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Meta

Uměleckou kritikou jsme se začali zabývat z prozaických důvodů. 
Jsme z větší části umělci, a proto máme osobní zkušenost 
s nedostatkem či nedostatečností kritické reflexe naší práce. Rozhodli 
jsme se zkrátka kritizovat, abychom mohli být v důsledku sami 
relevantně kritizováni.

Dostává se k Vám proto nyní sborník, který je výsledkem zvolené 
strategie – recenzovat umělecké recenze. Takový postup jistě není 
jedinou možností, jak se s pociťovaným problémem utkat, ale 
připadal nám jako nejpříhodnější a nejefektivnější vzhledem k našim 
možnostem.

Soubor vzniklých textů jsme nazvali řeckou předponou Meta, 
která se dá přeložit jako „něco za“. „Metakritiku“ můžeme tedy 
volně chápat jako určitý způsob kritizování kritiky nebo pokus 
o její souborné zhodnocení. Název rovněž odkazuje k pojmu, 
který v prostředí internetu označuje statistické vyhodnocování 
dat nasbíraných z větší sumy dílčích kritik. Naše pozice a zvolená 
metoda jsou ale jiné, více subjektivní, zato opřené o snahu poctivě 
a nepředpojatě prozkoumat zvolený terén.

První sborník shrnuje metakritické články za období zhruba 
prvního čtvrtletí roku 2015. Soustředili jsme se na sedm tištěných 
periodik, ve kterých pravidelně vychází články o výtvarném umění. 
Některá jsme sledovali soustavněji, jiná méně. Z časopisů Respekt, 
Reflex, A2, Nový prostor, Ateliér, Flash Art a z deníku Lidové noviny 
jsme k rozboru vybírali články, které se výslovně týkaly výtvarného 
umění. Obvykle jsme pomíjeli krátké anotace, kulturní servis, fejetony 
a podobné rubriky či žánry. Pokud byl rozsah daného média pro náš 
tým svou četností či objemem neuchopitelný, volili jsme buď články, 



jejichž význam byl zdůrazněn například umístěním na titulní stranu, 
nebo takové texty, které se zdály jako typické pro dané periodikum.

Metarecenze jsou sestaveny do oddílů podle jednotlivých 
periodik. Každý oddíl je uveden krátkou bilancí zvoleného média. 
K samotným textům připojujeme i faksmile původních článků. 

Plánované druhé číslo sborníku by se mělo věnovat jiným 
periodikům i publikačním platformám. Doufáme, že se nám ho 
podaří vydat na začátku roku 2016.

Přestože jsme se ve vzájemných diskuzích pokoušeli formulovat 
a definovat společné nároky na uměleckou kritiku, samotný průzkum 
nebyl dopředu podmíněn pevně ustanoveným souborem metod. Přístup 
k materiálu jsme si vynalézali sami, postupně během psaní. Stejně tak 
útvar metakritického textu neměl dopředu jasně stanovenou podobu. 
I ta se v průběhu proměňovala a výstupy se liší autor od autora.

Chtěli jsme ale dodržet několik zásad. Snažili jsme se texty 
neposuzovat dle správnosti či nesprávnosti názorů recenzenta. 
Soustředili jsme se na obecné problémy. Zajímalo nás, zda články 
obsahují argumentaci, nebo jsou jen vyjádřením nepodložených 
tvrzení. Zkoumali jsme, jestli jsou vůči vlastnímu tématu popisné, 
nebo jim jde o svébytnou interpretaci a pokus o kritické zhodnocení. 
Všímali jsme si, zda texty ideově odpovídají dané publikační 
platformě, nebo se s ní názorem (případně jeho absencí) míjí. 
Uvažovali jsme nad tím, jaký typ argumentů je obvyklý u toho či 
onoho autora a do jaké míry s nimi nakládá přesvědčivě.

Subtilnější otázky, například jaká ideologie stojí za aktuálními 
podobami výtvarné kritiky nebo jestli se má se změnami uměleckých 
strategií zásadněji proměňovat její úloha, jsme víceméně ponechali 
stranou.

Zabývali jsme se sumou textů o výtvarném umění jaksi 
s odstupem, aniž bychom systematicky zkoumali konkrétní okolnosti 
jejich vzniku. Uvědomujeme si však, že podoba otištěných textů 
není ovlivňována jen schopnostmi a svědomím jejich autorů, ale také 



například požadavky a nároky redakcí, časovými či materiálními 
podmínkami žurnalistů a podobně.

V textu Rádi bychom se ohradili vůči recenzím, uveřejněném na webu 
Artalk.cz, píše Jan Zálešák o ideálním světě, ve kterém na každou 
výstavu vyjde nezávisle na sobě několik kritických recenzí a výstava 
ve větší instituci vyvolá dokonce hotovou vlnu zájmu umělecké 
kritiky. Ve skutečném světě tomu tak samozřejmě není. Není to ani 
možné. Jen málo recenzentů zastává pevně placenou pozici. Většina 
jen kamsi přispívá a příjem z této činnosti činí zanedbatelnou část 
jejich výdělku. Jsou nuceni plnit více rolí, i těch, které by v ideálním 
případě měly být odděleny. Jejich pozice jsou při tom všem značně 
nejisté. Role nezávislého, soustředěného kritika je tak téměř 
neudržitelná.

Mnohé výtvarné rubriky nebo i celá výtvarná média bývají dosti 
podfinancovány. Domníváme se, že i v důsledku toho jsou kritické 
reflexe obvykle šity horkou jehlou. Je jednodušší věci popisovat, než 
je interpretovat, a absence vlastních postojů je rozhodně bezpečnější 
– je vhodné nerozhněvat si inzerenty, kolegy kurátory, přátele umělce.

U většiny pisatelů není i proto z jejich práce čitelné jasné 
argumentační zázemí. Není zřejmé, z jakých teoretických stanovisek 
jejich kritika vychází. Sociálně-politické pozice recenzentů se 
kupodivu zdají být podivně neutrální. Nepřítomnost otevřeně 
přiznaného (světo)názorového hlediska na sebe upozorňuje ale až 
v celkovém pohledu, nikoliv u recenzí jednotlivých pisatelů.

Na základě dosavadního průzkumu uvádíme ještě několik dílčích 
postřehů.

Zaznamenali jsme, že volba recenzovaných událostí se z velké 
části překrývá. Málokdo vybírá předmět svého zájmu z kategorie 
menších galerií, mimogalerijních počinů či mladších umělců. 
Skupinová, institucionální a granty podpořená výstava se zdá být 
vždy hodná větší pozornosti než samostatná výstava jediného umělce. 
A výstava v Rudolfinu je zásadní událostí vždy, bez ohledu na to, 



jestli je vydařená. Všimli jsme si, že téměř nikdy nekoresponduje 
dramaturgie výběru s profilem média. Jaké výstavy by měly být 
reflektovány v liberálním Respektu? A jaké v levicově orientovaném 
časopise A2?

Texty obvykle nejsou příliš výstižné vzhledem k reflektované 
události. Často jsou zbytečně loajální ke kurátorovu textu, jakoby 
pisatelé nedokázali odhlédnout od deklarovaného postoje tvůrce 
výstavy. Občas se proud textu se svým předmětem zcela míjí a pisatel 
se nechává unést tokem vlastního myšlení.

Co je však ona „výstižnost vzhledem k reflektované události“? 
Domníváme se, že to neznamená popisnost, ale spíše otevřenost 
k nečekaným a novým řešením, formám. Je to pohyb v množině 
intepretací, které se ještě nestávají asociativním blouzněním, 
promýšlení intencí autora, které jsou ale vyvozovány spíše z děl 
samotných, než z komentářů k nim. Jsme přesvědčeni, že kritik 
by měl být vždy spíše nedůvěřivý ke kurátorským či autorským 
intepretacím a podrobovat je raději pečlivému přezkoumání. 

U značné části recenzentů také není příliš patrné jejich zázemí 
v oblasti znalostí umění. Obvykle nesrovnávají viděné s podobnými 
přístupy v aktuálním umění či v historii, dokonce ani se staršími 
pracemi umělce, jemuž se zrovna věnují. Ještě méně často se 
uměleckou či kurátorskou praxi pokouší rozebrat s přihlédnutím 
k sociálním, politickým, či jiným souvislostem. Význam se ale přece 
rodí z porovnávání, ze souvislostí. Je zřejmé, že bez srovnávání 
a poměřování budou texty bezzubé – nehodnotící.

Argumentace je občas nahrazena citacemi autorit. Recenzenti, 
poučení čtením význačných teoretiků či filozofů, přejímají jejich 
názory a na objekt vlastního zájmu se už sotva soustředí střízlivě, 
sami za sebe. Občas jako by se prostřednictvím citací snažili učinit 
vlastní psaní významnějším.

Mnoho kritiků se zřejmě domnívá, že s vymezením umělecké 
autonomie je možno o umění psát bez přihlédnutí ke „zbytku celého 



světa“. Podle nás ale autonomie umění neznamená, že může být 
vnímáno jako ostrov pro sebe.

Smysl kritiky zároveň není pedagogický. Umění není třeba 
vysvětlovat. Diváka není nutno vychovávat, je spíše třeba zatáhnout 
ho do debaty. Například o smyslu umění. 

Samozřejmě lze napsat kritický text, který se dopouští všech 
myslitelných prohřešků, ale přesto je inspirativní, zajímavý 
a burcující. Mnohdy je lepší minout se žánrem, než napsat text mdlý, 
průměrný a bez názoru.

Nenabízíme žádný recept na psaní o umění. Naše zkoumání mají 
spíše charakter případových sond, obohacených o pokusy vyvodit 
z pozorovaného sem tam obecnější závěr či požadavek. Byli bychom 
jen rádi, kdyby naše postřehy nad texty současné umělecké kritiky 
přispěly k jejímu zdárnému rozvoji.





A2

Ve sledovaném čtvrtletí bylo v časopise A2 publikováno více než deset 
výtvarných recenzí. Během tohoto období se jména recenzentů hojně 
obměňovala, za celou dobu se jen jedno zopakovalo. To lze jistě 
vnímat jako pozitivní snahu o co nejmenší názorovou uzavřenost. 
Na druhou stranu může taková pestrost umocňovat nečitelnost či 
neurčitost názorů výtvarné části redakce. 

Až na výjimky se recenzenti ve svých článcích spíše míjeli 
s oficiálním prohlášením redakce, které vyzývá k vytváření alternativy 
k hlavnímu proudu, dohledávání politických a společenských 
souvislostí a „pídění se po dílech, tématech a tendencích, které vystihují 
naši současnost citlivěji, přesněji, rychleji a dráždivěji, než nám to často 
bývá milé.“ Většina recenzí naopak obrací svou pozornost k výstavám 
v institucích, jež podobu hlavního proudu uměleckého provozu 
formují a stvrzují. Dalo by se sice tvrdit, že právě typ „oficiálních“ 
výstav vyvolává více otázek po tom, jak je obraz současného umění 
a jeho význam utvářen skrze politiku důležitých institucí, k takové 
úvaze či snad polemice se samotnou institucí a jejími kurátory až na 
recenzi Michala Novotného články nesměřovaly.

Jakékoli jiné formě politizace (vztažení umění k „politickým“ 
tématům, či slovy redakce „současným společenským fenoménům“) 
se recenzenti vyjma Matěje Metelce a Apoleny Rychlíkové doslova 
vyhýbali. Stejně tak nebylo naplněno deklarované zaměření na živé 
umění v kontextu aktuální světové tvorby. Jediný Václav Janoščík 
obrátil pozornost do zahraničí a skrze recenzi výstav The Future Is Now 
a Bâton Serpent dokázal nahlédnout na diskurz současného umění 
z většího odstupu a formulovat obecnější závěry, popřípadě problémy, 
se kterými se české umění potýká.



Nedostatek kontextuálního objasnění nedovolil mnohým 
recenzentům zaujmout a obhájit zřetelné pozice. Recenze se často 
utápí v neutrálních tvrzeních, bez argumentace a názoru. Jediným 
„hodnocením“ pak je pouze samotný výběr výstavy, jež upoutala 
pisatelovu pozornost, a úhel pohledu, z nějž výstavu „zaměřil“ do 
svého hledáčku. Tato stanoviska jsou ale přítomna jen implicitně, 
autoři je nepojmenovávají a neodhalují.
Bez jasné definice vlastních postojů lze také jen stěží rozvíjet 
specifickou formu psaní o umění, což by se od recenzenta dalo 
očekávat. Není tedy překvapujícím zjištěním, že se články ve většině 
případů od sebe příliš neliší a svou formou zůstávají i ve srovnání 
s recenzemi v jiných médiích nevyhraněné. Charakteristická je přílišná 
popisnost a nadmíru zobecňující interpretace děl. Nad průměr z tohoto 
hlediska trčí již zmíněné články Metelce a Rychlíkové, Janoščíka 
a Kraloviče. Janoščík a Kralovič využili prostoru k objasňování 
určitého teoretického diskurzu, spojeného s recenzovanou výstavou, 
Jan Kralovič formou citací, Václav Jánoščík vlastním teoretizováním. 
Matěj Metelec a Apolena Rychlíková zase strukturovali článek spíše 
kolem aktuálních událostí, přičemž vznik výstavy jim posloužil jako 
argument, důkaz jakési proměny ovzduší. Nutno ještě jednou zmínit 
text Michala Novotného, který je naopak víceméně klasickou recenzí, 
na poměry šedivého průměru A2 však s více než dobře formulovaným 
a obhájeným názorem.
Recenze v časopisu A2 lze sice považovat za ty odbornější, alespoň 
z toho mála, s čím se lze na českém mediálním „trhu“ setkat. Čtenář 
se ale těžko ubrání pocitu nenaplněného očekávání. Zvláště pak, 
srovná-li recenzentské počiny s oficiálním prohlášením redakce. 
Vyjma uvedených článků byly prostě zkoumané texty jako celek spíše 
neobjevné. Výběr předmětu zájmu jednotlivých autorů mnohdy až 
příliš korespondoval s událostmi, které si potřebují zajistit publicitu, 
a k žádoucí kritice ve většině případů nedošlo. Za pokus by snad stálo, 
kdyby se autoři orientovali raději na ty výstavy, jež u nich vzbuzují 



otázky, než na ty, které jim umožňují snadno formulovat prověřené 
teze.



Médium: A2 21/2014
Název textu: Výstava jako sebereflexe
Autor textu: Jitka Šosová
Hodnocení: Marek Meduna

V jednadvacátém čísle časopisu A2 z roku 2014 se Jitka Šosová 
zabývá výstavou Mileny Dopitové Miluji a přijímám v Městské 
knihovně v Praze. 
Šosová otevírá text krátkým historickým exkurzem, v kterém se 
snaží shrnout možná generační východiska Mileny Dopitové. Poté 
se pouští do srovnání starších a novějších děl, konkrétně díla Nepo-
čítám se svou proměnou a aktuální instalace Jana Markéta II., při-
čemž užitý tvar gynekologického křesla u prvního díla srovnává se 
skutečným, obrazy a grafikami obloženým křeslem u díla druhého. 
Na tomto srovnání se pokouší doložit rozšíření repertoáru Dopito-
vé, její snahu zobecnit sdělení a zároveň navazovat dialog s umě-
ním minulosti. Výstavu jako celek popisuje Šosová jako rozsáhlou 
polemiku s pojmy retrospektivy, genderu a konceptualismu. Hod-
notí kladně, že autorka expozici v naprosté většině zaměřila na 
aktuální tvorbu. Souboj s pověstí „genderové autorky“ u Dopitové 
prý probíhá v podobě rozšíření záběru i na mužský rod. Autorčin 
přístup je zde popisován jako empatický a prodchnutý „ženskou 
zkušeností“. S konceptualismem zápolí Dopitová za pomocí emo-
cí a vlastní bezprostřednosti. Takový přístup prý sama autorka na 
domácí scéně postrádá. Na závěr se nám dostane shrnutí, že výsta-
va fungovala jako živý a proměnlivý organismus. To je doloženo 
tím, jaký důraz klade Dopitová například na roli zvuku ve videích 
a instalacích, čímž vytváří silnou atmosféru.
Naprostá většina tvrzení v textu je silně problematická. Už když 
třeba v úvodním historizujícím přehledu zazní, že předpokladem 
postmodernismu je konceptualismus, není ani zdaleka jasné, proč 
by tomu tak mělo být. Podobně při srovnání dvou „křesel“ je úpl-
ně opomíjena možnost, že při podobné „práci“ s významy může 
přeze všechno jít o významy dosti ploché a banální. Vratkost tezí 
se ještě zvyšuje při hodnocení výstavy. Proč by zaměření převážně 
na aktuální tvorbu mělo být kladem samo o sobě, není snad jasné 
ani Šosové. Stejně tak pohled prodchnutý ženskou zkušeností je 
u ženské umělkyně poměrně nepřekvapivý, troufnul bych si tvrdit. 
Může to snad – čistě prakticky – vůbec být jinak? Co si pak počít 
s větami recenzentky jako třeba: „Tento posun zdůrazňuje nikoliv 
genderová situovanost, nýbrž umělecký úhel pohledu, jehož samo-
zřejmou součástí je i ženská zkušenost.“ Nejsem si ani jist, že na 
základě podobné argumentace lze mluvit o opouštění půdorysu 
genderu, bylo-li to vůbec tím, co chtěla Šosová tvrdit. 
Článek je celý zanesen vážně se tvářícími pseudoproblémy. K čemu 
je například důležité rozřešit, zda se skutečně jednalo, či nejed-
nalo o retropesktivu? Klišovité důrazy na rozdíly mezi „mužským 
a ženským myšlením“ vypovídají mnohé o Šosové, málo o autor-
ce výstavy. To platí i pro vyzdvihování výrazné role zvuku, která 
naopak v mnohých ohledech mohla přibližovat vyznění některých 
artefaktů směrem ke kýči. 
Přestože se text tváří erudovaně, selhává právě tam, kde by měl 
excelovat – u myšlení. Autorka recenze jen přemílá zbytky tiskové 
zprávy, Dopitové vlastní komentáře a jakési všeobecné pravdy, 
vlastních postojů aby čtenář pohledal. Proto se domnívám, že 
Jitka Šosová napsala špatnou a k autorce servilní recenzi.

Médium: A2 26/2014
Název textu: Sudetská reneta
Autor textu: Michala Frank Barnová
Hodnocení: Lucie Rosenfeldová

V šestadvacátém čísle A2 z roku 2014 recenzuje Michala Frank 
Barnová retrospektivní výstavu Michaely Thelenové v brněnském 
Domě umění.
V článku převažuje prostý popis výstavy, svou strukturou sugeru-
je dokonce dojem komentované prohlídky výstavy. Jednotlivými 
detaily děl a bloků expozice se Frank Barnová zabývá podrob-
ně, zároveň překračuje k interpretacím a v poslední částí článku 
i k jakémusi hodnocení či vyjádření sympatií kurátorskému řešení. 
Hlavním problémem textu je jeho styl. Snahu uchopit dílo The-
lenové analyticky nahrazuje příval subjektivních asociací, tíhnou-
cích k symboličnosti. Architektura výstavy není téměř zmíněna, 
stejně tak způsob instalování prací, co hůř, Frank Barnová se 
vlastně nezabývá ani metodami práce s médiem u jednotlivých děl. 
Stejně tak úplně vynechá ze zřetele jakékoliv další souvisosti „sou-
časného umění“. Její úvahy a interpretace jsou tak sice podrobné 
a barvité, ale zároveň velmi nevěrohodné a text se bez kritického 
odstupu mění v neuspořádanou směsici faktů a jejich symbolic-
kých výkladů.
Poslední část článku, nejvíce kritická, či alespoň hodnotící, je tak 
i jeho částí nejlepší, což samo o sobě neznamená, že by jeho úroveň 
výrazně pozvedla.

Médium: A2 2/2015
Název textu: Co je mezi zdmi 
Autor textu: Jitka Šosová 
Hodnocení: Lucie Rosenfeldová

V časopise A2 2/2015 najdeme recenzi výstavy Mezi zdmi v pražské 
MeetFactory od Jitky Šosové.
Už v perexu článku definuje Šosová společné téma výstavy jakožto 
„prostor jako cenná surovina“. Výstavu také označí za společensko-
kriticky motivovanou. Poté se pouští do bližšího představení celé 
expozice, hledá jednotící prvek pro díla čtyř zúčastněných autorů 
z různých kulturních prostředí, kterým se jí stává silný fyzický pro-
žitek prostoru. Z tohoto úhlu pohledu pak nazírá na jednotlivá díla, 
vztahuje se k nim především skrze jejich vlastní materialitu a odhaluje 
principy, pomocí nichž redefinují prostor ve vztahu k divákovi.
Šosová bohužel vůbec nenaplňuje tematická očekávání, která sama 
nastolí. Z celého článku lze jen stěží pochopit, jak se uvedená díla 
vztahují ke společenské kritice. Šosová se sice pouští do různých ana-
lýz, zastaví je však vždy ve chvíli, kdy by mohlo být konečně formu-
lováno něco jiného, než zcela zobecňující tvrzení. Bohužel se nám 
tak dostane především záplavy nesdělných formulací jako třeba 
„Prostřednictvím narušení omítky však poukazují na další kontexty, 
s nimiž se dílo – obvykle uzavřené do bílé krychle – musí vypořá-
dat...“ nebo „Sice záměrně atakuje divákovu osobní zónu, zároveň 
však přirozeně vyvolává i složitější úvahy, o možnostech a hranicích 
využití prostoru...“ a podobně. 
Z textu tak zůstane hlavně dojem, že se Šosová zdráhá konkrétněji 
pojmenovat ony „další roviny čtení“, o nichž sama hovoří, a bojí 
se položit si otázku, zda jsou naznačené významy děl stále ještě 
aktuální, či zda nakonec nemohou být poněkud banální. 



