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Už na niekoľký h pre há zaj i h výstavá h ohlásila Mária Balážová v rám i postgeometri kej abstrak ie vstup
o novej problematiky, ktorá nes stále intenzívnejšie rám uje jej ielo. V aktuálnej fáze tvorby u nej o
popredia výraznejšie vstupuje feministi ká pozí ia, ktorá sí e bola v po prahovej rovine jej prá prítomná vž y,
ale ako obsahová ominanta nastupovala postupne až v rám i výstavný h projektov Mária Balážová: Mužské
a ženské obrazy ( aléria umenia Ernesta Zmetáka, ové Zámky, 201 ), Mária Balážová: Od poriadku k chaosu
(Turčianska galéria, Martin, 201 ). Posle né samostatné výstavy Ženská geometria ( aléria Z, Bratislava, 2016)
a Geo-Femina ( tre oslovenská galéria, Banská Bystri a, 201 ) pre stavovali už je noznačné priznanie sa
k týmto témam.
Feministi ké teórie po robili pre stavu o abstrak ii ako majoritne mužskej sfére tvorby z rvuj ej
kritike, pričom novými výtvarnými formami zároveň preverovali aj hegemoni k legitimitu jej jazyka – maľbu.
Preto je Balážovej prístup, používaj i abstraktn maľbu na tlmočenie feministi ký h a ro ovo po farbený h
obsahov, špe ifi ký. Kým v pre há zaj ej tvorbe ha ia hlava o kazovala k ženskej symbolike nosnou fig rou,
ktorej konfigurá ie vž y nanovo efinovali obrazové pole, o roku 2006 vstupuje o jej uvažovania nový prvok –
muž, premietaný o plo hy obrazu ako ha ia hlava s voma štvor ami uprostre a tvoria i vizuálny protipól
k ženskému prin ípu. ové tvaroslovie a prvky in ivi uálnej mytológie napomáhaj k efinovaniu vzťahového
a proporčného balansu, k e je na vlá a muža ako ominantného ovlá a ieho prvku systemati ky projektovaná
o plo hy obrazu. Dobrým príkla om je yklus Parliamentary Feminist Tread, ktorý tematizuje isproporčné
zast penie žien v slovenskom, českom, poľskom a maďarskom parlamente.
Vo svoji h najnovší h prá a h sa Balážová pres va o všeobe ný h feministi ky intonovaný h
komentárov k osobným príbehom, ktoré v pre há zaj ej tvorbe prezentoval napríkla obraz Fátum (2000).
Ide o osobn mytológiu, k e semifiguratívne čítanie ha ej hlavy a tela prestáva plniť univerzálnu funk iu
akéhosi všeobe ného vzor a a namiesto toho je nahra ené silným stotožnením. a poza í je no u hej
konfigurá ie vzniká vizuálny komentár, k e „ženské“ prestáva byť len je no u hým protikla om k mužskému,
ale stáva sa priestorom, v ktorom o há za k formulovaniu vah o vzťaho h, ro ine, sebai entifiká ii, či
strie aní generá ií (Ženská geometria 1 – Mama, Ženská geometria 2 – Ja, Ženská geometria 3 – Dcéra). avyše
fali ká pozí ia, ktor v tý hto tro h plátna h telo a hlava ha a na ob aj o kazuje k neľahkému postaveniu
ženy vo falo entri kej spoločnosti. V iskurze umenia zas môžeme tento tripty h čítať ako konfrontá iu
so zipsami Barnetta Newmana. Jeho naratívny aspekt projektovaný na osi minulosť – prítomnosť – bu nosť,
tak hovorí aj o postavení ženy – výtvarníčky v kontexte umele kého (znova ominantne mužského) sveta.
Balážovej tvorba sa však nespája s priamym ra ikalizmom, ktorý bol vlastný niektorým feministkám
se em esiaty h rokov. Dôležitejší je stra h z násilia, mo i a na vlá y, ktoré sa s týmito témami bytostne spájaj
a v je notlivý h obrazo h s projektované via metafori ky ako priamočiaro, via intímne ako inštitu ionálne.
V niektorý h prípa o h okon a nastupuje ironizovanie samotný h feministi ký h teórií (Hadia geometria 119 Obraz feminizmu 2). Ide o pokus pon knuť nový rozmer, akýsi otvorený priestor pre vlastné efinovanie
mužský h a ženský h vzťahov, ktoré po obne ako ha ie telá v Balážovej maľbá h môžu byť v nekonečný h
varianto h ohýbané, spájané a vykĺbené.
Výstava Po sukňou v Považskej galérii naznačuje posun, ktorým prešla tvorba Márie Balážovej za
posle ný h vanásť rokov a spätne ju reinterpretuje optikou feministi kého uvažovania. Tentoraz obohaten
o nový aspekt so iálneho feminizmu, najmä v diele Textilné robotnice (2017).

