ponožky, 
špejličky v neohrabaných rukou nenasytného jedlíka) jako by nás utvrzoval 
v přesvědčení, že se zde nenacházíme v konejšivém mateřském světě, v němž do 
sebe vše harmonicky zapadá a dotek skutečně jen láskyplně hladí. Zdá se spíš, že se 
ocitáme ve skrytých zákoutích ženského světa, v němž na povrch vyplouvají tradicí 
sdílená traumata a klišé, jež prostřednictvím sdílení kulturních vzorců vztahujících se 
k ženským rolím podprahově přejímáme a nereflektovaně předáváme dál. 

   Martin Mikolášek, kurátor výstavy
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