Médium: A2 2/2015
Název textu: Dokument neopakovatelnosti
Autor textu: Ján Kralovič
Hodnocení: Alžběta Bačíková

Ján Kralovič využívá prostor vyhrazený v A2 2/2015 „recenzi čís-
la“ k tomu, aby čtenáři přiblížil výstavu Umenie nemá alternatívu 
v galerii tranzit.sk v Bratislavě.
Kralovič v úvodu seznamuje čtenáře se souvislostmi tématu 
výstavy (intervence do veřejného prostoru). Zmiňuje, že v dnešní 
době narůstá (výstavní) zájem o dokumentační složku performa-
tivních uměleckých aktivit a intervencí. Dále načrtnutou proble-
matiku obaluje a zaštiťuje příslušnými teoretickými východisky 
význačných autorů (Groys, Bourriaud, Rezek). Nastiňuje ideu, 
že záznam akce prezentovaný v galerii se může stát předobrazem 
k „dnes potřebné aktivizaci“. Naznačuje, že daná výstava by mohla 
mít právě takové ambice. V závěru dojde i na bližší reflexi či kriti-
ku samotné výstavy. Kralovič označuje koncepci kurátorky, tedy 
kumulaci dokumentačních fotografií a filmů napříč historií, za 
poněkud problematickou. Tvrdí, že nahromaděním materiálů se 
ztrácí síla jednotlivých akcí ve prospěch jakéhosi celkového dojmu.
Recenze se tematicky rozpíná do značně obecné šíře. Se svou sna-
hou věnovat se tématu s pomocí přebrané teoretické výbavy se 
bohužel vzdává možnosti kritizovat především samotnou výstavu. 
U té se zabývá spíše několika dílčími momenty. Text má tak mno-
hem větší potenciál poučit či poučovat, než polemizovat či proble-
matizovat konkrétní výstavu a díla. V momentech, kdy se Kralovič 
výstavě věnuje, je jeho argumentace poněkud nepřehledná. Míchá 
například do jednoho problému kritiku vědomě zvolené metody 
kurátorky s něčím, co na výstavě odhalil jako její nezáměrnou 
chybu. Samotná metoda samozřejmě mohla být chybně zvolená 
vzhledem k cílům výstavy, ale je také vhodné nejprve zvážit úspěch 
či neúspěch výstavy s přihlédnutím k celkovému kurátorskému 
záměru. Kralovičovo tvrzení o ztrátě síly jednotlivých děl na úkor 
celku dostává problematický ráz při nahlédnutí do tiskové zprávy 
(kterou Kralovič ostatně sám cituje), odkud se čtenář dozví, že prá-
vě to bylo součástí záměru kurátorky. Ta si kladla za cíl prostřed-
nictvím shromáždění materiálů „spojit energii jednotlivých gest“ 
a dílčích akcí. Možná by se tedy Kralovič měl raději tázat, zda zvo-
lila správnou cestu k uskutečnění tohoto cíle, což se ale nestane. 
Nepokouší se přijít ani s vlastní interpretací toho, o jakou „univer-
zální výpověď“ výstava usilovala a jak (jestli) se jí to podařilo.
Výše zmíněnou ideu o potenciálu dokumentace k aktivizaci divác-
tva se Kralovič taky více nerozvádí. K podobné úvaze přitom 
výstava přímo vybízí, vzhledem ke způsobu rozčlenění fotodoku-
mentací do tematických sekcí, jejichž „orientační názvy“ jako by 
chtěly diváka v druhé osobě rozkazovacího způsobu (Slúž, Zabá-
vaj) ponoukat k aktivitě. Mají tedy vystavené fotografické repro-
dukce posloužit jako návody k činnostem, které dnes může provo-
zovat v podstatě každý? Jestli výstava dokáže někoho k podobné 
akci skutečně dostat, je samozřejmě sporné, a právě to by mohlo 
být klíčovým bodem, nabízejícím se ke kritickému zhodnocení.
Stačilo by možná vyjít z Kralovičovy vlastní citace Borise Groy-
se a ptát se, jestli je vůbec možné v galerii „nahromadit energii“ 
daných akcí, když není možné akce jako takové prostřednictvím 
dokumentace plně „znovuzpřítomnit“. To by konečně možná ved-
lo ke zhodnocení celé výstavy vzhledem k jejímu záměru, Kralovič 
však namísto toho trousí tu a tam náznaky i odkazy, ale plně svůj 
názor nikdy neartikuluje. Podobně je to i s dalšími teoretickými 
odkazy, se kterými Kralovič pracuje. Tezi Petra Rezka o tom, že 
fotografický obraz nám dává možnost odstupu a zpětné revize 

zaznamenané události, opět neaplikuje na výstavu. Nedozvíme se, 
jestli tato výstava plodně rozvíjí potenciál dokumentovaných akcí, 
nebo je svou instalací naopak „umrtvuje“, mám-li použít jím cito-
vaná slova.
I přes snahu předvést erudovaný výklad teoretických souvislostí 
tématu se tak bohužel z recenze vytrácí podstatnější sdělení. Recen-
ze tak zústává spíše lehce nekonkrétní esejí nebo zamyšlením.

Médium: A2 2/2015
Název textu: Pospiszylovy asociace
Autor textu: Tereza Jindrová
Hodnocení: Radim Langer
 
V A2 číslo 2 ročníku 2015 se Tereza Jindrová zaobírá nedávno vyda-
nou knihou Asociativní dějepis umění Tomáše Pospiszyla.
Jindrová reflektuje víceméně důsledně všechny aspekty, které lze 
na publikaci zkoumat. Popisuje srovnávací metodu, kterou Pos-
piszyl pro svůj výklad zvolil, dozvíme se, že se autor uchyluje nejen 
k příkladům z ranku „západního“ umění, ale hledá i v oblasti umě-
ní bývalého sovětského bloku. Poté Jindrová naznačuje možnost 
knihu vykládat jako koláž fragmentárně (nikoli narativně) spo-
jených statí. Oprávněnost takové interpretace Jindrová vyvozuje 
z faktu, že Asociativní dějepis umění se koláží zaobírá v  převážné 
většině zmíněných příkladů umělců a umělkyň. Tvrdí, že přínosem 
knihy je hojnost odborných informací, postupně se ale dostává 
i k nedostatkům v této oblasti, jako jsou například příliš zjedno-
dušená, až banální tvrzení, nebo nevyrovnaná kvalita jednotlivých 
statí. V  poslední části článku se Jindrová věnuje problematice 
vzhledu a grafického řešení knihy. Recenzi uzavírá dvojznačným 
tvrzením, že pro část odborné veřejnosti nebude kniha zřejmě žád-
ným překvapením, na druhé straně že ale oceňuje její popularizač-
ní význam pro širší a méně zasvěcené publikum.
Text je možno definovat jako hodnotící shrnutí. Až na pasáž, věno-
vanou grafické úpravě, která při popisu až haptických kvalit kni-
hy působí téměř komicky, je článek jako celek funkční. Osobně 
se ale domnívám, že vzhledem k publikaci textu v magazínu A2, 
zaměřeném primárně na intelektuálně založené čtenáře, by mohla 
být Jindrová jednoznačnější ve svém soudu. Takto se zdá, že zvo-
lila spíše smířlivou a v jistých ohledech snad až alibistickou cestu 
k hodnocení Pospiszylovy knihy.



Médium: A2 3/2015
Název textu: Síla extází a snů
Autor textu: Monika Sybolová
Hodnocení: Lucie Rosenfeldová

Ve třetí „ádvojce“ ročníku 2015 se Monika Sybolová pouští do zkou-
mání výstavy Tajemné dálky: Symbolismus v českých zemích 1880–1914 
v Muzeu umění v Olomouci. 
Článek z velké části tvoří prostý popis či výčet jednotlivých bloků 
a děl, jen nepatrně rozšířený o doplňující komentář, pokoušející se 
o celkovou definici symbolismu jako stylu. V úvodu je vznesena 
otázka, co taková výstava může přinést nového v kontextu obdob-
ných historických výstav, ve zbytku textu však není zodpovězena. 
Převážně je nám různými způsoby tlumočen kurátorský záměr.
Monika Sybolová předvádí sice komentář jistě poučený, vesměs 
však jen výstavu obhajující a nekritický. Nezamýšlí se nad tím, 
proč se nehledají nové způsoby uchopení podobného tématu, či 
co vlastně ještě může práce s takovým materiálem přinést součas-
nému divákovi. Pokud tedy není třeba nové cesty hledat, není nám 
ani naznačeno proč.
Větší škoda však je, že Sybolová se vůbec nepokouší překročit 
k ještě obecnějším, a vlastně palčivějším problémům, spojeným 
s tímto typem putovních výstav. Jaké jsou například skutečné 
motivace institucí pro vznik těchto výstav? A co přehršel výstav-
ních a instalačních klišé? Paušální zahrnutí děl s různým důvodem 
vzniku pod jednotící hlavičku stylu, či marginalizace dobových 
společenských a politických kontextů, nic podobného se v textu 
skutečně nezkoumá. Což je obzvláště zarážející vzhledem k silně 
společensko-kritickému zaměření samotného periodika. Není tedy 
na čase se ptát i u „ádvojky“, jaký je důvod čím dál častějšího uve-
řejňování podobně nekritických popisů výstav, plných obecných 
soudů a planých řečí?

Médium: A2 4/2015
Název textu: Navázat v půlce věty
Autor textu: Matěj Strnad
Hodnocení: Lucie Rosenfeldová

Ve čtvrtém čísle A2 z roku 2015 píše Matěj Strnad o výstavě Haru-
na Farockého a Zbyňka Baladrána v galerii Futura. 
Strnad se snaží dohledat spojnice i odlišnosti mezi přístupy obou 
autorů, převážně se ale zaměřuje na analýzu a interpretaci Faroc-
kého děl. Stručně a výstižně podchycuje hlavní aspekty Farocké-
ho tvorby a jediné, co mu v tomto ohledu lze vyčíst, je to, že jeho 
interpretační východiska nejsou příliš inovativní. Což ale může být 
způsobeno i tím, že množina děl, vystavených ve Futuře, až příliš 
dobře ilustruje nejznámější teze o Farockého tvorbě, jakožto filma-
ře „politické moci obrazu“, zabývajícího se „pracovními procesy 
v různých rovinách“. 
Otázkou ale zůstává, jaký byl hlavní záměr celého článku. Pokud 
bylo cílem přiblížit čtenáři Farockého dílo jako takové, je toto úsilí 
více než dobře naplněno. Pokud však mělo jít o recenzi, očekáva-
la bych pozornost zaměřenou více k výstavě jako celku. Jaký byl 
kurátorský záměr? Jak měla výstava zapůsobit v prostředí českého 
umění, jaká byla její role? Bylo to naplněno? Jak konkrétně pracu-
je kurátor s dialogem obou autorů? Je konkrétní forma expozice, 
představená ve Futuře, skutečně adekvátním představením tvorby 
těchto autorů?
Podobné otázky se sice tu a tam vynoří mezi řádky interpretujících 
popisů děl, k přímější konfrontaci s konceptem kurátora nedojde. 
Článek Matěje Strnada je tak velmi dobře napsaným a v nejlep-
ším slova smyslu odborným komentářem k vystaveným Farocké-
ho dílům. Bohužel se ale vyhýbá jakékoli kritičnosti. Zhodnocení 
takto důležitého výstavního počinu by přitom mohlo zafungovat 
jako dobrý odrazový můstek k obecnějšímu zamyšlení se nad sou-
časnými problémy pražských galerií. 



Médium: A2 4/2015 
Název textu: Budoucnost ještě bude
Autor textu: Václav Janoščík 
Hodnocení: Milan Salák
  
Ve čtvrté „ádvojce“ roku 2015 najdeme srovnávací článek Václava 
Janoščíka. Janoščík se zabývá dvěma výstavami, které proběhly 
v římském Muzeu umění 21. století, a vztahem nastíněných témat 
k české umělecké scéně.
Václav Janoščík se ve své úvaze primárně pokouší o srovnání glo-
bálních a domácích umělecko-teoretických přístupů k tématu 
časovosti. Domácí uměleckou scénu spojuje se zkoumáním minu-
losti, zatímco zájem scény světové se prý nachází v  budoucnosti. 
V odstavcích věnovaných oběma zmiňovaným výstavám se čte-
nář dozvídá, že budoucnost bude mít dle představ autorů výstav 
podobu apokalypsy. Poté se Janoščík na několika příkladech snaží 
doložit neutuchající zájem české umělecké scény o dohledávání 
vlastního historicko-modernistického pozadí.
Janoščíkova úvaha je srozumitelná, je jasné, co chce – především 
směrem k domácí „scéně“ – říct. Nabízená srovnání se jeví jako 
pozoruhodná a bezpochyby oplývají potenciálem otevřít disku-
zi. Způsob Janoščíkovy argumentace a příklady, které užívá, však 
mnohdy kulhají. Není například „očekávání apokalypsy“ tradič-
ním, mnohokrát zpracovaným uměleckým tématem? Snaha nalézt 
v tématu onen futurologický moment vyznívá v Janoščíkově podá-
ní dosti naprázdno. Horších lapsů se ale dopouští, když srovnává 
dva umělecké výstupy se dvěma teoretickými počiny. Neměl by 
Janoščík raději porovnávat díla jednoho umělce s  díly umělce jiné-
ho? Nebo teoretika s teoretikem? Takovéto míchání hrušek s jabl-
ky působí, jako by Janoščík chtěl za každou cenu ilustrovat svou 
tezi. (Čtenář by si například zasloužil srovnání přístupu Floriana 
Pumhösla, který se objevil na Janoščíkem zmiňované výstavě kurá-
tora Karla Císaře Obrazy a předobrazy, s probíranou instalací Huang 
Young Pinga, která není prostá poučenosti starým dobrým surrea-
lismem. To by z mého hlediska bylo výrazně podnětnější.) Nabíze-
jí se i jiné úvahy, Janoščíkem opomenuté. Název Císařovy výstavy 
odkazuje k myšlence Karla Teigeho, že moderní umění se nemá 
vztahovat k historii a tradici, ale samo má být vzorem pro budoucí 
svět. Výstava korejského videoartu v Římě je uváděna historickou 
citací Nam June Paika „Future is now“. Ukazuje snad takové srov-
nání vět, které stojí v  záhlaví obou výstav, a tedy obou kurátorských 
principů, na Janoščíkem deklarovanou rozdílnost v  zaměření zájmu 
domácí a světové teorie? Argumentaci užité v článku nenapomáhá 
ani skutečnost, že vyzdvihovaná výstava o historii jihokorejského 
videoartu byla do Říma importovaná z předešlé štace. Čtenáři tak 
může snadno vytanout na mysli věta: „Past is now“. 
Podobná zamyšlení, jaká nabízí ve svém článku Václav Janoščík, 
mají jistě své opodstatnění a odpovídají charakteru periodika. 
Osobně si ale myslím, že by se k tématu (i k samotnému článku) 
dalo přistoupit rozhodně lépe a s poctivější argumentací.

Médium: A2 5/2015
Název textu: Made in England z Brna
Autorka textu: Michala Frank Barnová
Hodnocení: Alžběta Bačíková

V A2 číslo 5/2015 píše Michala Frank Barnová o výstavě Brno – morav-
ský Manchester.
Velkou část textu tvoří převyprávění obsahu výstavy, tedy informací 
o textilním průmyslu v Brně a souvisejících historických reálií. Do-
jde i na pár stručných přesahů do sféry společensko-ekonomické. 
Například na letmou zmínku o nejednostranném pohledu výstavy 
na fungování textilního průmyslu v historii (přiznané vykořisťo-
vání dělníků spojené s neúnosnými pracovními podmínkami). 
Dozvíme se také, že autoři výstavy „sázeli na prožitek“ z objevo-
vání historie města. Jako příklad je uveden jakýsi haptický kou-
tek s textiliemi, s nimiž si může divák „pohrát“, a kniha Kateřiny 
Tučkové Fabrika (nedozvíme se ale, jakým způsobem je do výsta-
vy vřazena). Na samý závěr je přednesen návrh na vytvoření stálé 
expozice, věnované podobnému tématu, v některé z chátrajících 
průmyslových budov v Brně.
Text nelze posuzovat jako v recenzi, protože zcela postrádá kri-
tický náhled na výstavu. Dle očividně kladného vztahu pisatel-
ky k expozici by se snad dalo hovořit o upoutávce, útvar je však 
docela obsáhlý. Popisné části jsou poměrně rozvleklé, vzhledem ke 
specifičnosti tématu by možná čtenář docenil spíše nějaké vodít-
ko, čeho se chytnout, proč na výstavu vůbec zajít atd. Proč by nás 
měla historie textilního průmyslu v Brně zajímat, pokud zrovna 
nejsme přesvědčenými fanoušky textilních řemesel, nebo Brňany, 
motivovanými hlubším zájmem o historii města? To se bohužel 
nedozvíme. Stejně tak se k nám nedostane moc informací o samot-
ném provedení výstavy. Jak to všechno vůbec vypadá? Přistoupili 
tvůrci k instalaci nějak invenčně, nebo podlehli standardizované-
mu kánonu muzejních expozic? Z toho mála, co se tu dočteme, se 
zdá, jako by výstava trpěla podobným nešvarem jako její recenze 
– ne ujasněný záměr, co má být návštěvníkům vlastně sděleno nad 
rámec výčtu odtažitých historických faktů. Je výstava jen nostal-
gickou vzpomínkou na zašlou slávu fungujícího průmyslu? Ani 
takovou otázku si Frank Barnová neklade. Zarážející je i absence 
hlubšího sociálně-ekonomického rozboru. Neměla by se expozice 
pokoušet o nalezení spojnice se současností, skrze kterou by pro-
mlouvala k širšímu publiku (mimo okruh příznivců textilu a užité-
ho umění)? Právě v médiu jako A2 by čtenář čekal kritičtější pře-
hodnocení kontextu tématu. Tento rozměr se v textu smrsknul na 
pár stručných poznámek. Jak – a jestli – je takový kritický aspekt 
na výstavě přítomen, se tak vlastně nedozvíme. 
Byly by prostě namístě celkově větší nároky pisatelky na pojetí 
výstavy. Podle jejího textu to totiž vypadá, že kromě zaujetí histo-
rickými fakty a úžasu nad tkanou krásou návštěvníka nečeká příliš 
obohacující zkušenost. A to by nemělo být považováno za klad. 
Celkově se tedy jedná o nečtivý referát, zahlcený dějepisnými daty 
a názvy textilií, které čtenář stejně vypouští, protože si je nemá 
jak spojit s vlastní zkušeností či zájmem. Myšlenka o stálé expo-
zici v Brně, která je nadhozena jakoby mimochodem a až na samý 
závěr, tak zůstává vlastně jedním z mála momentů, kdy je téma ale-
spoň nějak spojeno s aktuálními reáliemi města. 



Médium: A2 6/2015
Název textu: Domečky a ztráta iluzí  
Autor textu: Michal Novotný 
Hodnocení: Milan Salák

V šestém čísle časopisu A2 ročníku 2015 zkoumá Michal Novotný 
výstavu Model, kterou pro galerii Rudolfinum připravil Ladislav 
Kesner.
V úvodu textu věnuje Novotný pozornost osobě kurátora. Probí-
rá jeho dosavadní aktivity a předem konstatuje, že aktuální počin 
nepatří mezi zdařilé. Zbylou část textu zaplní Novotného argu-
mentace o tom, proč tomu tak je. 
Novotný napsal text rozhodně poučený. Princip, kdy recenzent 
prezentuje svůj názor už v úvodu, aniž by měl potřebu příliš 
vysvětlovat okolnosti, tak trochu napovídá, že s neinformovaným 
čtenářem se vlastně nepočítá. A postupně se to jen potvrzuje – člá-
nek je rozhodně určen spíše „odbornějšímu“ čtenářstvu. Místy je 
nám sice dodatečně vysvětlováno „kdo je kdo“, ale rozsah recen-
ze příliš neumožňuje širší rozvádění. Věty jako „....architektonic-
ké instalace Dominika Langa a Tomáše Džadoně...“ nebo „Václav 
Magid...napsal...“ rozhodně směřují k fundovanému, respekti-
ve minimálně jmen znalému publiku. Což není nutno brát jako 
výtku. V době, kdy se zdá, jako by jediným „klientem“, kterému 
novinář slouží, byl zadavatel zakázky – přičemž v případě výstav je 
zadáním tisková zpráva galerie – je Novotného článek sympaticky 
nadstandartní kritickou prací. Obzvlášť z hlediska toho, že Novot-
ný recenzuje vlastně novinářsky nejreflektovanější výstavní počin 
prvního kvartálu výtvarně-kulturních akcí roku 2015. Bohužel 
z kvalitního textu vyloženě trčí jedna „začátečnická“ chyba, a tou 
je opomenutí jednoho z pouhých dvou českých zástupců na výsta-
vě, Jaroslava Róny. Škoda, protože ostatním autorům se Novotný 
věnuje podrobně.

Médium: A2 06/2015
Název textu: Squaty mezi nebem a zemí
Autor textu: Apolena Rychlíková, Matěj Metelec
Hodnocení: Lucie Rosenfeldová

V A2 6/2015 zkoumají ve svém článku Apolena Rychlíková a Matěj 
Metelec výstavu Nebe vysoko nad námi je naše v pražské galerii 
Artwall.
Článek se zmíněnou výstavou zabývá jen okrajově. Ta je zde součás-
tí širšího tématu „proměny recepce squattingu u nás“. Autoři článku 
dávají svou pozici jasně najevo. Zastávají se vystaveného „angažo-
vaného umění“ snahou co nejvíce kontextualizovat okolnosti jeho 
vzniku a expozice. Neopomenou zmínit předchozí počin umě-
lecké skupiny Nová Věčnost ani názorové pozadí galerie Artwall. 
Nevyhýbají se samozřejmě ani snahám o analýzu a interpretaci 
jednotlivých děl. Za nejsilnější stránku díla považují spojení akti-
vistického gesta (odhalení konkrétních jmen důležitých v pojed-
návaných kauzách umělců-aktivistů) s formou jakési sentimentální 
vzpomínky na proběhlé události ve formě užití „tehdejších“ hesel. 
V závěru tyto „estetické“ úvahy přetaví do snahy srovnávat tvorbu 
skupiny Nová Věčnost s meziválečným hnutím Nová věcnost, na 
které ostatně skupina svým názvem jasně odkazuje. Plakáty podle 
recenzentů lecčíms evokují díla Heartfielda a Grosze. 
Článek jednoznačně trčí z přehršle poněkud stereotypně psaných 
výtvarných recenzí v A2, jejichž středobodem je snaha o analýzu 
uměleckého díla „pouze z něj samého“. Rychlíková a Metelec roz-
hodně neuzavírají dílo do pomyslné bílé krychle abstraktních okol-
ností, předpokládají jeho snahu komunikovat. Představují umění 
v jeho společenském a politickém kontextu, o němž nám také 
vydává zprávu, označují je konkrétně za „společenskou událost“.
Článek však pokulhává na úrovni formálních a estetických roz-
borů a porovnání. Například srovnání s Heartfieldem a Groszem 
opomíjí výrazné formální rozdíly a prostě se spokojí se styčnými 
body, kterými evidentně pro recenzenty jsou ideová spřízněnost 
obou uskupení a domnělá podobnost „výtvarného výrazu“. 
Metelec a Rychlíková tak částečně padají do vlastní pasti silně 
ideologického čtení. Vystavená díla sice hodnotí jako funkční ges-
to a „vlastní slovo do pranice“, jejich tvrzení je však podrýváno 
nedůslednou analýzou otázky po vhodnosti forem, které by se na 
zamýšlené angažovanosti měly podílet.























Ateliér

Časopis Ateliér je „tradiční“ médium. Už přes čtvrt století se 
kontinuálně věnuje prezentaci textů o výtvarném umění, přičemž 
posledních 23 let je jeho šéfredaktorkou Blanka Jiráčková. Ateliér 
vychází každých čtrnáct dní a je zde zkoumáno široké spektrum 
aktivit spadajících do kategorie výtvarného umění. Námětem většiny 
publikovaných textů je reflexe domácích výstav výtvarného umění. 

Ateliér začal vycházet v druhé polovině osmdesátých let minulého 
století a ve své době to byl možná jediný barevně tištěný časopis 
novinového formátu v Československu. Lze také tvrdit, že nebyl 
příliš zatížený oficiální státní ideologií. Měl tak v době svého vzniku 
zásadní význam pro informování veřejnosti o soudobém výtvarném 
umění, stejně jako měl důležitý vliv na formování specifické náplně 
termínu „domácí výtvarná kritika“. Zmíněný historický kontext je dle 
našeho mínění důležitý právě proto, že stávající podoba Ateliéru je 
době svého vzniku do značné míry poplatná. V „úctě k tradici“ však 
nevidíme žádný zásadní problém. Hlavní chybou současného Ateliéru 
se ale jeví nekritická, informační povaha většiny zveřejňovaných 
textů. Ty totiž (navzdory užívání odborné terminologie současnosti, 
co se týče teoretických výrazů, citovaných jmen a popisovaných 
technologií) připomínají styl Ateliéru osmdesátých let. 

Za posledních třicet let se ale hodně změnilo. Dřívější pozitiva se 
tak současnému Ateliéru stala zásadními limity a snad přímo zátěží. 
Touha uspokojit maximální počet zainteresovaných čtenářů, ba 
doslova snaha, aby si časopis koupil, nebo ideálně předplatil každý, 
o kom se v něm kdy píše, je v dnešních podmínkách sebedestruktivní. 
Minimálně ze tří důvodů. Za prvé, hodnota mediální zmínky klesla 
a cena tisku stoupla. Za druhé, státní příspěvky na podporu jakékoliv 



umělecké a publikační činnosti se tenčí, počet žadatelů stoupá. 
A do třetice, mnohonásobně se navýšil význam internetu jako zdroje 
textových i obrazových informací.

Přes všechny zmíněné i další neuváděné problematické 
skutečnosti Ateliér stále vychází se stejnou pravidelností. 
Houževnatému týmu se i přes stále „fatálnější“ potíže daří naplňovat 
vytyčený rozsah. Dojde zde i na výstavy, které jsou v ostatních 
médiích pomíjeny. A to často v době, kdy jsou výstavy stále ještě 
aktuální – čtenář má tak možnost přečíst si recenzi a ještě stihnout 
zajít na výstavu. Je ale otázkou, kdo toho skutečně využívá. Je 
těžké konkurovat informačním možnostem internetu. Ateliér svou 
internetovou mutaci nemá, na webu je reprezentován graficky 
podivnou neinformativní stránkou.

Současný Ateliér většinou obsahuje tyto pravidelné rubriky: 
Jednou větou, Recenze výstav, Letem světem, Inzerce, Představujeme, 
Výstavy, Anotace publikací a Summary. Někdy jsou tyto rubriky 
obohaceny o další, vytvářené na míru aktuálním příležitostem, jako 
třeba Reportáž, Zpětný pohled – osobnost nebo Rozhovor. Občas je 
označení zmatečné, a pak můžeme v záhlaví, kde obvykle najdeme 
označení novinářského útvaru, nacházet nelogické tématické nadpisy 
jako třeba Malba, Mladá scéna či Grafika. Co se týče samotných 
rubrik, Jednou větou, Letem světem a Anotace publikací anoncují domácí 
a zahraniční výstavní a publikační počiny. Rubrika Výstavy, kde jsou 
abecedně uváděny aktuální výstavy v Česku a navíc některé vybrané 
v zahraničí, s internetem zcela ztratila smysl. Je s podivem, že Ateliér 
nevydává jen její internetovou verzi, či se nedomluví na spolupráci 
s jinými platformami, například s podobně zaměřenou Artmap. 
Význam rubriky Summary je také na pováženou – platí pro ni ty samé 
výtky.

Prostor na samotné recenze výstav a publikací se tím scvrkne 
na obvyklých sedm až osm stran. Významný díl pak tvoří přetištěné 
a jen drobně upravované verze kurátorských textů a vernisážových 



projevů. Tyto články nejsou nijak odděleny od skutečných recenzí 
a příslušnost autora k dané výstavě je v lepším případě občas 
označena. Čtenářské orientaci to rozhodně neprospěje, jen obtížně 
lze odlišit pozitivní recenze od prosté „reklamy“ či propagace.

My jsme se soustředili především na rozměrnější recenze z titulní 
strany časopisu, občas zbylo sil i na další články. Předpokládali 
jsme, že volba titulní strany padla na recenze významných výstav 
a že se tedy má jednat o výkladní skříň kritického potenciálu 
redakce. Z většiny jsou ale tyto recenze popisné a jen málokdy 
inspirativní. Recenzenti obvykle zůstávají u bezzubých vyprávění 
a zavedených interpretací. Ateliér tak přichází o možnost využít 
pozice etablovaného profesního média. Postupně samozřejmě ztrácí 
i podporu odborné veřejnosti, což je pak cítit ve vypjatých diskusích 
o podobě financování časopisu. Ateliéru tedy ubývá kvality, proto 
mu ubývá peněz, a proto mu opět ubývá kvality. Dobrá recenze se 
zadarmo poptává jen těžko. Kdo a jak by ale mohl narušit tento 
začarovaný kruh?



Médium: Ateliér 23–24/2014
Název textu: Milena Dopitová milující a přijímající
Autor textu: Zuzana Štefková 
Hodnocení: Marek Meduna

Na titulní straně dvojčísla 23–24 časopisu Ateliér ročníku 2014 
najdeme recenzi výstavy Mileny Dopitové Miluji a přijímám od 
Zuzany Štefkové.
V úvodu se Štefková krátce věnuje samotné autorce, popisuje její 
generační a uměleckou příslušnost, konstatuje fakt, že šlo o jednu 
z prvních umělkyň, věnujících se u nás práci s genderem. Poté pře-
chází k reflexi výstavy. Dozvídáme se, že ač nešlo o retrospektivu, 
výstava obsahovala retrospektivní prvky. Dále Štefková vypichuje 
různé detaily, pozastavuje se u názvů děl, zmiňuje přírodní moti-
vy v dílech, výraznou roli hudby. Pak se obloukem vrací k téma-
tu genderu a označuje tuto linii tvorby na výstavě jako výrazně 
zastoupenou, obzvláště skrze motivy týkající se mužů, mužského 
genderu. Následně se v recenzi věnuje důkladnějšímu popisu děl 
této linie, přičemž tu a tam přistoupí i ke zhodnocujícímu, či spíše 
psychologizujícímu komentáři (vstřícnost Dopitové vůči neheroic-
kým mužským hrdinům).
S volbou titulní strany pro tento článek je třeba souhlasit, jde 
o výstavu významné autorky v důležité výstavní instituci. Méně už 
lze docenit text samotný. Povětšinou se v něm dočkáme pouhých 
konstatování a popisů, ke zkoumání či zpochybnění autorských 
záměrů a sebeinterpretací nedochází. Štefková se krom nadby-
tečného užívání básnivých přídavných jmen (chápající, mateřsky 
něžný, shovívavý, poetický, intimní, záhadný...) neuchyluje k žád-
nému hodnocení. Nejen to, sama odmítá zaujmout jakékoliv inter-
pretační hledisko, dokonce ani naznačenou genderovou pozici 
nevyužívá důsledně. Vždyť jen seznam užitých adjektiv by ji v tom 
případě musel vést ke zkoumání, zda se díla, pro která podobná 
označení užívá, nevyznačují spíše náchylností ke kýči a klišé, než 
genderovou vyhraněností.
Článek tedy působí jako promarněná šance zhodnotit důležitou 
událost, což je škoda nejenom pro případného diváka či čtenáře, 
ale i pro samotnou autorku výstavy.

Médium: Ateliér 1/2015 
Název textu: Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci 
Evropy 800–1300
Autor textu: Zdeněk Měřínský
Hodnocení: Marek Meduna

Úvodní i zadní strana prvního čísla Ateliéru ročníku 2015 je vyhra-
zena recenzi výstavy Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci 
Evropy 800–1300, jejímž hlavním kurátorem je Vít Vlnas a která 
proběhla ve Valdštejnské jízdárně. Autorem recenze je Zdeněk 
Měřínský.
Text z velké části tvoří obsáhlý výčet jednotlivých artefaktů, leto-
počtů, informací. Dozvíme se fakta typu, co to jsou sfragistické 
památky benediktinského řádu. Měřínský přichází s tvrzením, že 
samo množství existujících památek neumožňuje vlastně jejich 
kompletní prezentaci, ale přesto, ač torzo, představuje výstava 
výrazný počin a základ pro další bádání v mnoha historických 
disciplínách. V závěru je zmíněno, že k výstavě vyšel i obsáhlý 
katalog.
Článek nás ve své posvátné úctě vůči vlastnímu subjektu nenechá-
vá na pochybách, že naše role coby diváků a čtenářů nemůže být 
jiná než doslova laická. Měřínský k výstavě sám přistupuje jako 
k obdivovanému historickému artefaktu, nechápe ji jako tvar 
v čase a prostoru. Nezmiňuje žádné interpretace, k nímž by moh-
lo směřovat zvolené instalační řešení. Sám se nezamýšlí nad jeho 
vhodností. Nezkoumá ideologii, která stojí za koncepcí výstavy, 
za výběrem jednotlivých artefaktů, neklade si jedinou otázku. Při-
tom by jich téma mohlo nabízet tolik. Jen namátkou – vztahuje se 
expozice k tomu, jak chápeme naše „češství“, případně „evropan-
ství“? Co nám výstava zamýšlí říct o naší současnosti? Nebo třeba 
– jaký je kurátorský přístup týmu pod vedením Víta Vlnase?
Autor výstavu i text bere jako pouhou sbírku faktů. Ze všeho nej-
více tak připomíná sběratele, který se není schopen povznést nad 
zalíbení v jednotlivostech k zobecnění. Ačkoliv zde se tento úmor-
ný seznam faktů vyjmenovává ve jménu vědy a takzvané historic-
ké objektivity (jejímž synonymem může být zdánlivá objektivita 
žurnalistická).



Médium: Ateliér 1/2015
Název textu: Mezi zdmi
Autor textu: Marie Haškovcová
Hodnocení: Milan Salák

V prvním Ateliéru ročníku 2015 rozebírá Marie Haškovcová výsta-
vu Mezi zdmi v pražské MeetFactory.
Haškovcová nejprve ustanovuje kontext, v němž by měla být 
výstava vnímána. Čtenáře krátce odkáže na souvislosti spojené 
s pojmem zdi či zdí a jimi limitovaného prostoru. Poté zevrubně 
popisuje práce čtyř vystavujících autorů. Částečně se pouští i do 
kontextualizace jejich díla. V posledním odstavci pak Haškovco-
vá hodnotí, přičemž hodnocení je kladné. Haškovcová oceňuje, že 
vystavené umění není pouhou ilustrací kurátorem formulovaných 
tezí a že jde tedy o svébytná, originální díla. Počin kurátorky hod-
notí Haškovcová jako „nedogmatický“. 
Haškovcová se ve své recenzi rozhodně nepouští do žádné pole-
miky. Paradoxně tím ale přispívá k tomu, že si čtenář představo-
vanou výstavu zařadí jako průměrnou. Přitom se ve svém textu na 
několika málo místech polemického potenciálu samotných děl či 
kurátorského počinu bezděky dotkla. Nakonec však zůstalo u slov 
o nedogmatičnosti a intuitivnosti. Přitom polemizovat rozhodně 
s čím je. Výstava by se při bliším pohledu snadno vešla do nepříliš 
lichotivé škatulky kolektivních výstav s tak širokým tématem, že je 
na nich vlastně možné vystavit cokoliv od kohokoliv. „Instalační“ 
umění internacionálních artistů, kočujících po nejrůznějších rezi-
denčních programech, je v duchu globalizace navzájem zaměnitel-
né v rámci povrchní originality. Haškovcová bohužel zapomíná, že 
skutečná kvalita díla se neměří tím, že se dílo podobá jinému, již 
osvědčenému výstupu. Také by možná bylo třeba jí připomenout, 
že otázky po výběru konkrétního díla a umělce nejsou ranou pod 
pás kurátorovi, ale měly by být přímo součástí „služby“, kterou 
nabízí výtvarná kritika. V opačném případě se budeme muset smí-
řit s faktem, že výstavní akce jsou jen nucenou součástí benefitů, 
spojených s vyúčtováním příspěvků na kulturu. 
Text tak bohužel nepůsobí příliš šťastně. Navíc Haškovcová nevolí 
příliš objevný styl a v souvislosti s motivem či tématem zdi vrší kli-
šé na klišé (včetně citace J. P. Sartra), čemuž nasazuje korunu závě-
rečným hodnotícím souvětím, obsahujícím jednu z nejohranějších 
floskulí vůbec (individuální a kolektivní zdi, které sobě navzájem 
i v sobě stavíme každý z nás). 

Médium: Ateliér 2/2015 
Název textu: Jan Koblasa a Sonja Jakuschewa – Rozhovory
Autor textu: Mahulena Nešlehová
Hodnocení: Marek Meduna

Titulní text druhého čísla Ateliéru ročníku 2015 napsala Mahulena 
Nešlehová. Jedná se o recenzi výstavy Jana Koblasy a jeho ženy 
Sonji Jakuschewové v Topičově salónu v Praze.
Nešlehová text pojímá především jako letmé seznámení s méně 
známou tvorbou Jakuschewové a dosud nepředstavenými díly 
Koblasovými. Výstava je bez hlubšího rozboru shledána neobyčej-
ně zajímavou a objevnou.
Mahulena Nešlehová je s oběma umělci generačně spřízněna 
a možná i proto se její recenze nese spíše v duchu pietního popisu 
děl a tlumočení autorských záměrů. Protože pak ve zvoleném rám-
ci není vlastně o čem psát, sklouzává článek k floskulím a naduží-
vání profesního žargonu. „Plastiky jsou sumárně koncipovány...“, 
„Instalace je uvážlivá...“, „Jednotlivé artefakty uvážlivě vybrané 
a tematicky provázané...“ a tak dále a tak dále. Nešlehová vidí 
výstavu jako nerozpornou, bezproblémovou a jelikož zřejmě hlad-
kost a automatickou čitelnost významu díla bere jako hodnotu 
samu o sobě, hodnotí vše výrazně pozitivně. 
Bohužel tím však Nešlehová především prokazuje medvědí služ-
bu Jakuschewové i Koblasovi, byť zřejmě s těmi nejlepšími úmys-
ly. Neuvědomuje si, že podobné stavění pomníčků a tanečky plné 
důstojnosti vedou jen k nudě čtenářů a brzkému zapomnění díla 
autorů. Přitom už jen z přiložených fotografií je zřejmé, že se na 
výstavě divák dočká děl v dobrém slova smyslu problematických 
a tím pádem hodných hlubšího promýšlení. Kupříkladu Koblaso-
vy sochy Přestárlých panků nám mohou napovídat, že ve vztahu 
k západní populární kultuře se musel emigrant Koblasa cítit velmi 
cizorodě. Byl zřejmě s to ji vnímat jako jakési groteskní hemžení, 
nepochybný zdroj formálních inovací, neuměl k ní však zaujmout 
osobní vztah, žít jí obklopen, prociťovat její smysl nebo plně chápat 
ideové a koncepční souvislosti. Takové pozorování by mohlo vést 
například k otázkám po hlubším vztahu české a globální (západ-
ní) kultury. A pak by se mohlo zkoumat, zda může být Koblasův 
příklad skutečně výstižným, nebo naopak zavádějícím příměrem.
Bohužel, článek bez pokusu o promýšlení výše naznačených (nebo 
jakýchkoli jiných) otázek jako recenze selhává.



Médium: Ateliér 3/2015
Název textu: Radiolaria
Autor textu: Eva Mráziková
Hodnocení: Marek Meduna

Na „čestné místo“ úvodní strany Ateliéru 3/2015 byl vybrán text 
Evy Mrázikové o výstavě Radiolaria Pavla Mrkuse v Galerii Emila 
Filly v Ústí nad Labem. Vzhledem k faktu, že Eva Mráziková je 
ředitelkou a šéfkurátorkou galerie, je přinejmenším s podivem, že 
se článek tváří jako recenze. Pisatelka přece logicky nemůže mít ze 
své pozice dostatečný kritický odstup1.
Text je uveden tvrzením, že Galerie Emila Filly má výrazně specific-
ký prostor a že se jím vystavovaní umělci nechávají rádi ovlivnit. Poté 
přikročí Mráziková k samotnému autorovi a zmiňuje jeho pedagogické 
působení v Ústí nad Labem. Coby obecnou charakteristiku jeho tvor-
by uvádí vztah mezi užitím vytříbených technologických forem a myto-
logickými, či existencionálními obsahy. Poté se vrací k výstavě, kterou 
obšírně popisuje. Dozvíme se, že Mrkus obrátil obvyklé řešení instalací 
v Galerii Emila Filly naruby – projekce tak najdeme ve velkém prosto-
ru, objekty a televize jsou v menších vestavěných „buňkách“. Z popisu 
dále pochopíme, že mnohé vystavené artefakty jsou zřejmě založeny 
na morfologii mřížovců (jednobuněčné mikroorganismy). Výraznou 
vlastností dalších artefaktů je pak jejich „generativní charakter“ – jed-
ná se o datové obrazy, vznikající v reálném čase na základě algoritmu 
spojeného s audionahrávkou bubenické performance proběhlé na ver-
nisáži. Bližších podrobností o způsobu, jakým generování probíhá, se 
nám však už nedostane. Článek končí několika pochvalnými adjektivy, 
věnovanými výstavě jako celku, jako třeba: unikátní, nadčasová i dočas-
ná, pompézní i intimní.
U mnohých tvrzení či informací je těžké soudit, proč je vůbec 
máme číst. Jak například s instalací nebo výstavou souvisí Mrku-
sovo pedagogické působení? Jsou výstavy pedagogů uměleckých 
škol jaksi automaticky obdařeny nějakými specifickými kvalitami? 
A co teze o specifickém prostoru galerie, jež působí na umělce, kte-
rá dále není nikterak rozvedena, máme snad usoudit, že onen vliv 
v případě této výstavy spočívá ve vztahu mezi organismy mřížovců 
a mřížovým trámovím na stropě galerie (sic)? Jindy jako by Mrázi-
ková utnula úvahu či popis právě v tu chvíli, kdy bychom se mohli 
dozvědět o výstavě něco skutečně zajímavého, například jak přes-
ně funguje zmíněný algoritmus, jestli byla performance kompo-
nována s ohledem na výsledný tvar, nebo jestli bylo vše nastaveno 
tak, že chyba se dostavit nemohla a výsledné obrazy by byly více-
méně vždy stejné. 
Podobně ploché je celé nevyargumentované zhodnocení, pisatelka, 
profesně svázaná s chodem galerie, nehledá samozřejmě rozporná 
místa výstavy, nepolemizuje s obsahovou stránkou věci ani s jejím 
formálním uchopením. Netroufá si srovnávat (například s příbuznou 
tvorbou Federica Díaze) a už vůbec ne zamýšlet se kupříkladu nad 
tím, zda se u podobného typu umění nesetkáváme spíše už s neživot-
ným, v čase zamrzlým tvarem, který možná oslňoval v časech, kdy 
technologie ještě nebyly odkouzleny všeobecnou přístupností. 
Hlavní otázkou, dokonce snad až s jakousi etickou závažností, 
zůstává, proč vůbec v uměleckokrititckých periodikách přetisko-
vat apriori nekritické texty či rozšířené tiskové zprávy? A proč je 
tak činěno bez jasného označení? Domnívám se, že současné umě-
ní nepotřebuje tento druh propagace, ale spíše kritickou reflexi. 
Podobná praxe, která je zřejmě daná ekonomickou a profesní 
základnou periodik (v tomto případě Ateliéru), je ve výsledku 
matením čtenářů a podrýváním vlastních žurnalistických pozic. 
Lepší než falešně naplňovat neuskutečnitelné nároky, by bylo snad 
pozměnit vydavatelskou/redakční koncepci časopisu.

Médium: Ateliér 3/2015
Název textu: Těžká planeta
Autor textu: Marie Haškovcová
Hodnocení: Alžběta Bačíková

Ve třetím čísle Ateliéru z roku 2015 recenzuje Marie Haškovcová 
výstavu Josefa Bolfa v galerii Hunt Kastner.
Haškovcová pojímá text jako připomenutí hlavních aspektů Bol-
fovy tvorby a zdůrazňuje drobné posuny v rámci dlouhodobých 
tendencí jeho umělecké činnosti. Výstavu v Hunt Kastner chápe 
jako logické pokračování a rozvíjení klíčových motivů díla auto-
ra. V článku není nijak zohledněn přístup kurátora Jiřího Ptáčka, 
jeho úloha při stavbě výstavy, jde spíše z velké části o komentář 
samotného Bolfova díla a různých jeho aspektů. Ke konci textu 
se Haškovcová nevyhýbá krátkému zhodnocení instalace výstavy, 
které je pozitivní. V samotném závěru se dostane i k popisu filmu 
Těžká planeta, který je na výstavě také prezentován.
Recenze působí standardně a uceleně, zároveň ale ničím nepřekvapí. 
Nepřichází s novou interpretací Bolfova díla, a je tak spíše neutrál-
ním shrnutím autorovy dosavadní tvorby, než pokusem o její nové 
zhodnocení. Haškovcová se tak trochu staví do role chápavého 
fanouška, který chce čtenářům rozkrýt a přiblížit smysl jednotli-
vé výstavy v perspektivě komplexního díla. Nespatřuje v Bolfově 
(téměř) monotematické tvorbě nedostatek inovace, vidí ji jako 
konzistentní monolit, postupně se obohacující o práce v jiných, 
nemalířských médiích. Těm se však Haškovcová věnuje minimálně 
– o filmu se dozvíme, že je „působivou animací umělcových kre-
seb“ a několik informací o jeho produkci.
Text nám tedy nabízí spíše subjektivně zabarvenou směsku infor-
mací, než skutečně zajímavý kritický pohled. 

1 Ostatně jen v tomto čísle Ateliéru je těchto pseudorecenzí buď 
přímo od kurátorů či galeristů a dramaturgů povícero. Tereza 
Záchová píše o výstavě Filipa Dvořáka, kterou spolukurátorovala, 
Vlasta Čiháková Noshiro se rozpovídala o výstavě Jana Poupěte 
v jí vedené Galerii Kritiků, Kateřina Štroblová se prezentuje tisko-
vou zprávou k výstavě Frasera Brockelhursta a nakonec přispívá 
článkem i Jiří Pometlo o výstavě Ivana Bukovského, které byl sám 
kurátorem. U některých článků není uveden kurátor, tudíž možná 
výčet ani není úplný.



Médium: Ateliér 4/2015 
Název textu: Obrazy a objekty, rámy a rámce
Autor textu: Tereza Vernerová Volná
Hodnocení: Marek Meduna

Úvodní recenze Ateliéru 4/2015 od Terezy Vernerové Volné je věno-
vána výstavě Milana Saláka Transformets ve Špálově galerii v Praze.
Vernerová Volná otvírá článek zmínkou o polemice Milana Saláka 
s kurátorem galerie, která nahrazuje na výstavě kurátorský text. 
V polemice jde o to, zda se Salák cítí, či necítí být malířem a také 
co to vlastně znamená malovat. Vernerová Volná se domnívá, že 
ani jedno, ani druhé není pro výstavu tím nejpodstatnějším, ve 
zbytku recenze se však pohybuje prakticky pouze v rámci vyme-
zení daného tímto dialogem. Věnuje se tak především formálním 
aspektům malby a užívá slova jako pravoúhlost, objektovost, 
reprodukovatelnost, konstruovanost a podobně. Obsahy a motivy 
děl jsou zmíněny pouze okrajově, k jejich interpretaci nedochází. 
Článek poté končí sledem otázek, v nichž Vernerová Volná rozjímá 
nad nosností či smyslem tvorby, která je založena na ohledávání 
média malířského obrazu a vůbec formalistních tendencích.
Právě v důsledném opomíjení obsahových nebo šířejí tematických 
vrstev Salákových děl tkví hlavní slabiny textu. Čteme tak řadu 
tvrzení, která však nemají oporu ani ve faktech, ani v hlubších úva-
hách. Nedozvíme se třeba, proč autor volí výjevy ze starých porno-
filmů a proč jsou někde vedle nahých žen přítomni i malí chlapci. 
Přesto si je pisatelka jistá, že Salákovým záměrem dozajista nebylo 
šokovat. Jak k tomu došla, netušíme. Vernerová Volná se netáže, 
proč je na maskáčové látce namalovaná část brnění (rukavice) 
či jinde kotníčkové tenisky. Mají být pouze dokladem Salákova 
malířského umu, vynikne ten snad lépe díky lesklému povrchu 
brnění či záhybům tenisek? Zdá se, že esteticky chápaný formalis-
mus Vernerové Volné stačí na to, aby si jím vysvětlila cokoliv. Že 
by motivická volba mohla mít i jiný důvod, není ani nadhozeno, 
natož zkoumáno.
Škoda, že se výstavu Vernerová Volná nepokouší více vztáhnout 
k Salákově starší tvorbě. Třeba by přišla i na jiné interpretační 
možnosti, pomocí níž by bylo možno výstavu číst, napadají mne 
namátkou tyto pojmy: sběratelství, fetišismus, solipsismus... Salá-
kova tvorba by nepůsobila tak uzavřená do sebe a autorčiny úvahy 
by dostaly možnost vystoupit z vlastního bludného kruhu.

Médium: Ateliér 4/2015
Název textu: O svodech mamonu
Autor textu: Kateřina Tučková
Hodnocení: Milan Salák

Ve čtvrtém čísle Ateliéru z roku 2015 najdeme na jediné straně 
nadepsané podoby malby hned čtyři různé texty. 
Všechny čtyři texty se věnují představování různých výstav. U všech 
také převládá dojem, že se nejedná o standardní recenzi (ani mini-
recenzi), ale spíše o jakousi rozšířenou anotaci či doprovodný text 
k výstavě. 

První text napsala Kateřina Tučková. Věnuje se v něm výstavě 
Michala Novotného v pražské Galerii Vltavín.
Článek půsbí jako návod ke čtení výstavy pro začínajícícho diváka. 
Tučková představuje autora, zvaného též „Micl“, a seznamuje nás se 
třemi jeho uměleckými profesemi. Poté se dozvíme, jak (a jak moc) je 
která z jeho „tváří“ zastoupena na samotné výstavě – Micl-sochař 
třeba jen drobnými plastikami, zatímco Micl-malíř a Micl-koncep-
tuální umělec převažují. Poté se Tučková pustí do analýzy zastou-
pených děl a z ní i cosi vyvodí.
Jelikož text začíná větou o tom, že aktuální výstava Novotného 
„opanovala“ galerijní prostor, dalo by se snad usoudit, že posuzo-
vaný text vznikl jako reakce na výstavu a ne jako její součást. (Ade-
kvátnost volby výrazu „opanovala“ je z následujícího textu nepříliš 
zřejmá a jeví se tak jako reziduum spisovatelské praxe autorky, 
pročež zbytek článku je napsán zhruba ve stejném slohu.) Opak 
je však pravdou a text skutčeně nelze odlišit od reklamy. Kromě 
standardních anotačních vět se nám dostane také několika pouče-
ní, z kterých by si čtenář mohl vyvodit třeba to, že dnešní malba 
se od „konceptu“ liší tím, že je jásavá a plnobarevná, zatímco kon-
cept (respektive konceptuální malba) je „koloristicky úsporný“. 
Podobně objevné jsou i výsledky rozborů Novotného děl. Širšího 
pohledu, třeba žánrového zasazení (sám bych navrhoval kategorii 
„české výtvarné grotesknosti“), se nedočkáme. Tučková se namísto 
toho rozepisuje o metafoře prasete v  žitě, spojené s názvem jed-
noho z obrazů. Aktuálnost Novotného tvorby je pak následně 
dokládána neveselou prognózou klesající úrovně naší materiální 
společnosti. 
Nezbývá než uchýlit se k podobně poetickému stylu a směrem 
k   Tučkové konstatovat, že při čtení takové recenze má člověk 
pocit, že „lepší časy“ jsou opravdu daleko.



Médium: Ateliér 4/2015
Název textu: Červená Karkulka 
Autor textu: Miroslav Petříček 
Hodnocení: Milan Salák

Pod druhým z textů je podepsán Miroslav Petříček.
Text se nese v poeticko-myslitelském duchu. Filozof Petříček, 
inspirován dílem umělce Velíška (se kterým je evidentně dobře 
obeznámen), ponouká diváka ke čtení nevýtvarných obsahů uměl-
cova díla. Text často od díla odbíhá vlastním směrem, v tomto 
případě k aktuálnímu problému „našeho“, většinou neřešeného, 
vztahu ke zvířatům. 
Text pravděpodobně vznikl jako doprovod k výstavě. Dokonce  si 
lze představit, že se jedná o doslovný přepis proslovu, kterým byla 
otevřena výstava. Zařazení podobného článku bez jakéhokoliv 
označení (je-li předchozí úvaha pravdivá), je samozřejmě značně 
problematické, text samotný je však naštěstí alespoň inspirativní. 
Petříček, jakožto profesionál, se nenechal ve svých myšlenkových 
výletech unést k tomu, aby čtenáři/divákovi předkládal, co si má 
myslet. Namísto toho nabízí spíše prostor k jinému náhledu na 
dílo, který se otvírá v pozadí jeho tvůrčího komentáře. Je logické, 
že vzhledem k povaze a rozsahu textu se nastínění možných 
problematických momentů Velíškovy tvorby nedočkáme. 
Samotná úvaha je funkční a obhajitelná, tvorba Martina Velíška 
by si ale jistě zasloužila i onu tradiční teoreticko-uměnovědnou 
analýzu. Hlavní otázka tak směřuje k samotnému Ateliéru a jeho 
důvodům pro zařazování podobných textů, obzvláště na tak malé 
ploše a bez jakéhokoliv označení.

Médium: Ateliér 4/2015
Název textu: Vnitřní cestopis
Autor textu: František Dryje
Hodnocení: Milan Salák

Ve třetím z textů se František Dryje rozepisuje o výstavě Kateřiny 
Piňosové.
Dryje je básník-surrealista a v podobném duchu rozvíjí svůj člá-
nek. Zhusta užívá slova „mýtus“ v nejrůznějších tvarech. Tvorbu 
Kateřiny Piňosové představuje jako silně mystického, „medijního“ 
charakteru a sugeruje, že v našem uměleckém okruhu nemá obdo-
bu. Autentičnost vidění Piňosové je pak dokládána odvážným tvr-
zením, že fantaskní tvory, jež zabydlují její tvorbu, Piňosová sku-
tečně potkává. Tím, že o nich „podává zprávu“, pak jednoznačně 
dává na frak povrchnímu světu počítačových her a simulaker.
Dryje jistě užívá nadsazeného stylu v dobré víře, že tak čtenáře 
přesvědčí o jedinečnosti autorky. Bohužel se mu však přes všech-
nu snahu daří spíše doložit limity vlastního povědomí – nejen 
o imaginaci „vševládných“ tvůrců počítačových her, ale i o místní 
(současné i minulé) výtvarné tvorbě. Text je zahlcován množstvím 
archetypálních klišé, Dryje srovnává s kdekým z historie umění, 
aniž by ale skutečně trefoval (což je zřejmé už z přiložené repro-
dukce). Nepokouší se například vyložit dílo jako komentář k tvor-
bě Toyen, nenapadá ho souvislost s  Piňosové generačními sou-
putníky jako je Veronika Holcová, nebo Martin Kuriš. Zasazení 
autora do kontextu kulturní vrstvy by přitom bylo jistě přínosněj-
ší, než květnaté líčení autorčiny citlivosti, připomínání výtvarných 
projevů prastarých kultur a štkaní nad prázdnotou dnešního zpo-
vrchnělého světa.



Médium: Ateliér 4/2015
Název textu: Něžně vulgární
Autor textu: Klára Burianová
Hodnocení: Milan Salák

V posledním ze čtveřice textů Klára Burianová recenzuje výstavu 
Aleny Foustkové Řekni mi, co čteš, pičo (a já ti řeknu, kdo jsi).
Burianová osvětluje inspirační zdroje ostravské umělkyně a zpro-
středkovává okolnosti, které vedly Foustkovou k  volbě provoka-
tivního názvu výstavy. Burianová představuje Foustkovou jako 
„citlivou“ a staví ji do konfrontace s nekulturností a konzumem. 
Srozumitelně vykládá její tvorbu a hodnotí samotnou výstavu.
Argumentace Burianové je funkční a naštěstí se neopírá jen o poci-
ty, i když ty jsou jedním z hlavních tématů článku. Bohužel poně-
kud zavádějící je užitý styl. V dlouhých souvětích první části článku 
se ztrácí rozvíjený podmět a ve větách z druhé půle už chybí doce-
la. V poslední větě se pak Burianová sama nechá zlákat k banálně 
básnickému projevu. Podivuhodný výraz „kvazi cereální krabice“ 
by si pak zasloužil vlastní rozklad. Recenzentka zřejmě míří do 
vod kritiky reklamního průmyslu, sama ale v zájmu budování sen-
zitivního looku umělkyně nezmiňuje její angažmá v tomto sektoru. 
Přitom předchozí zkušenost Foustkové s reklamou s náměty jejích 
prací neoddiskutovatelně souvisí. Ve čtenáři se pak o poznání hůře 
vzbuzuje důvěra, že umělkyně by skutečně chtěla bojovat s „kon-
zumním monstrem“ (byť jen v  poetické rovině). Skepse, nebo 
i rezignace profesionálky může být zajímavým východiskem ke 
čtení uměleckého díla. To by však Klára Burianová musela k téma-
tům, která sama nadhazuje, přistoupit hlouběji a zahrnout do své-
ho kritického pohledu i samotnou umělkyni.

Médium: Ateliér 5/2015 
Název textu: Model
Autor textu: Marie Haškovcová
Hodnocení: Marek Meduna

V pátém čísle Ateliéru 2015 rozebírá Marie Haškovcová výstavu 
Model kurátora Ladislava Kesnera v galerii Rudolfinum. Článek je 
doprovázen obsáhlou fotografickou přílohou.
V první třetině článku se Haškovcová věnuje samotnému pojmu 
model. Nastiňuje jeho možné významy a souvislosti. Ve zbylých 
dvou třetinách nás pomyslně provází samotnou expozicí. Jednot-
livá díla jsou komentována a vztahována k pojmu model. Text 
vrcholí hodnocením, které je pozitivní, či shovívavé: výstava zapa-
dá do dramaturgie Rudolfina, snaží se o vytvoření rámce pro ucho-
pení problematicky bezbřehého tématu, vystavena jsou díla špič-
kových umělců. Výstava je prý podnětná pro „další formulování 
pozice modelu nejen v teorii výtvarného umění“.
Marie Haškovcová napsala solidní text. Problémy, jichž se v něm 
dotýká, však příliš nerozvádí a raději se pohybuje na půdorysu 
předem vymezeném kurátorem. Podobně jako další recenzenti té-
to výstavy, i ona se občas pouští doslova do pronásledování kostí 
hozených tiskovou zprávou galerie. Užívá totožné formulace, pou-
čuje, že máme model retrospektivní a prospektivní a podobně. Je 
zřejmé, že se kurátor Ladislav Kesner pustil do rozsáhlé pojmové 
exkurze napříč staletími, kulturami i jazyky. Takové obsahové roz-
šíření ale může zavánět i povrchností. Haškovcová to dále nezkou-
má, nezabývá se tím, zda, aby mohlo být zamyšlení nad pojmem 
model funkční, nemělo by být co nejužší. Pokud je rozšířeno za 
jistou mez, přestává vypovídat a rozpouští se v konstatování, že 
modelem může být prakticky vše. Její text tak vlastně zdvojuje pro-
blém výstavy samotné – ostrý zlom mezi teoretizováním o pojmu 
model a jednotlivými uměleckými díly, které lze vztahovat spíše 
k modelářství (pokud k modelu, tak jen velmi obecně). Z Rónova 
zařazení bychom například mohli vyvodit, že zhmotnění jakékoliv 
fantastické skutečnosti je prací s modelem, což, věru, není příliš 
trefné ani objevné.
Přesto se jedná o výstavu atraktivní. Haškovcová však nepátrá po 
původu této přitažlivosti. Co nás táhne ke zmenšeným domečkům, 
raketám, panáčkům? Je to eskapismus, spojený s prostředím počí-
tačů, našimi profily a avatary? Je to dojem moci, kterou nad mode-
lem máme? Podobné otázky nepadnou, což je škoda. 



Médium: Ateliér 5/2015
Název textu: Dalibor Chatrný – Vidět svět jinak
Autor textu: Martina Vítková
Hodnocení: Milan Salák

V pátém čísle Ateliéru ročníku 2015 najdeme portrét Dalibora Cha-
trného od Martiny Vítkové. 
V duchu žánru se Vítková nejprve zmiňuje o nedávných příležitos-
tech, kdy měla veřejnost šanci setkat se s Chatrného díly. Dále jsou 
zmiňovány autorovy monografie a kurátoři jeho posledních výstav. 
Hlavní část článku popisuje některé z nesčetných uměleckých 
experimentů Dalibora Chatrného. Zcela na konci textu se k nim 
pak přidává výčet uskupení, ve kterých Chatrný působil, a jmeno-
vání renomovaných teoretiků, které „zaujal“.
V prvopočátku může text vzbudit zavádějící dojem, že se jedná 
o recenzi stejnojmenné výstavy. Záhy se však vyjasní, že jde o pro-
filový článek o tvorbě obecně uznávaného umělce, jehož dlouhá 
a plodná kariera se teprve nedávno uzavřela. Což také anoncuje 
záhlaví celé strany (s názvem zpětný pohled – osobnost). V duchu 
pietního ohledávání umělcovy památky se bohužel odvíjí celý text. 
Chatrného experimentální tvoba je srovnávána s  dílem populár-
ních historických osobností z  oblastí vědy, filosofie a televizních 
inteligenčních kvízů. V souladu s očekáváním, jaké tlačí na autora 
textu o tvorbě klasika, se zde objevuje adekvátní počet superlativů 
jako třeba „nepřekonatelný“, „jedinečný“, nebo nejnovější hit mezi 
superlativy „nenápadný“. Je s podivem, že namísto podobných 
oslavných výkřiků se Vítková nepokoušela třeba blíže rozebrat prá-
ci člověka, jehož dílo nevznikalo ve vzduchoprázdnu. Je totiž otáz-
ka, jaký má podobné oslavování význam, když Chatrného jméno 
na domácí scéně nebylo nikdy opomíjeno. Na druhou stranu, co se 
týče rámcového seznámení čtenáře s dílem umělce odvedla Vítko-
vá jistě solidní práci. Text ale měl potenciál směřovat i k hlubším 
tématům, třeba když hned na začátku Vítková nakousla, že Chatr-
ného generační a žánroví souputníci jsou v poslední době prezen-
továni velmi často a za srovnatelných institucionálních okolností. 
Vítková doslova píše, že: „Výstavám klasiků z  oblasti geometrie 
a konkrétna se v současnosti daří“. Nedostane se nám ale pokusu 
o zamyšlení, proč tomu tak je. Škoda. Téma průniku zájmů sou-
kromých galerijních subjektů do výstavního plánu státních a měst-
ských institucí, jakož i podmínky, za kterých k tomu dochází, by si 
pozornost odborné veřejnosti zasloužilo. 

Médium: Ateliér 6/2015
Název textu: Individuální mytologie
Autor textu: Olga Wewerka
Hodnocení: Radim Langer

Úvodní strana časopisu Ateliér s datací 19. 3. 2015 je vyhrazena 
recenzi společné výstavy Lubomíra Typlta a A. R. Pencka v Topi-
čově salonu v Praze, jejímž kurátorem je Petr Vaňous. Článek na-
psala Olga Wewerka.
Wewerka článek pojímá jako popis geneze dvou malířských přístu-
pů na základě vztahu žáka a učitele. Nepouští se příliš do kritické-
ho odlišení jednoho autora od druhého. Německý neo-expresionis-
mus, který reprezentuje dílo A. R. Pencka, Wewerka pojímá jako 
paralelu k Typltově figurativním kompozicím. 
Ačkoliv má jít o jeden z hlavních příspěvků čísla, recenze ve své 
podstatě zůstává jen plytkou glorifikací obou malířů. Zcela zde 
chybí moment zamýšlení se nad různými kontexty, v kterých jed-
notlivá díla vznikala. K možnosti, že valná část dosavadní tvorby 
Lubomíra Typlta může být chápána i jako stereotypní manýra, 
odvozená z německé postmoderny i nové figurace Jiřího Nače-
radského, se Olga Wewerka nijak nevyjadřuje. Naopak, Typltova 
pozice je pro ni dopředu daná, pevně ukotvená a potvrzená jedno-
značným přijetím.
Při takové úrovni názorové předpojatosti se nutně zdá, že text má 
jen jediný úkol: zdůraznit, že tu máme další výtečnou výstavu dvou 
skvělých malířů. Princip kritické publicistiky v tomto případě ztrá-
cí veškerý svůj význam. Jediným opodstatněním podobného textu 
je pouhé zaplnění titulní strany. 



Médium: Ateliér 6/2015
Název textu: Resort
Autor textu: David Pizinger
Hodnocení: Lucie Rosenfeldová

V Ateliéru 6/2015 píše David Pizinger o výstavě Resort v galerii 
UM, na které byl promítán stejnojmenný dokumentární film Mar-
tina Hrubého.
V úvodu Pizinger deklaruje, že dílo je založeno na netradiční práci 
s informacemi. Sám se poté ale spíše než způsobu jejich podání 
věnuje informacím samotným. Soustředí se na přiblížení tématu 
filmu, kterým je historická i současná situace rekreačního resortu 
na Orlíku. Analýze a částečně i interpretaci formy filmu je věnova-
ná závěrečná část článku. Převážně však Pizinger zůstává u rozbo-
ru rámcové struktury díla.
Obecně se zdá, jako by se Pizinger předem vzdával možnosti dílo 
výrazněji hodnotit, obzvláště po formální stránce. Nelze říci, že 
by takové východisko pro vztahování se k dokumentární tvorbě 
bylo úplně nevhodné – obsáhle představit téma je jistě důležité. 
Problém tkví spíše v tom, že se text ve svém popisování podobá 
anotaci výstavy, předkládané teze příliš nerozvíjí, ani nepodrobuje 
kritičtějšímu zkoumání. Občas se nelze ubránit dojmu, že z vel-
ké části čerpá z popisu i interpretací samotného autora. Film není 
vřazen do souvislostí jiných autorských dokumentárních filmů 
(zvláště těch, vznikajících v prostředí „výtvarného umění“). Úplně 
je opomenuto prostředí galerie a samotná instalace, která přitom 
nesestávala jen z projekce filmu.
Tam, kde se Pizinger pouští do vlastních úvah a rozborů, je třeba 
uznat, že jeho dedukce jsou přiléhavé a logické. Bohužel nedojde 
na finální hodnotící vyústění samotné analýzy. Článek tak působí 
podobně nedotaženě (byť sympaticky) jako fakt, že je zde sice uve-
den celý štáb (což v recenzích video-výstav nebývá obvyklé), ale 
text se stejně zabývá jen prací režiséra.





















Flash Art Czech & Slovak Edition

Časopis Flash Art Czech & Slovak Edition vychází jako čtvrtletník. 
Odnož magazínu v českém a slovenském jazyce vznikla v roce 2006 
jako mutace magazínů Flash Art International a Flash Art Italia, 
vydávaných od 70. let. Původní dvojjazyčná verze byla založena 
Giancarlem Politim dokonce už v roce 1967.

Pro nastínění záměrů redakce uvádíme citaci přímo z webu 
magazínu: „Hlavním posláním české a slovenské edice mezinárodně 
uznávaného časopisu Flash Art je kromě zprostředkovávání 
aktuálních informací systematická podpora rozvoje kritického 
a teoretického myšlení v rámci současného umění a také nepřetržité 
informační výměny domácího výtvarného dění s mezinárodní 
uměleckou scénou.“

Při srovnání „Czech & Slovak Edition“ s „International“ verzí 
Flash Artu je na první pohled zřejmé, že česká verze se soustředí 
hlavně na zdejší umění. Z mezinárodní anglickojazyčné verze 
časopisu jsou v každém vydání přejaty průměrně dva články. Někdy 
jde o portréty umělců, jindy o překlady článků, které obecněji 
pojednávají o aktuálních jevech na poli výtvarného umění. Česká 
redakce pak většinou přispívá texty, jejichž tématem je význačná 
umělecká osobnost nebo důležitá událost, například festival, 
umělecká soutěž či výstava. Méně už se pak objevují soubornější 
zamyšlení nebo shrnující články, které by se pokoušely postihnout 
témata nebo tendence i nad rámec zmíněných aktualit či medailonů.

Nejrozšířenější typ článků má tedy charakter jakýchsi komentářů 
k současnému dění. Texty většinou nejsou laděny příliš kriticky. 
U čtvrtletníku podobného objemu a koncepčního dělení rubrik 
bychom uvítali i texty, které budou mít trvalejší výpovědní hodnotu. 



S odstupem času se totiž magazín jeví jako informační archiv 
uplynulých událostí a rejstřík uměleckých osobností, které se 
momentálně těší uznání. Jednotnou názorovou tendenci čtvrtletníku 
či čitelný kritický diskurz lze u Flash Artu najít jen těžko.

S tím zřejmě souvisí i velký rozptyl přispěvatelů. Redakční okruh 
je skutečně široký. Na webu je uváděno kolem 40 jmen a tento seznam 
zdaleka nezahrnuje všechna jména.

Občas se sice objeví článek, který vybočuje z daného formátu 
portrétu či recenze aktualit, přesto má povětšinou stejný informační 
tón. S ostrou kritikou či jednoznačným a pevně formulovaných 
názorem se setkáme zřídka. Flash Art se tak jeví jako médium, které 
propaguje určité umělce a umělecké tendence, informuje čtenáře, ale 
svým způsobem se vyhýbá všemu „negativnímu“ – a tedy i kritice.

Texty jsou rozděleny do jednotlivých rubrik. Příslušné typy 
článků si lze snadno domýšlet podle názvu rubriky. V čísle se vždy 
nachází News, Spotlight, Brand New, Flash Art International, Cover Story, 
Feature, Interview a Reviews.

Redakce nenabízí žádný klíč ke čtení obsahu jednotlivých čísel. 
V časopise chybí úvodník šéfredaktora, podle kterého by se čtenář 
zorientoval. Hlavní články čísla by zřejmě dle obsahu a délky  
(a nepochybně i názvu rubriky) měly být obsaženy v rubrikách 
Spotlight, Cover Story a Feature.

Napříč rubrikami se texty liší mírou kritičnosti i výpovědní 
hodnoty. Tu a tam jsou i v rubrice News smysluplné a kritické zprávy 
o výstavách. Naopak v rubrice Feature, kde by čtenář očekával stěžejní 
texty čísla, jsou sice články objemem rozsáhlé, často však chudé co se 
týče názoru či inovativní interpretace. Kolísavá úroveň rubrik zjevně 
odráží rozdíly v kvalitách jednotlivých (nestálých) přispěvatelů.

Texty i v rámci stejné rubriky tedy nedodržují jednotný 
formát či jasný žánr. Často se stírají rozdíly mezi rubrikou News 
a Spotlight. V rubrice News, kde by se čtenář spokojil s krátkým 
vhledem do současného dění, se občas vyskytne překvapivě dobře 



vyargumentované hodnocení. Naopak v rubrice Spotlight jde často 
o představení umělce, projektu či fenoménu, aniž by bylo zjevné, 
jestli cílem má být víc, než jen upozornit na jeho existenci. Jen někdy 
dané téma představeno v širším kontextu, nebo je čtenářům vykreslen 
podrobnější obraz.

Do rubriky Feature spadají články o důležitých událostech, 
například o udílení uměleckých ocenění, často ale mají i charakter, 
který by se hodil spíše pro News, protože nepodávají žádné informace 
nad rámec tiskové zprávy.

Závěrečnou rubriku Reviews pak naplní krátké recenze a anotace 
právě probíhajících výstav. Část z nich je přejatá z vydání Flash Art 
International, jejich záběr tudíž přesahuje místní scénu a reflektuje 
částečně i dění v evropských výstavních prostorách. Paradoxně až 
na těchto mikroformátech, odsunutých na závěr čísla, dokazují 
někteří autoři, že umí o umění psát i kriticky. Ani zde se ale nestává, 
že by autor napsal výhradně negativní recenzi. Vždy se kritika musí 
mísit se záměrem informovat. Až na délku jsou tak Reviews snadno 
zaměnitelné s News a je pak otázkou pro redakci, v čem se vlastně tyto 
rubriky mají lišit a v kterých případech tomu tak skutečně je.

Široké spektrum přispěvatelů má ale kromě názorové 
rozmělněnosti také své pozitivní důsledky. Záběr magazínu není 
nikterak centralizující, výběr recenzovaných výstav a upoutávek 
se nesoustředí jen na Prahu či Bratislavu, jakožto největší kulturní 
centra mapované oblasti, v časopise se naopak objevuje spousta 
informací i o malých výstavních prostorech. Flash Art Czech & Slovak 
Edition tak v souhrnu obstojí především jako informačně bohaté 
médium, méně už jako kritický umělecký magazín s názorem.



Médium: Flash Art CZ/SK September – December 2014 
Název textu: Grey Gold – umění vytvořené s nadhledem a grácií
Autor textu: Zdena Kolečková a Michal Koleček 
Hodnocení: Martin Prudil

V posledním Flash Artu z roku 2014 se manželé Kolečkovi věnují 
výstavě Grey Gold v brněnském Domě umění.
V prvních odstavcích nepřílíš rozsáhlého textu sumarizují Koleč-
kovi východiska výstavy. Kurátorky Terezie Petišková, Anna Var-
tecká a Vendula Fremlová zde představily díla českých a sloven-
ských umělkyň, které přesáhly věk šedesáti pěti let a stále se věnují 
výtvarné tvorbě. Jak manželé Kolečkovi podotýkají, kurátorky 
výstavy svoji pozornost zaměřují jak na starší tvorbu autorek, tak 
i na období po roce 1989. Umělkyně rozdělují Kolečkovi na dvě 
skupiny. Na ty, jejichž tvorba dokázala reagovat na vývoj výtvar-
ného umění posledních desetiletí (Jana Želibská, Adéla Matasová 
a Klára Bočkayová), a na ty zbylé, u kterých převládá lyrická polo-
ha, „v ženské linii“ dějin umění prý obvyklejší. Jako příklad jsou 
uvedeny Jitka Svobodová, Inge Kosková, Daisy Mrázková a Marie 
Blabolilová.
Kolečkovi se bohužel zaplétají do mnoha problematických zjedno-
dušení, jako například když vykreslují „nezpochybnitelnou“ výji-
mečnost Jany Želibské, nebo když se naopak snaží tvorbu význam-
né české ilustrátorky Daisy Mrázkové vměstnat do kategorie 
volného umění a na základě toho ji soudit a hodnotit. V místech, 
kde by mohli důkladněji analyzovat či vyjádřit nějakou tu kritickou 
tezi, násobí především mechaničnost přístupu kurátorek. Namísto 
polemiky se uchylují k obraně výstavy, když varují před (snad) 
očekávanou otázkou: proč prezentovat pouze umělkyně? Naopak, 
chválí kurátorský záměr vystavit celou generaci umělkyň bez sil-
nější kurátorské koncepce. Kopírují tak chyby výstavy, nezajímá je, 
zda ta sama nebyla silně problematická ve své nekomplikovanosti 
a obecnosti kurátorského konceptu. Na samém konci textu ještě 
Kolečkovi vyzdvihují výzkum, s výstavou spojený, jehož výsledky 
jsou prý zřejmější v doprovodné publikaci. Ta podává komplexněj-
ší zprávu o zvolené generaci umělkyň než samotná výstava. Přesto 
se ale naznačená potencialita problému odkládá na neurčito, s tím, 
že je vlastně důležité i to, „co se do expozice nevešlo“. Článek pro-
stě za každou cenu musí vyznít pro výstavu pozitivně. 
Bohužel text nelze hodnotit jinak, než jako amalgám plytkého 
referátu a informačního servisu, který rezignuje na rozvíjení byť 
jediné myšlenky či názoru a zcela postrádá kritický postoj.

Médium: Flash Art CZ/SK September – December 2014 
Název textu: Přebývání a chybění ega
Autor textu: Karina Pfeiffer Kottová
Hodnocení: Martin Prudil

Karina Pfeiffer Kottová se v posledním Flash Artu 2014 ve své krát-
ké recenzi věnuje výstavě Coming to Reality. 
Na začátku recenze Pfeiffer Kottová charakterizuje současný umě-
lecký svět jako prostor, kde se střetávají dvě nepříliš se prostupu-
jící tendence. Na jedné straně stojí nadřazený globální „artworld“ 
se všemi svými artfairy a bienálemi. Na straně druhé nalezneme 
jednotlivé lokální scény, jejichž příslušníci k artworldu vzhlížejí. 
Jednou za čas dojde k úpravě proporcí mezi těmito světy a eko-
nomicky mocnější artworld na chvíli uvolní své hranice, aby mohl 
být okysličen přírůstky z lokálních scén. Kurátora výstavy Fionna 
Meade řadí Pfeiffer Kottová jednoznačně do světa artworldu. Tvr-
dí, že ze své pozice výše zmíněné napětí nereflektoval, či je prostě 
přehlédnul. V souvislosti s tím kritizuje Pfeiffer Kottová obvyklou 
praxi, kdy bývají místní umělci na větších skupinových výstavách 
bez hlubších souvislostí doplněni o své globální kolegy, aby jejich 
hvězdná aura dodala výstavě patřičneého lesku. To vztahuje i na 
recenzovanou výstavu, kterou připravil tým okolo galerie Svit ve 
spolupráci s galerií Futura.
Na malém prostoru dokáže Pfeiffer Kottová velmi výstižně a s leh-
kou ironií polemizovat s kurátorskou koncepcí výstavy. Není zde 
tolik místa, aby se mohla věnovat jednotlivým dílům (přiznává jim 
však vysokou úroveň), zaměřuje se tedy místo toho na kuátorský 
text. Charakterizuje ho jako ledabylý a všeobsažný. Fionn Meade 
se v něm vztahuje k několika novověkým filozofům, zabývajícím se 
pojmem (otázkou) ega. Jak Pfeiffer Kottová ironicky glosuje, kurá-
tor měl skutečně dostát metodám karteziánského myšlení, potlačit 
své ego a výstavu vybudovat na základě silné koncepce či ideje. 
Namísto toho byli podle ní umělci na výstavě v zástupné pozici. 
Bylo možné kohokoli vyměnit a text by mohl zůstat naprosto stej-
ný. Kurátor, který tak zůstal tím jediným, co výstavu zcelovalo, si 
však ani nenašel dost prostoru ve svém itineráři, aby se skutečně 
účastnil práce na výstavě a velkou část (výběr děl, instalaci) přene-
chal svým českým kolegům.
Styl psaní a argumentace Pfeiffer Kottové jsou naprosto přesvěd-
čivé a suverénní. O poněkud rozpačité výstavě se jí tak podařilo 
podat svěží a inspirující zprávu. Podobný styl je obvykle k naleze-
ní spíše u štiplavých recenzí v angloamerických periodikách – je 
ocenitelné, že se s ním díky (mimo jiné) Pfeiffer Kottové můžeme 
konečeně seznámit i u nás.
Bohužel, v textu se objevuje i jedna faktická chyba, která v jinak 
podařeném celku o to víc zamrzí. Výstava se kromě Futury neko-
nala v galerii Svit, ale v prostoru Nové síně. Pro čtenáře obeznáme-
ného s výstavou by mohla tato chyba zavdat i k pochybnosti, zda 
Kottová druhou část výstavy vůbec naživo viděla.



Médium: Flash Art CZ/SK September – December 2014
Název textu: Michal Škoda – prostor v odrazu lidské zkušenosti
Autor textu: Markéta Magidová 
Hodnocení: Marek Meduna

Ve Flash Artu z prosince 2014 se můžeme začíst do rozsáhlého 
portrétu Michala Škody od Markéty Magidové. Zařazení textu do 
rubriky cover story naznačuje, že se jedná o ústřední článek čísla. 
Tomu odpovídá i rozsah čtyř stran. 
Magidová rozdělila text do tří částí. První a třetí na sebe navazu-
jí a tvoří jakousi poetickou reflexi výstavy Michala Škody v gale-
rii Na shledanou. Prostřední oddíl je popisem jiných Škodových 
výstav a projektů z posledních deseti let. „Poetické“ části textu 
přibližují Škodovo dílo pomocí vyprávění s abstraktní centrální 
postavou matematika a logika, který zkoumá dva Škodovy počiny 
– zásah do architektury bývalé smuteční síně a inscenovanou per-
formanci. V této části jsou dle noticky uvedené pod článkem prav-
děpodobně použity i zápisky a úvahy samotného autora. Mezi 
oběma poetickými oddíly je vložena část rekapitulační. V ní jsou 
přiblíženy některé autorovy výstavy a projekty a nastíněny jejich 
interpretace. Tato část je uzavřena tvrzením, že „Michal Škoda je 
autorem zdánlivě strohým a racionálním, ale pod touto vizualitou 
se skrývá dynamické, bohaté a emocionální hledání pozice člověka 
ve světě.“
Bohužel pro Škodu i pro čtenáře, text z velké části připomíná lite-
rární exhibici. V první a třetí části tak najdeme věty typu „Všechny 
vizuální počitky převádí na soubor abstraktních dat...“, „Všechny 
jeho smysly vrstvené v čase a uložené do archivu logiky, kterou 
lidská mysl vybudovala, se syntetizují do ideálního systému...“ 
a podobně. Místy to připomíná až text snaživého gymnazisty, kte-
rý se sám pokouší o „velké umění“, ale nedaří se mu to. Kostrbaté 
věty zahaluje mlha obecnosti a neurčita, všechno se to jaksi nekon-
krétně snaží dokázat či ilustrovat onu centrální větu z druhé části. 
Přitom problém samozřejmě netkví v tom, že Magidová užívá silně 
subjektivního stylu, ale v tom, že u ní subjektivní neznamená osob-
ně konkrétní, ale obecně neživotné. 
Článek je tak přeplněn všemi možnými neduhy, spojenými s pozicí 
kritika, který místo porovnávání, odporování a rozkrývání inter-
pretací raději na umělcovu tvorbu hledí v tichém úžasu. Domívám 
se, že jde o základní chybu, s povahou kritiky zcela neslučitel-
nou, a že kritik by nikdy neměl věřit umělci jeho vlastní „příběh“ 
a „pravdy“, neboť ty jsou vždy zrádné. 

Médium: Flash Art CZ/SK, December 2014 – March 2015
Název textu: Cena Jindřicha Chalupeckého. Mladí z periferie
Autor textu: Michal Novotný
Hodnocení: Alžběta Bačíková 

V prvním čísle Flash Artu 2015 najdeme recenze věnované dvěma 
slovenským a jednomu českému ocenění za výtvarné umění. 
Kromě Ceny Jindřicha Chalupeckého pro české umělce do 35 let 
a jejího slovenského ekvivalentu Ceny Oskara Čepána se zde reflek-
tuje i ocenění Malba 2014 – Cena nadácie VÚB. Všechny tři články 
byly zařazeny do rubriky Feature, dedikované centrálním textům 
čísla.
Společným rysem všech textů je absence jednoznačného zhodno-
cení kvality recenzovaného ročníku soutěží. Navzájem se liší mírou 
kritičnosti a volbou perspektivy recenzenta – zda události hodno-
tit s přihlédnutím k místním poměrům, či spíše z širšího hlediska.

V prvním z trojice textů recenzuje Michal Novotný poslední roč-
ník Ceny Jindřicha Chalupeckého
V úvodním odstavci uvádí Novotný text prohlášením, že CJCH 
vypadá letos jako „jakákoliv jiná výstava umělců na severní polo-
kouli“. Toto tvrzení je myšleno pozitivně a Novotný se postupně 
ukazuje být příznivcem stírání lokálních uměleckých tendencí 
a mísení s mezinárodním proudem současného umění. Dle jeho 
mínění to může v globální perspektivě přinést „komplexnější 
a hlubší výsledky“. Svou recenzi dále staví na porovnávání finalis-
tů CJCH s úspěšnými zahraničními, čili mezinárodně uznávaný-
mi umělci. Činí tak prostřednictvím poukazování na podobnosti 
v principech tvorby jednotlivých autorů. Na závěr dojde k jakému-
si shrnutí předchozího.
Novotný se logicky k vzhledem k povaze svého textu neubránil 
velké míře zobecnění. Horší je, že při svých úvahách jako by počí-
tal s nějakými obecně sdílenými měřítky pro posuzování umělců. 
Přitom nám blíže neosvětlí hodnotový systém, na kterém by se 
měly takové soudy zakládat. Jakým způsobem by se měl třeba defi-
novat „pokrok“ zůstává nezodpovězeno. Působí to občas tak, jako 
by to, co již uznala mezinárodní scéna, mělo být automaticky a při-
rozeně relevantním pro posuzování a srovnávání umění kdekoli 
na světě. Ze všeho trčí autorův (nevyřčený) názor, že podobnosti 
tvůrčích výstupů českých umělců s jejich zahraničními protějšky 
můžeme považovat za veskrze pozitivní úkaz. Jako by konec dis-
kuze o příslušnosti umělce k lokálnímu kontextu mělo provázet 
úlevné vydechnutí, že jsme konečně světovou uměleckou produkci 
dohnali. Tento názor však nikde nezazní naplno, vše zůstává v rovi-
ně polemického tázání se. Na druhou stranu je třeba přiznat, že se 
Novotný při srovnávání samotných umělců vyhýbá zkratkovitým 
soudům na základě vnějších podobností a je vnímavý i k drobným 
rozdílům v přístupech a výsledcích. Komparativní dobrodružství 
však nepřesáhne úroveň asociativní exkurze. Kritický názor pro-
bleskuje jen v útržcích hodnocení jednotlivých finalistů.
Z celého textu převažuje dojem, že potřeba recenzovat CJCH 
tímto způsobem spíše nevědomky upomíná na komplexy spojené 
s touhou odložit „východní identitu“ českého umění, než aby otví-
rala možnosti, jak (nově) místní umění kritizovat a posuzovat.



Médium: Flash Art CZ/SK, December 2014 – March 2015
Název textu: Máme na Čepana?
Autor textu: Diana Majdáková
Hodnocení: Alžběta Bačíková 

V dalším textu recenzuje Diana Majdáková finále Ceny Oska-
ra Čepána. Vychází při tom z výstavy finalistů v žilinské Nové 
synagoze.
Majdáková se soustředí především na specifika aktuálního ročníku 
v lokálním kontextu. Výběr galerie pro prezentaci finalistů hodno-
tí kladně. Poté se zamýšlí nad rozporem mezi hlavní prezentací, 
tedy výstavou, již má šanci shlédnout veřejnost, a dlouhodobějším 
působením umělců, které z ní přirozeně není patrné. Kritizuje tak 
fakt, že zákulisní výběr vítěze dle portfolia umělce se může míjet 
s divákovou zkušeností osekanou na jeden vystavený projekt. Má 
na mysli obzvlášť formy umělecké praxe, s nimiž například pracuje 
právě vítězka soutěže Jana Kapelová, tedy dlouhodobější partici-
pativní projekty, jejichž „přešití na míru“ výstavy pak může působit 
nepřirozeně. Majdáková se proto snaží hodnotit výstupy jednotli-
vých umělců v kontextu dlouhodobé umělecké činnosti, zároveň 
se ale pokouší zohlednit i pozici diváka, který zná dílo jen z jeho 
instalace v galerii. Na závěr kriticky zhodnocuje, že pokud by se 
mělo soudit ze samotné výstavy a odhlédnout tak od předchozích 
tvůrčích aktivit umělců, neobstálo by žádné z vystavených děl.
Text je problematický především svou nedotažeností. Autorka recen-
ze se snaží srovnávat záměry autorů s výsledným vyzněním jejich 
prezentací. Nedokáže ale kontext tvorby jednotlivých autorů nato-
lik přiblížit, aby čtenář mohl zhodnotit, nakolik jsou její názory 
relevantní a nakolik spíše subjektivně (nad)interpretuje. Napří-
klad dílo Martina Kochana, které Majdáková vyzdvihuje nejvíce, 
vyznívá v jejím podání poněkud banálně, až lze sotva uvěřit jeho 
přesvědčivosti. Takových příkladů je povícero. Tam, kde by měla 
zaznít kritika díla, je například jen konstatováno, že daný prin-
cip tvorby je nedostačující. Působení díla Kapelové je zase jinde 
označeno jak rozpačité. O subjektivní soudy autorky tu zkrátka 
není nouze, ale chybí vodítka, dle kterých bychom se vůbec mohli 
rozhodovat, zda předkládaným názorům důvěřovat, či ne. Pomoh-
lo by jistě podrobněji rozvádět, v čem kritizovaná díla selhávají, 
podkládat svá tvrzení, věnovat se detailu – zkrátka argumentovat.
Otázku, kterou si Majdáková sama pokládá, tak lze bohužel snad-
no obrátit proti jejímu způsobu hodnocení: není to trochu málo?

Médium: Flash Art CZ/SK, December 2014 – March 2015
Název textu: Maľba 2014. Cena nadácie VÚB
Autor textu: Silvia L. Čúzyová
Hodnocení: Alžběta Bačíková 

V posledním textu se Silvia L. Čúzyová věnuje ocenění s názvem 
Malba 2014 – Cena nadácie VÚB.
V článku se dozvíme, kdo byl v porotě ceny, kdo byl oceněn a na 
několika místech dojde na popis některého ze soutěžních obrazu. 
K hodnocení podmínek výběru soutěže se Čúzyová nevyjadřuje, 
jen na začátku letmo zmíní, že složení poroty bylo téměř výhradně 
mužské. Poté nás informuje o tom, že porota mohla „vybírat ze 
skutečně široké škály malířských přístupů přihlášených autorů“. 
V závěru pak Čúzyová krátce spekuluje nad preferencemi porotců 
na základě popisu jejich vlastní tvorby.
Článek bohužel hodnotou svého obsahu příliš nepřekračuje tis-
kovou zprávu či jednoduché zpravodajství, jehož podstatou je 
vrstvení novinek a jmen. Navíc v sobě obsahuje několikero roz-
porů a nedůsledností. Proč například kritizovat, že mezi porotci 
jsou samí muži a nezaobírat se zároveň tím, že obdobná situace 
je i mezi oceněnými? Mezi dvaceti finalisty jsou ženy pouze tři. 
Jestli výběr oceněných obrazů probíhal anonymně nebo ve spojení 
se jménem autora/autorky se bohužel nedozvídáme z recenze, ani 
na webu soutěže, takže si v podstatě jen těžko můžeme na tuto 
problematiku udělat vlastní názor. Stejně tak se Čúzyová vůbec 
nepokouší otvírat jakoukoli diskuzi nad podobami zúčastněné 
malby. Jestli je to její leností, nebo skutečnou nemožností vyčíst 
z nekoncepčního výběru poroty nějakou logiku výběru, můžeme 
jen hádat. Závěrečná recenzentčina fixace na jména porotců nás 
navíc staví do paradoxní situace, kdy se čtenář více informací 
dozvídá o pracích porotců, než o výstupech oceněných umělců. Je 
těžké se vyhnout spekulaci, že je tomu tak proto, že pro Čúzyovou 
bylo snazší zjistit si informace o zavedených osobnostech umělec-
kého světa, než o neznámých soutěžících. Přitom úvaha nad tím, 
jak složení poroty determinuje výběr oceněných děl, by mohla být 
klidně hlavním bodem plnohodnotně kritické recenze. Pokud by 
měl na výběr vítězů dopad pouze osobní vkus umělců, nehledě na 
jiná kritéria, bylo by jistě vhodné to problematizovat, čehož se ale 
od Čúzyové nedočkáme. Informace se prostě v jejím podání vrší na 
jednu hromadu, z níž se čtenář případně musí sám pokoušet vylo-
vit si názor. Podnětné by s přihlédnutím k česko-slovenské podo-
bě lokálního Flash Artu mohlo být i srovnání slovenského ocenění 
s českou Cenou kritiky za mladou malbu. 
Recenze neotvírá kritickou diskuzi ani nad samotnou soutěží, ani 
nad stavem současné slovenské malby. V lepším případě by tedy 
bylo minimálně namístě pro příště podobný text přesunout z části 
Feature do místa vyhrazeného prostému informování o nastávají-
cích či uplynulých událostech ze světa umění.



Médium: Flash Art CZ/SK December 2014 – March 2015
Název textu: Otevřená díla Milana Grygara
Autor textu: Jakub Hauser
Hodnocení: Radim Langer
 
Text Jakuba Hausera, obsažený v prvním Flash Artu roku 2015, je 
profilem umělce Milana Grygara. Vznikl nejspíše souběžně s Gry-
garovou retrospektivou v Městské knihovně v Praze.
Celý profil je věnovaný výčtu jednotlivých umělcových počinů. 
Dozvíme se, že už od šedesátých let dvacátého století se autor 
zabýval pracemi na poli propojování hudby a kresby. Dále Hua-
ser tvrdí, že se Grygar svou prací bezpochyby významně zapsal 
do dějinné struktury světového umění po roce čtyřicet pět. To je 
doloženo slovy uznání od Hanse Ulricha Obrista, který jej označil 
za prvního umělce, zabývajícího se hudbou ve výtvarném umění.
Článek rozhodně není kritikou, ani recenzí. Hauser zkoumaného 
umělce především velebí, jedná se tedy nejspíše o jakousi oslavnou 
studii. Jakákoli kriticky pojatá analýza Grygarova díla je napros-
to vynechána. Hauser se raději pustil do pohodlného opakování 
informací, které lze snadno dohledat v řadě publikací a katalogů, 
které se dílu Milana Grygara věnují.
Je tedy namístě tvrdit, že jde o článek ve své podstatě zbytečný.

Médium: Flash Art CZ/SK December 2014 – March 2015 
Název textu: Milan Adamčiak
Autor textu: Daniel Grúň 
Hodnocení: Marek Meduna

V prvním Flash Artu z roku 2015 si můžeme přečíst rozsáhlý profil 
Milana Adamčiaka od Daniela Grúňe. Článek se řadí k několika 
dalším textům v tomto čísle, které jsou zasvěceny umělcům propo-
jujícím ve své tvorbě výtvarné umění s hudbou a zvukem.
Autor článku ve svých úvahách vychází z velké části ze dvou pub-
likací, které se tvorbě Adamčiaka věnují, a jejichž editorem byl 
Adamčiakův dlouholetý spolupracovník Michal Murin. Grúň tyto 
publikace vítá a označuje je „doslova za záchranářský akt“. Záro-
veň si však všímá jejich nedostatků a zamýšlí se nad jejich koncepcí. 
Přemýšlí, zda rozhodnutí nezařadit fotografie dokumentující pro-
vedení některých Adamčiakových grafických partitur není čtnáři 
na škodu. Jeho druhá výhrada se týká nadužívání některých pojmů 
v textu knihy, především „epigonství“ a „eklekticismus“. Do třetice 
si Grúň stěžuje na fakt, že autoři knihy hleděli spíše na grafický 
design knihy, než na čitelnost samotných partitur, což považuje za 
chybu závažnou. Poté se v rozsáhlém oddílu textu věnuje pokusu 
o ukotvení tvorby Milana Adamčiaka, a to především ve středo-
evropských souvislostech. Tento oddíl lze do značné míry chápat 
jako Grúňovu vlastní polemiku s označením autora jako epigona.
Z textu jednoznačně vyplývá, že zatímco ke kurátorskému či edi-
torskému uchopení tvorby Milana Adamčiaka přistupuje Grúň 
analyticky a kriticky, k autorově tvorbě samotné už nikoliv. Tu, zdá 
se, bere jako součást „objektivní“ historie, a proto se spíše snaží 
nalézat souvislosti, které jí obklopovaly, než rozporovat její zákla-
dy. Grúňův výklad je však obsáhlý a natolik zajímavý, že případný 
polemický osten příliš nechybí. Jakožto profilový článek, i vzhle-
dem k rozsahu, text určitě obstojí.
Je samozřejmě otázkou, zda článek není především polemikou 
mezi dvěma kurátory/editory a zda tedy kritika není vedena z kari-
érně-profesních pozic. To ale nelze plně posoudit, zůstává však 
lehká pachuť z pocitu, že kde se dva kurátoři perou, umělec stojí 
poněkud opodál. 

























Lidové Noviny

Na wikipedii se píše, že Lidové noviny se už od doby svých počátků 
na konci 19. století – jako jedny z prvních v Českých zemích 
– soustavně věnovaly kultuře a zahraniční politice. Lze říci, že 
tento kosmopolitní étos se dnes do velké míry ztratil. Nicméně 
i tak je zastoupení kultury i přímo výtvarného umění v porovnání 
s konkurenčními médii poměrně výrazné. 

Z recenzovaných článků vyplývá, že v Lidových novinách se 
rádi zaměřují na poměrně „prověřené“ výtvarné počiny. Styl, jakým 
je o těchto akcích referováno, je srovnatelný s přístupem novinářů 
z konkurenčních médií. Lze si tedy opět jen povzdechnout, že většina 
textů tak nepřesahuje rozsahem i kvalitou provedení jen trochu 
rozšířenou tiskovou zprávu. Výrazně vyčnívají sloupky Tomáše 
Pospiszyla, o kterých lze naopak tvrdit, že nemají ve srovnatelných 
médiích obdobu. Autor nalezl vlastní způsob, jak úspěšně propojovat 
odbornou orientaci se schopností zaujmout méně odbornou 
veřejnost. Nadprůměrnou kvalitu mají i texty Josefa Chuchmy. Za 
nejlepší recenzi, která vyšla v LN během doby našeho pozorování, 
lze považovat jeho text o výstavě Jiřího Sozanského. Dalším častým 
recenzentem je Filip Šenk. Jeho texty jsou informativní, kromě 
obligátního popisu výstavy či jednotlivých děl nám pak obvykle 
nabídne paralely na poli literatury, teorie a jiných umění. Jeho psaní 
je poučené, zručné, často se ale s výstavou míjí a polemický hrot se 
většinou úplně otupuje v přívalu odkazů.

I přes poměrně úzký okruh přispěvatelů dochází občas v LN 
až na jakýsi střet zájmů. Například když píše Filip Šenk o knize 
Tomáše Pospiszyla Asociativní dějepis umění, nebo když tentýž autor 
recenzuje výstavu Dalibora Chatrného, jejímž kurátorem je další 



z přispěvatelů LN Jiří Machalický. Je samozřejmě otázkou, zda se 
tomu lze v prostředí českého výtvarného umění vůbec vyhnout. Jistě 
by se v ideálním případě mělo vyloučit, aby jeden člověk zastával 
tolik rolí, praxe je bohužel jiná. Zmiňovaný střet zájmů tak nutně 
nemusí být na škodu, rozhodně by si ale zasloužil být v textech 
zpřítomněn.

I když výtvarné umění se objevuje opravdu ve velké části 
kulturních článků z LN, téměř úplně tu absentuje reflexe mladších 
umělců. Píše se prostě o umělcích střední a starší generace, 
o respektuhodných publikačních počinech, retrospektivách, 
výstavách ve velkých institucích. S nadázkou lze říct, že jediný 
způsob, jakým se může nejmladší umění dostat do LN, je zestárnout.
 





Médium: Lidové Noviny 19. 12. 2014
Název textu: Tekutá současnost Kateřiny Vincourové
Autor textu: Filip Šenk
Hodnocení: Milan Salák

Filip Šenk recenzuje v Lidových novinách z devatenáctého prosin-
ce výstavu Kateřiny Vincourové. 
Šenkova recenze dostala titul Tekutá současnost Kateřiny Vicnouro-
vé. V perexu předjímá Šenk hlavní námětové zdroje práce Vincouro-
vé. Poté se blíže věnuje výstavě, kterou rozebírá jak po obsahové, tak 
i formální stránce. Šenk hned dvakrát přirovnává stylizovanou figuru, 
která se objevuje v dílech, k „piktogramu na dveřích toalet“, a poté se 
pouští do masivního přirovnávání k tvorbě intelektuálů z řad spisova-
telů, myslitelů, kunsthistoriků a umělců. Dostane se nám doporučení 
na dílo Juliana Barnese, Gianni Vattima, Didi-Hubermana i umělců 
Christa a Jeanne-Claude a výpůjčky pojmu „spadlá drapérie“, který 
v díle Ninfa moderna užívá teoretik Didi-Huberman v souvislosti právě 
s dílem umělců Christa a Jeanne-Claude. 
Z úvodního tematického vymezení není jasné, jestli se Šenk věnuje 
dílu Vincourové jako takovému, nebo jen v souvislosti s aktuální 
výstavou. Z následujícího textu pochopíme, že jde jen o výstavu. 
Dílo Vincourové ani její osobnost není nikde dál v textu představo-
vána. S ohledem na předpokládaný profil čtenáře Lidových novin 
se myslím jedná o výrazné pochybení. Rozhodně nelze automatic-
ky očekávat, že si čtenář jen tak domyslí, že Vincourová je jednou 
ze zásadních autorek, objevivších se na naší umělecké scéně zkraje 
devadesátých let, nebo že je první ženou, která se stala laureátkou 
ceny Jindřicha Chalupeckého. Nebo snad jakým způsobem a proč 
vešla umělkyně ve známost u odborné veřejnosti. Šenk to sám jistě 
všechno ví, o to víc zamrzí, že si to nechá pro sebe a ani později se 
nepokouší v textu třeba srovnávat výstavu se starším dílem autor-
ky, nebo zmínit alespoň kontext, ve kterém se její tvorba rozvíje-
la. Namísto toho se pouští do odkazové exhibice, která spíše než 
upřímný zájem recenzenta o rozklad díla Vincourové připomíná 
obdivnou apoteózu výše uvedených klasiků. Takovýto „seznam 
nepovinné četby“ fundovaného kritika by se pak dal Šenkovi snad 
odpustit, kdyby se alespoň nedopouštěl zavádějících srovnání typu 
oné „spadlé drapérie“, které se snad hodí na monumentální dílo 
Christa, těžko však na látky a spodní prádlo Vincourové, užité 
v úplně jiném, intimním kontextu přirozeně osobního materiálu. 
Ve chvíli, kdy zjistíme, že jediné konkrétně jmenované dílo Vin-
courové Zevnitř ven vykládá recenzent jako alegorii pomíjivosti 
na základě obsažené potenciality použitých plážových balonů 
k vyfouknutí a dámských kombiné ke složení, nelze si bohužel 
propastný rozdíl mezi imaginací zmiňovaných autorit a recenzenta 
neuvědomit. 

Médium: Lidové Noviny 3. 1. 2015
Název textu: Orwell (ne)přítomen ve Veletržním paláci
Autor textu: Josef Chuchma
Hodnocení: Marek Meduna

V příloze Orientace Lidových novin ze dne 3. 1. 2015 recenzuje 
Josef Chuchma výstavu Jiřího Sozanského 1984. Rok Orwella. 
V článku má Chuchma široký záběr. Začíná pokusem o shrnu-
tí dosavadní autorovy tvorby. Ukazuje, že tematika vzájemných 
vztahů mezi svobodou, represí, totalitarismem prorůstá celým 
Sozanského dílem. Tento fakt je dle Chuchmy zřetelný i z kata-
logu k recenzované výstavě, který po textové stránce koncipoval 
sám Sozanský. K objemnému katalogu, jenž zahrnuje kromě doku-
mentace tvorby a textů umělce i esejistické texty jiných autorů, se 
Chuchma vyjadřuje pozitivně. Od něj se přesouvá k samotné výsta-
vě. Konstatuje rozpačitý dojem ze slábnoucího účinku jednotli-
vých artefaktů, který měl při průchodu výstavou. Následně spe-
kuluje nad možnými důvody (nekoncepční prezentace díla v celé 
jeho šíři, nevhodnost prostor Veletržního paláce pro tento typ tvor-
by). V závěru přesto vyjadřuje sympatie tvorbě autora a připojuje 
osobní vyznání, že v dnešní „zpohodlnělé přítomnosti“ představu-
je Sozanského angažovaná tvrdošíjnost nanejvýš cennou hodnotu.
Recenze funguje dobře. Má pevný argumentační rámec, zkou-
má jak výstavu, tak autorovu tvorbu samotnou, porovnává starší 
i novější artefakty. Při nacházení nedostatků autor přiznává své 
vlastní osobní zaujetí, což lze v záplavě pseudoobjektivity jen 
docenit.
Přesto lze k textu připojit několik postřehů. Když při hodnocení 
katalogu Chuchma tvrdí, že reprodukce jednotlivých artefaktů zde 
získávají až charakter ilustrace, není schopen svou argumentaci 
dovést do konce. Svádí tento fakt na bohatost textové složky kata-
logu, aniž by se zamýšlel nad tím, zda nemůže být problém i v pří-
padné ilustrativní povaze velké části Sozanského tvorby.
Druhá výtka je, že se navzdory názvu článku Chuchma vůbec 
nevyjadřuje k možnému vztahu Orwella a Sozanského. Působí to 
podobně nedotaženě, až opatrně – jako by se Chuchma bál, že by 
se při bližším zkoumání mohly vyjevit mezi autory navzdory zpra-
covávání podobné problematiky zásadní rozdíly.
I přes tyto výtky jde o kvalitní článek.



Médium: Lidové noviny 17. 1. 2015
Název textu: Tajné zprávy Dagmar Hochové
Autor textu: Judita Matyášová
Hodnocení: Marek Meduna

V příloze Orientace Lidových novin ze dne 17.1.2015 referuje Judi-
ta Matyášová o výstavě tvorby fotografky Dagmar Hochové Dag-
mar Hochová 1926/2012 v Moravské galerii v Brně.
Článek je spíše než recenzí výstavy popisem některých z fotografic-
kých cyklů autorky. Vyjmenovávají se zde různé náměty, jako třeba 
rozesmáté děti, zasmušilí důchodci z období normalizace, portréty 
kulturních velikánů. Dojde na připomenutí milníků života Hocho-
vé, stejně tak i na „reklamní“ lákadla směřovaná do budoucnosti 
– v podobě zmínky o možných plodech dosud nezpracovaného 
archivu.
Text působí charakterem pomníku. Vše se jen zlehka oprašuje, nic 
se nepřestavuje, neboří, neoživuje. Matyášová se spokojí s pros-
tými konstatováními a citacemi jiných, vlastní názory a pohledy 
absentují natolik, až je záhodno se ptát, zda výstavu vůbec viděla. 
Hlavní otázka, kterou text přináší, je, zda jsou znalosti Matyášové 
v daném oboru skutečně natolik chudé, nebo zda trpí vůči veliká-
nům českého umění jakousi pietní podřízeností. Tak jako tak jde 
o text dokonale plytký, který selhává i jako upoutávka – není z něj 
vlastně vůbec jasné, proč se fotografiím Dagmar Hochové věnovat.

Médium: Lidové noviny 6. 2. 2015
Název textu: Modelářský kroužek pokročilých
Autor textu: Filip Šenk
Hodnocení: Marek Meduna

Do kulturní rubriky Lidových novin ze dne 6. 2. 2015 přispěl Filip 
Šenk recenzí výstavy Model v galerii Rudolfinum.
V textu se nejprve z různých stran převrací samotný pojem mode-
lu. Šenk ukazuje různé výkladové možnosti tohoto slova. Pak je 
pojem vztažen k jednotlivým na výstavě zastoupeným autorům, 
obzvláště k těm českým. Na závěr je zhodnocena výstava jakožto 
kurátorský počin – Šenk se k ní vyjadřuje kladně.
Text jako recenze funguje dobře. Je soudržný, bez zřetelných 
chyb v logice argumentace, autor se drží zvolené osnovy. Možné 
interpretace rozvíjí a domýšlí. Samozřejmě by se mohl například 
pouštět do spekulací, zda by se z domácího prostředí nenašli pro 
výstavu vhodnější zástupci, takovými úvahami je však naše „scéna“ 
doslova zamořena, a proto lze jejich absenci spíše docenit. K auto-
rům (Róna, Sceránková) se Šenk vyjadřuje bez předpojatosti, což 
není úplně běžné.
Rozpor vlastně nalézám jen mezi názvem a textem recenze, neboť 
pojem modelářství s k modelu vztahuje jen velmi specificky. 

Médium: Lidové noviny 13. 2. 2015 
Název textu: Praha objevuje Chatrného 
Autor textu: Filip Šenk
Hodnocení: Milan Salák

V Lidových novinách ze dne 13. 2. 2015 reflektuje Filip Šenk retro-
spektivní výstavu Dalibora Chatrného v Domě U Kamenného zvo-
nu v Praze.
Šenkova recenze se odvíjí v duchu nadšení recenzenta nad neob-
vyklým počinem. Hned v počátku Šenk vytýká pražskému kultur-
nímu prostředí nevědomost co se týče mimopražského uměleckého 
dění. Poté podrobněji prezentuje různé Chatrného počiny. Kromě 
citace Ludwiga Wittgensteina se pak dostane i na krátké zhodno-
cení kurátorského přístupu Jiřího Machalického.
Šenkovo nadšení určuje tón celé recenze. Bohužel má často podo-
bu zavádějících žurnalistických zkratek. Když na začátku textu 
vyzdvihuje Šenk Chatrného coby opomíjeného Brňana a sugeruje 
dojem naprosto jedinečného díla, vznikajícího izolovaně v lokál-
ním kontextu, není to v případě umělce vzdělaného na Akademii 
výtvarných umění v Praze a následně neopomenutelně viditelného 
v kontextu generačních kolegů zavádějící? V podobném duchu se 
bohužel odvíjí i prezentace „odvážně prostých“ Chatrného počinů. 
Recenzentovy pokusy o neobvyklé psaní z kategorie „představme 
si, že“ nám mají přiblížit principy Chatrného tvorby třeba na pří-
kladu žertovné konceptuální záměny barevné a textové informace 
(Co kdyby se oranžová říkalo modrá? A právě tak uvažuje Chatr-
ný, potažmo konceptualista.). Je otázkou, zda má sám recenzent 
ponětí o podobných, až učebnicových příkladech  děl a přístupů 
z historie světového umění. Nebo se jen snaží „uchránit“ čtenáře 
před poznáním faktu, že právě Chatrný patřil mezi těch pár čes-
kých umělců, kteří neztratili kontakt s děním na zahraniční scéně? 
Jiný důvod pro absenci srovnávání totiž lze jen těžko najít. Nebo 
má snad širší kontext nahradit odkaz na dílo Ludwiga Wittgenstei-
na? Taková paralela se bohužel zdá poněkud vzdálená a pro její 
účelnější přiblížení schází v textu prostor. 
Recenze tak bohužel zcela míjí smysluplný směr, kterým by se 
mohla vydat. Na druhou stranu lze určitě docenit fakt, že se Šenk 
alespoň náznakem věnuje i posouzení kurátorského přístupu Jiří-
ho Machalického, což rozhodně nelze považovat za standartní. 



Médium: Lidové noviny 6. 3. 2015
Název textu: Stará angažovanost
Autor textu: Tomáš Pospiszyl
Hodnocení: Milan Salák

V Lidových novinách z 6. 3. 2015 nalezneme mimo jiné pravidelný 
sloupek Expozice Tomáše Pospiszyla. 
Pospiszylův text s názvem Stará angažovanost má charakter recenze. 
Autor textu se zamýšlí nad aktuálním uměleckým projektem Nebe 
vysoko nad námi je naše, který připravilo sdružení Nová Věčnost pro 
galerii Artwall v Praze. První třetina článku je věnována uvedení 
do kontextu vzniku a fungování galerie Artwall. Druhá třetina 
popisuje samotný výstavní projekt. V poslední části pak Pospiszyl 
hodnotí.
Pospiszylův tón je zřetelně, byť lehce, ironický. Účinně rozvíjí svůj 
styl, obvyklý pro rubriku Expozice, kdy se mu daří komentovat pro-
jevy výtvarného umění tak, jak je můžeme všichni vnímat (pokud si 
jich všimneme). Je rozhodně potěšující, že Pospiszyl nalezl cestu, 
jak „exponovat“ i umění, ke kterému není právě k dispozici tisko-
vá zpráva. Co se týče recenzované výstavy, Pospiszyl nás ujistí, že 
samozřejmě chápe, že autoři výstavy pracují s nadsázkou. Uvědo-
muje si tedy, že obrazy, evokující „zastaralé“ politické umění, jsou 
užity naschvál. Jeho otázka však zní, chceme-li se v umění zabývat 
aktuálními problémy, neměli bychom v zájmu věci používat i aktu-
ální prostředky? Pospiszylovy argumenty jsou solidní a lze jen 
litovat, že se na malé ploše nedostal k širším souvislostem tématu. 
Projevy levicového aktivismu jsou totiž na domácí výstavní scéně 
poměrně rozšířeným jevem a stálo by za to je zhodnotit (i po for-
mální stránce) či hlouběji uchopit. Obzvláště fakt, že jejich nejčas-
tější podobou je „veřejně neveřejná“ (a tedy i bezpečně salónní), 
granty podpořená prezentace ve finanční režii zřizovatele. Stejně 
tak by stálo za to srovnat plakáty Nové Věčnosti například s tím, 
jak se s  tématy transformace středoevropské společnosti po roce 
1989 srovnávají umělci a teoretikové z uskupení Tranzit. Na dru-
hou stranu, abych neupíral Nově Věčnosti smysl pro skutečnost, 
jsem si jistý, že na plakátech zobrazovaný právník Oldřich Janíček 
se spíše pozná na letenské zdi, než v odkazech na Slavoje Žižeka.

Médium: Lidové noviny 6. 3. 2015
Název textu: Lhotákův nesmrtelný vintage
Autor textu: Jiří Machalický
Hodnocení: Milan Salák

V kulturní rubrice Lidových novin z šestého března roku 2015 
se Jiří Machalický věnuje publikaci zasvěcené ilustracím Kamila 
Lhotáka.
Text se v anotačním duchu probírá vyprávěním (spolu)autora 
knihy o tom, jak se s Lhotákem osobně znal, popisuje atmosféru 
Lhotákových ilustrací, kterým lze jen „... snad vytknout určitou 
naivitu a neumělost, ale tyto „nedostatky“ plně vyváží romantické 
cítění a nevyčerpatelná fantazie“. Článek je pak doprovázen koláží 
ze Lhotákových ilustrací ke knize Mary Jana a prokládán několika 
tučnými předělovými titulky ve stylu „Srozumitelný, ale ne podbí-
zivý“, „Stálice po desítky let“ a „Sběratelé si mohou ověřit, zda je 
kresba skutečně autorovým originálem. Falza Lhotákových děl se 
totiž čas od času na trhu objevují“. 
Bohužel, duch výše uvedených výroků a hesel plně vystihuje obsah 
celého článku. Jiří Machalický se doslova nechá unášet vizí auto-
rů a vedle informací o kunsthistoricky jistě nesporných kvalitách 
publikace se tak v článků objevuje přehršel klišé. Navíc se do tex-
tu nevešlo ani posouzení úrovně grafického zpracování publikace, 
v případě knihy o ilustraci těžko opominutelné.
Recenzi tak nelze označit za povedenou a funkční. Což je škoda 
i vzhledem k recenzované knize.















Nový Prostor

Nový Prostor se profiluje jako periodikum, jehož náplň i distribuci 
určují sociálně-politická témata a společenské problémy; zpřístupňuje 
a přibližuje pohled lidí bez domova či sociálně znevýhodněných 
jedinců. Část věnovaná výtvarné kultuře odpovídá jedné až dvěma 
stranám, které pravidelně doprovázejí jedna až dvě fotografie. 

Výtvarnou rubriku Nového Prostoru můžeme považovat za 
názorovou tribunu kurátora a publicisty Jiřího Ptáčka, který je také 
jejím jediným přispěvatelem. Ptáčkův publicistický styl je čtivý 
a erudovaný, autor většinou míří rovnou k věci. Někdy je popisnější, 
jindy volí spíše esejistický styl, obvykle to ale funguje dobře, i proto, 
že Ptáčkova kritická činnost je kontinuální a soustředěná. Výběr 
událostí a výstav nelze považovat za nijak zvlášť neotřelý, tu a tam je 
ale věnována pozornost i věcem, které by jinak prošly veřejností bez 
povšimnutí. Po přečtení větší sumy Ptáčkových textů jsme získali 
dojem, že se v jeho činnosti projevuje souběh více rolí, především 
kurátora a kritika, což občas otupuje hrot jeho kritického ostří. Někdy 
jeho psaní působí až téměř pedagogicky. Jakoby spravedlivost jeho 
soudů byla vedena „strategickými“ hledisky – Ptáček zvažuje typ 
i míru kuloárního ohlasu toho či onoho umělce, stádium jeho kariéry, 
frekvenci výstav a tak dále. Zdá se, že ať chválí či haní, má vždy na 
mysli umělcovo dobro.

V porovnání s kolegy z jiných periodik se Ptáčkovo psaní jeví 
rozhodně jako nadprůměrné. Lze ale dodat, že by také mohlo být 
méně referující – popis často ubírá místo úvahám. Takový způsob 
psaní ale na druhou stranu značně rozšiřuje možnosti porozumění 
pro sféru neodborného čtenářstva. Často jsme sice nabyli dojmu, že 
některé úvahy a argumentace končí brzo, tento postřeh je však nutno 



brát s rezervou, vzhledem k otázce zda je na vyměřené ploše možné 
předvést důkladnější analýzu daného tématu, aniž by svou hutností 
nešla proti čitelnosti textů.





Médium: Nový Prostor 448
Název textu: Prvovýstup na K–10
Autor textu: Jiří Ptáček
Hodnocení: Milan Salák

Jiří Ptáček píše ve své recenzi v Novém Prostoru číslo 448 o výsta-
vě Vojtěcha Fröhlicha a Sebastiana Stumpfa v Drdova Gallery 
v Praze.
Ptáček nejprve rámcově seznamuje čtenáře s tvorbou vystavují-
cích autorů. Představí Fröhlichovu diplomantskou performance 
na AVU, popíše jeden ze souborů fotografií dokumentujcích per-
formance Sebastiana Stumpfa. Poté přistoupí k samotné výstavě 
a popisuje, jak Fröhlich svým zásahem proměnil prostor a ducha 
galerie a jaké emoce by tato změna měla vyvolávat v návštěvníkovi 
galerie. V závěrečném odstavci přistoupí k hodnocení. Dozvíme 
se, že autory sice spojuje jejich mládí a víceméně i žánr, v kterém 
se coby umělci pohybují, že však přesto jejich společná výstava 
nepřináší nic objevného. Nedá se prý považovat za nic jiného než 
„za průměrně odvedenou konvenci“. Jejich společný „hravý pohyb 
městským prostorem“ totiž lze jen sotva vnímat jako nějak objevný.
Ptáček rozhodně ví, jak dobře pojmenovat problém, jeho psaní je 
zároveň svižné a nehrozí, že by snad měl čtenáře „uspat“. Recenze 
není pochvalná, své stanovisko si dobře hájí, je vyargumentova-
ná, názor je jasný. Přesto z ní lehce čiší dojem standardizovaného 
textu, šitého na míru rubrice, do které Ptáček pravidelně přispívá. 
I přes omezený rozsah článku by se dle mého názoru také dalo 
věnovat více obecnějším otázkám spojeným s výstavou, nastínit 
kupříkladu kontext žánru, v kterém se oba umělci pohybují, ukot-
vit ho v širších souvislostech.
Zajímavé by také mohlo být zabývat se třeba přesahy směrem ke 
konceptualizaci street artu či komerčním boomem outdoorových 
aktivit. To by mohlo větší množinu lidí přivést k přemýšlení o otáz-
kách, které si sám recenzent klade. Takto zůstává text sice velmi 
dobrou, přesto poněkud do sebe uzavřenou ukázkou výtvarné 
recenze.

Médium: Nový Prostor 449
Název textu: Rok, který se nezdál
Autor textu: Jiří Ptáček
Hodnocení: Marek Meduna

V čtyřistém čtyřicátém devátém čísle Nového Prostoru se Jiří Ptá-
ček chopil pokusu o jakousi bilanci roku 2014. 
Události, zmíněné v článku, jsou například tyto: dění v Národ-
ní galerii, výstava Bohuslava Reynka, televizní pořad AVU–AVU, 
to má šmrnc, první číslo časopisu Vernisáž, vydání knih Proč obrazy 
nepotřebují názvy, Asociativní dějepis umění a Proto. Dále Ptáček zmi-
ňuje vítěze Ceny Jindřicha Chalupeckého, Ceny Věry Jirousové 
a Dorothea von Stetten Kunstpreis. Dozvíme se, že došlo k vzniku 
nových kulturních center, jako je Nová Perla, Paralelní polis nebo 
Klinika. A na konci textu se objeví pietní připomenutí úmrtí Adri-
eny Šimotové a Zdeňka Berana. 
Článek má charakterem blízko k seznamu, tu a tam je však okoře-
něn krátkým a často sarkastickým komentářem. Výběr je zaměřen 
především na události společenského charakteru, střídají se tu ty 
„vážné“ a důstojné s těmi, jejichž dopad nebo váha je spíše disku-
tabilní, a ty velkolepě veřejné s těmi, o nichž vědí pouze insideři. 
Svou přehledovou roli plní text dobře. Do výčtu jen minimálně 
pronikají události obalené mediálním humbukem, a to je něco, 
čeho si je třeba vážit – podobné „žebříčky“ většinou sklouzávají 
k mnohem větší bulvárnosti.



Médium: Nový Prostor 450
Název textu: Jak umění vykládat dětem
Autor textu: Jiří Ptáček
Hodnocení: Marek Meduna

V Novém Prostoru číslo 450 recenzuje Jiří Ptáček publikaci 
Proč obrazy nepotřebují názvy Jiřího Franty a Ondřeje Horáka.
Kniha se pokouší přiblížit umění dětem. Hned v úvodu tex-
tu Ptáček konstatuje, že tento záměr se ne zcela povedl. Při 
zkoumání důvodů tohoto selhání se zabývá především tex-
tem. Jako negativa jmenuje Ptáček například přesycenost kni-
hy daty nebo didaktický a neživotný jazyk postav, na druhé 
straně přitom občasná neodpustitelná zjednodušení. Na obra-
nu knihy uvádí jako klad práci s kriminální zápletkou, čímž je 
dosaženo polidštění mnohdy únavné výchovnosti. Také si je 
dobře vědom toho, že podobná kniha je v Česku první svého 
druhu a bere to v potaz při hodnocení.
Z recenze je patrná jistá shovívavost, možná přímo diploma-
tičnost. Ptáček nechce knihu rovnou shodit ze stolu, samotný 
formát či žánr vidí jako zajímavý, nabitý potenciálem. Hod-
nocení i přes přiznanou zaujatost podkládá dostatečnými 
argumenty. Publikace sice není srovnána s podobnými díly, 
to je však zapříčiněno především jejich nedostatkem na našem 
trhu. Co však absentuje je například zhodnocení Horáko-
vých fabulačních schopností a vůbec vymezení poměru mezi 
narativní a informační částí knihy. Také úplně chybí zmínka 
o tom, zda – a případně jak – kniha akcentuje místní specifika 
umělecké scény, galerií, muzejních sbírek i výtvarné historie. 
Strohou reflexi obrazové části knihy lze pravděpodobně při-
psat na vrub toho, že ji Ptáček považuje za neproblematickou, 
funkční a nápaditou.
Recenze tedy obsahuje dílčí nedostaky, lze je však víceméně 
pochopit vzhledem k malému prostoru, vyhrazenému pro 
text v časopise, a vzhledem k přiznaně subjektivnímu tónu 
autora.

Médium: Nový Prostor 451 
Název textu: Všichni jsme Charlie
Autor textu: Jiří Ptáček 
Hodnocení: Milan Salák

V Novém Prostoru číslo 451 zaplňuje prostor výtvarné rubriky 
zamyšlení Jiřího Ptáčka nad kontorverzemi, jež často doprovází 
vnímání uměleckých děl.
V duchu otázky z  podtitulu článku (Má případ časopisu „Charlie 
Hebdo“ něco společného se současným uměním?) se Ptáček pokou-
ší nacházet spojnice mezi různými případy. Hlavním příkladem 
užitým v článku je dílo Davida Černého Entropa. V úvodní části 
textu připomíná Ptáček okolnosti, které před lety provázely pre-
zentaci díla v Bruselu. Rozhořčené reakce oficiálních představite-
lů evropských států na Černého „národní vizualizace“ pak Ptáček 
porovnává s aktuálními deklaracemi práv na uměleckou svobodu 
vyjádření. (Ptáček při této příležitosti poukazuje na to, že již tehdy 
se trable se zobrazováním proroka Mohammeda staly Davidu Čer-
nému podkladem pro vizuální metaforu Dánska). 
Ptáčkova srovnání jsou provokativní, ale „pravdivá“. Přispívá tak 
sice k již rozměrné, přesto asi zatím nedostačující hromádce šťou-
chanců mířících „do vlastních řad“ obyvatel kultivované západní 
společnosti. Opakování je prostě matkou moudrostí. 
Text bezesporu i na malém prostoru funguje jako podnětná úvaha, 
žánrově snad blízká fejetonu. Nabízelo by se jistě mnoho témat, 
spojených s načrtnutými motivy (kupříkladu principy Černého 
tvorby v sobě ukrývají dostatek problematických, nepříliš často 
reflektovaných míst), je ale jen logické, že Ptáček sledoval přede-
vším hlavní myšlenkovou linii textu. 



Médium: Nový Prostor 452 
Název textu: Umění přestane býti uměním
Autor textu: Jiří Ptáček
Hodnocení: Marek Meduna

V Novém Prostoru číslo 452 si můžeme přečíst informativní článek 
o výstavě věnované brněnské sekci umělecké skupiny Devětsil od 
Jiřího Ptáčka.
Článek volí referující tón. Ptáček nejprve srozumitelně shrnuje 
východiska skupiny. Poté konstatuje, že se kurátor výstavy Petr 
Ingerle musel vypořádat s nedostatkem konvenčních (hmotných) 
uměleckých děl, což učinil pomocí nápadité instalace různých 
dokumentů, děl spřízněných autorů a také čtyř filmových „libret“, 
která nechal audiovizuálně zpracovat čtyřmi současnými umělci. 
Přesto Ptáček usuzuje, že příliš muzeální charakter výstavy jde 
přece jen poněkud proti duchu Devětsilu. Ten je dle Ptáčka lépe 
zachycen v doprovodném katalogu, který ukazuje, že aktivity 
Devětsilu byly cíleně efemérní – důraz byl kladen nikoli na koneč-
ný výsledek, ale na proces, na proměnu. V závěrečném hodnoce-
ní se Ptáček vyjadřuje kladně především k faktu, že se na výstavě 
kromě mapování aktivit místní pobočky Devětsilu podařilo zobec-
nit východiska skupiny a ponouknout tak k úvahám o principech 
a smyslu avantgardních koncepcí.
Psaní o výstavách, které reflektují historické skutečnosti, téměř 
vždy směřuje k větší korektnosti a popisnosti než psaní o součas-
ném umění. Je však nutno říct, že Ptáček se rozhodně nevyhýbá 
hodnocení, navíc se ve svém textu nezaobírá jen samotnou minu-
lostí, ale prostřednictvím reflexe výstavy ji vztahuje k současnosti. 
Je otázkou, zda by se text nemohl ubírat podobným směrem ještě 
trochu víc, opět ale narážíme na poměrně omezený rozsah, který 
má v Novém Prostoru výtvarná rubrika k dispozici.

Médium: Nový Prostor 453 
Název textu: Přeplněná galerie
Autor textu: Jiří Ptáček 
Hodnocení: Marek Meduna

V Novém Prostoru s číslem 453 píše Jiří Ptáček o takzvaném Grand 
Opening v Národní galerii v Praze. Tento počin, první výraznější 
kurátorský krok nového vedení galerie, zahrnoval několik souběž-
ných vernisáží výstav (Kokoschka a Praha; Ateliér Sekal; Jak je důležité 
býti v (pohyblivém) obraze; Kresba za kresbou; 2x100 mil. m²).
Ptáček se postupně probírá jednotlivými výstavami. Jejich výběr 
a dramaturgii shledává nosným. Výstavy vidí jako vzájemně pro-
vázané, jejich složení vyvážené, pokud jde o zacílení na většinové 
i profesní publikum. Poté se věnuje detailům, například u výsta-
vy Prostor pro pohyblivý obraz si všímá technických problémů (něk-
teré projekce jsou nezřetelné, jinde se tříští zvuk), příčítá je však 
„porodním bolestem“ velké akce a nového kurátorského týmu. 
Celou událost hodnotí v závěru kladně.
Je cítit, že se Jiří Ptáček (a to nejen v tomto článku) snaží psát 
s taktem, ba až takticky, přemýšlí, zda akce potřebuje spíše pod-
pořit (vedení galerie je nové), nebo spíše nemilosrdně rozebrat 
opakující se koncepční chyby. Dalo by se tedy přemýšlet o tom, 
zda se jeho psaní nezpronevěřuje ideálu jakési žurnalistické „slepé 
spravedlnosti“, což však kompenzuje tím, že jeho jasně zaujaté sta-
novisko je vždy přiznané a záměr transparentní.
Osobně bych preferoval menší míru shovívavosti, oceňuji ale, že je 
Ptáčkova subjektivita evidentně vedena dobrou vírou a nemyslím 
si, že by překračovala adekvátní rámec.



Médium: Nový Prostor 454 
Název textu: Válka jednoho muže
Autor textu: Jiří Ptáček
Hodnocení: Alžběta Bačíková

V Novém Prostoru číslo 454 informuje Jiří Ptáček o vzniku kritic-
kého dokumentu Pavla Sterce, zaměřeného na fungování Centra 
současného umění DOX v Praze.
Ptáček čtenáře stručně uvede do okolností produkce snímku a dále 
spíše předkládá Stercovo pojetí problému. Celkově se věnuje více 
obsahu videa než jeho podobě. Přesto se krátké zmínce o formál-
ních aspektech nevyhýbá. Dozvíme se, že v dokumentu nikdo ne-
účinkuje a že jeho hlavním prvkem tak je monologický komentář 
mimo záběr, fungující jako nosník informací. Okrajově je zmíněna 
i vizualita videa. Ke zhodnocení formy snímku nedojde.
Předmět Ptáčkovy recenze je dalším dokladem skutečnosti, že se 
jako pravidelný přispěvatel Nového Prostoru ve výběru témat ne-
omezuje na události za zdmi výstavních institucí či význačné osob-
nosti světa umění, ale citlivě vybírá aktuality, které zrovna hýbou 
místní uměleckou scénou. V tomto případě ji možná dokonce pola-
rizují. Ptáček evidentně počítá s tím, že čtenář periodika nemusí 
být pravidelným divákem videí na webu Artyčok, a proto klade 
značný důraz na převyprávění obsahu dokumentu. Přesto je absen-
ce zhodnocení formální složky snímku poněkud sporná. Tyto prv-
ky přece podpírají samotnou argumentační platformu dokumentu, 
ovlivňují vyznění snímku a mohou také naznačovat postoj autora 
(či produkčního týmu). Ať už jde o snahu dodat dokumentu na 
dramatičnosti či jej ironicky zlehčit výraznými estetickými motivy, 
jako je v tomto případě animovaná věštecká koule proplouvající 
prostorami DOXu nebo ambientní hudba užitá jako atmosférický 
podkres mluveného slova, jde vždy o zásadní skutečnosti, kterým 
je třeba se věnovat.
Možná je příčinou tohoto vynechání fakt, že jde „pouze“ o jeden 
díl seriálu z produkce internetového informačního média, nikoli 
krátký film s ambicemi samostatně fungujícího díla. Je pravdou, 
že Stercovo zjednodušení dokumentárního přístupu na souvislý 
voiceover, kdy vizualní složka působí spíše jako jakýsi doprovod, 
může svádět k tomu, vnímat snímek skoro jako psanou(mluvenou) 
esej – jakýsi vizualizovaný novinový článek, kořeněný občasnými 
citacemi rozhovorů.
Důvod nepřítomnosti formálního rozboru může být ale také úplně 
pragmatický: jediná strana každého čísla Nového Prostoru věno-
vaná výtvarnému umění vybízí spíš ke stručnějšímu shrnutí, než 
k vyčerpávající analýze. Na vymezené ploše zkrátka zvítězila sna-
ha zpravit čtenáře o obsahových rozporech a přínosech dokumen-
tu. Vzhledem k zacílení časopisu je to pochopitelné. K zamyšlení 
zůstává pouze to, jestli by čtenáři z řad „neodborného publika“ 
docenili i články většího rozsahu a jestli by to bylo možno zařídit.

















Reflex

Ve čtrnácti číslech Reflexu, která vyšla během sledovaného období, 
se objevily tři rozhovory s výtvarnými umělci a dva rozhovory 
s fotografy. Ne vždy a rozhodně ne celou dobu se v nich hovořilo 
o umění. Dále byl publikován článek o zakázané výstavě Federica 
Díaze v Číně a objevilo se šest několikařádkových anoncí či zmínek 
o výtvarném umění, buď v rubrice pelmel, nebo never more. Dá se 
tedy říct, že se výtvarné umění v Reflexu vyskytovalo minimálně 
a když už, tak spíše jako součást oblasti „společenského života“. 

Většinu textů, které se týkali výtvarného umění, sepsal Marek 
Gregor. Pokusme se nyní vztáhnout jeho psaní k tezím, které má sám 
týdeník uveden jako programové.

„Reflex je svobodomyslný týdeník.“ Dle textů z tohoto období si 
tím přinejmenším nejsme jisti. Svobodomyslnost se přece neprojevuje 
důrazem na prověřené osobnosti a vyhýbáním se jakýmkoliv 
analytickým článkům, ba dokonce i postupům.

„Reflex vznikl v době revoluce a sám o sobě je oslavou svobody. 
Je tu totiž pro lidi, kteří ke svému životu svobodu potřebují. A je to 
také týdeník zajímavých novinářských osobností a pozoruhodných 
autorů, týdeník s citem pro krásu, který zároveň hledá syrovou 
pravdu o věcech kolem nás.“ Protože recenze, které by se týkaly 
výtvarného umění, prakticky absentují, můžeme se zaměřit jedině 
na rozhovory, které opět vedl Marek Gregor. Na jejich základě se 
pak můžeme tázat, zda je právě on tou zajímavou novinářskou 
osobností a pozoruhodným autorem, který hledá krásu a syrovou 
pravdu. Otázky, které v rozhovorech klade, tomuto nároku rozhodně 
nedostávají. Gregor se ptá spíše na život než tvorbu, většinou 
pěkně po povrchu, zábavně a lehce. Hlavně se nedotknout nějaké 



hloubky. Ideální jsou historky – nejen herci mohou vzpomínat. Pak se 
není co divit, že například mladý malíř Vladimír Houdek z rozhovoru 
vychází jako těžce pracující starý muž, který má víceméně ve všem 
jasno. Pozoruhodná novinářská osobnost podle našeho názoru neklade 
otázky typu: „Kdo vás inspiruje?“, „Takže žijete malířskou pohádkou 
posledních deseti let.“, nebo „Říkáte, že pracujete dvanáct, patnáct 
hodin. Jak odpočíváte?“.

„Reflex se snaží odhalovat stylizaci a předstírání. Proto nikdy 
nebyl časopisem mainstreamu. Vždycky bude provokovat a vždycky 
bude někomu nepohodlný.“ Ani tady se nezdá, že by tomu tak bylo. 
O Vladimíru Skreplovi například Marek Gregor píše, že měl „slušně 
řečeno – řádně rozšafná období“. Místo aby nazýval věci pravými 
jmény, změkčuje, uhlazuje. V rozhovoru s Milanem Knížákem 
evidentně nedokáže zkušenému manipulátorovi sekundovat, 
natož oponovat, a rozhovor se mění v jednostrannou prezentaci 
Knížákových postojů a výpadů vůči vlastním následovníkům 
či současným nadřízeným. Gregor taky vydatně užívá ohrané 
žurnalistické floskule – když kameraman, tak dvorní, když už 
režisér, tak nejúspěšnější, nebo alespoň ceněný. Domníváme se, 
že pochlebováním a naprostou absencí kritičnosti nelze přece 
autostylizaci a případné předstírání u zpovídaných odhalit.

„Reflex je obranným reflexem proti buranokracii, jež v politice 
i kultuře oživuje atmosféru nesvobodných osmdesátých let minulého 
století. Reflex má totiž paměť.“ Marek Gregor se ale kromě historek 
jen málokdy ptá na minulost, na souvislosti, na historii umění. 
Pokud se tak už stane, vyznívají jeho otázky vyloženě nevědoucně 
a neinformovaně. Bohužel tak naplňuje pravý opak dalšího 
z programových tvrzení – „Z toho je zřejmé, že Reflex je opakem 
nehybnosti, apatie a rezignace.“ Výběr zpovídaných osob a taktéž styl, 
záběr a smysl článků dohromady prozrazují mentální ustrnutí, apatii, 
skoro až odpor vůči umění. Vždyť ono vlastně za žádné zamyšlení 
nestojí. Časopis tak rezignuje na jakékoliv objevování nových 



uměleckých osobností, výstav, postupů a paradigmat. S přihlédnutím 
k pradávné vzpomínce na to, že Reflex opravdu kdysi zvládal 
naplňovat své stanovené maximy, je to smutné. Dnes se zdá být spíše 
pátou kolonou Blesku.



Médium: Reflex 3/2015
Název textu: Mafie v českém umění
Autor textu: Marek Gregor
Hodnocení: Radim Langer

Do třetího čísla časopisu Reflex z roku 2015 přispěl Marek Gregor 
rozhovorem s malířem Janem Gemrotem. 
Gemrot v rozhovoru doznává, že mu „hodně vadí partičkování na 
české výtvarné scéně, přičemž druhým dechem dodávám, že jde 
o naprosto přirozený vývoj mafie“. Jako hlavní příklad a praktický 
důsledek teorie „partiček“ a „mafie“ uvádí Cenu Jindřicha Cha-
lupeckého. „Troufám si tvrdit, že oni dobře vědí, proč nevybírají 
nic pořádného!“, prohlašuje například o komisi CJCH. 
Z dialogu je bohužel zjevné, že pozvání dostal umělec, jenž patr-
ně strádá pocity zahořklosti. Marek Gregor při tom Gemrotovi 
bohužel jde vyloženě na ruku a kladením nedovtipných a nekritic-
kých otázek mu zdatně sekunduje. Už „provokativní“ titulek člán-
ku Mafie v českém umění, který Gregor odvozuje z vachrlaté konspi-
rační konstrukce Jana Gemrota, má evidentně uhodit na poutavou 
čtenářskou notu. Průběh rozhovoru se pak skládá především z nář-
ků a anonymního obviňování. 
Je těžké posoudit, jestli neochota uvádět konkrétní jména a neustá-
lé mlžení jde na vrub malířově vypočítavé opatrnosti anebo novi-
nářově korektnosti. O to směšněji vyzní paradoxní způsob, jakým 
je prezentována umělcova osoba na připojených fotografiích, kde 
připomíná ze všeho nejvíc uhlazeného modela před barvami ušpi-
něnou stěnou a stolkem s  malířským náčiním. Bizarní duch roz-
voru se však neustále stupňuje – mezi další malířovy teze patří, že 
současné české umění se vysmívá odkazu Jindřicha Chalupeckého. 
Důkazem, že svou loajalitu vůči ikoně myslí vážně, má být přitom 
fakt, že si na předloktí levé ruky nechal vytetovat Chalupeckého 
citát „Smysl obrazu je v tom, co v něm není a být nemůže“. Není 
najednou všechno úplně naopak? Jako by se Jan Gemrot nevědom-
ky navěky výsměšně ocejchoval tím, že tento citát nebyl s to pocho-
pit v  jeho skutečné šíři a uplatnit v sebereflexi, čímž z něj učinil 
ryzí kýč. Možná i proto, že na osamělého hrdinu padl v poslední 
chvíli stín zlého tušení vlastní trapnosti, na fotografii tetování radě-
ji ukryl do gesta suverénně založených rukou. 
Samozřejmě, při čtení podobných textů dopadá nejostřejší kužel 
světla na jejich autora a Marek Gregor, který do proudu kalné řeky 
Gemrotových výpovědí nezasáhl žádnou problematizující otázkou 
ani komentářem, který by rozhovor vůbec někam vedl, si to plně 
zaslouží.

Médium: Reflex 4/2015
Název textu: Zakázaná výstava
Autor textu: Marek Gregor
Hodnocení: Radim Langer

V rubrice Labyrint kultury čtvrtého Reflexu ročníku 2015 byl pub-
likován článek od Marka Gregora, věnovaný událostem, které pro-
vázely zahájení výstavy Federica Díaze v čínském Pekingu. 
Nejprve se Gregor snaží čtenářům přiblížit Díazův sociálně kon-
cipovaný projekt Svařený ornament časů pro pekingské CAFA Art 
Museum. To zabere větší část článku a v podstatě až ke konci se 
Gregor dostane naplnění příslibu plynoucího z nadpisu. A sice 
k faktu, že vzápětí po vernisáži byla výstava uzavřena a následně 
zrušena kvůli kontroverzi, kterou vyvolala Díazova tematizace rikš 
ve střetu s aktuální politikou místní Komunistické strany. 
Není pochyb, že zprostředkování informací o nestandardním dění 
v kultuře domácí i zahraniční také patří do záběru kulturního 
žurnalisty. Otázka ale stojí následovně: opravdu by takový článek 
měl vypadat jako ten typ povrchní a nic neřešící, informativní žur-
nalistiky, jaký rozvíjí Marek Gregor? V textu se skutečně nepíše 
o ničem jiném, nežli o zákazu jedné jediné výstavy českého uměl-
ce a o tom, že čínské úřady mlčí a záležitost nijak nekomentují. 
Není publikace takových textů bez jakýchkoli komentářů, analýz 
a přezkoumání vůbec zbytečná? Nepřispívá jejich uveřejnění spíše 
ke zvětšování propasti neporozumění mezi odlišnými kulturními 
a politickými kontexty?
A měla by se jim věnovat kulturní část časopisu Reflex, který kdy-
si reprezentoval cosi jako periodikum s kritickými a systematicky 
utvářenými názory? 

Médium: Reflex 6/2015
Název textu: Never more
Autor textu: Marek Gregor
Hodnocení: Radim Langer
 
V  pravidelném sloupci „never more“ najdeme v Reflexu 6/2015 
mezi dalšími dvěma příspěvky, věnovanými hudbě a společnosti, 
i jeden výtvarný přídavek od Marka Gregora. 
Gregor se pokouší absolutní zkratkou vyjádřit k nedávné situaci 
konkurzů na Akademii výtvarných umění v Praze. Jeho mikroslou-
pek je nezajímavou rekapitulací Knížákova „nezvolení“ a násled-
ného udílení poct, která končí strohým zvoláním „Prostě: mnoho 
povyku pro nic!“.  
Vyjdeme-li z předpokladu, že i ten nejprůměrnější novinář by měl 
vědět, že základem jeho profese jsou pokud možno kvalitní a pod-
ložené informace a nikoli drby a konstatování faktů z doslechu, 
nelze na Gregorův výřik nahlížet příliš pozitivně. Ke všemu ani 
není jasné, čemu anebo komu by mělo vlajkové heslo „never more“ 
patřit. 
Lze říct, že za podobné excesy by mělo „již nikdy více“ patřit pře-
devším Marku Gregorovi a časopisu Reflex. 



















Respekt

Do výtvarné rubriky časopisu Respekt přispívá téměř výhradně Jan 
H. Vitvar. Jeho názory i postupy jsou konzistentní a po přečtení 
několika článků jasně vyplouvají na povrch. Vitvar je dobrý stylista, 
články se snadno čtou. Jeho postoje jsou čitelné. To vše lze jistě 
považovat za klad, stejně jako fakt, že díky tomu jsou i poměrně 
snadno kritizovatelné – je vůči komu a čemu se vymezovat, nejedná 
se o nemastnou neslanou kaši.

Vitvarovy články jsou většinou křížencem profilu, portrétu 
a recenze. Vitvar píše obvykle o tvorbě i životě autora výstavy, 
monografie či události. Exkurz do starší tvorby většinou neslouží 
k porovnávání s aktuálním výkonem, ani jako podklad pro kritický 
rozbor. Dalo by se říct, že recenze je záminkou k psaní o umělci, které 
je obvykle pojednáno jako evokace jakési umělcovy legendy. Vitvara 
rozhodně zajímají historky, obskurnosti, skandály, rekordy, úspěchy 
– pozlátko umění. 

Analytickému psaní se vyhýbá, příliš neargumentuje, spíše 
referuje či cituje názory umělcových souputníků a autorit v daném 
oboru. Zároveň se rozhodně nedá říci, že by Vitvar neměl vlastní 
názor. Ten nejčastěji prezentuje v konfrontaci s teoretickým módem 
psaní některých kurátorů, či s možná přeintelektualizovaným 
jazykem jistých oblastí současného umění. To vše Vitvara vyloženě 
provokuje, je zřejmá až jistá averze vůči takovému způsobu mluvy 
(například v recenzi na výstavu Model v Rudolfinu). Vitvar preferuje 
srozumitelnost, ať už jde o psaní, nebo samotné umění – někdy až na 
hraně podbízivosti a polopatičnosti.

Je jasné, že úkolem žurnalisty není demonstrovat vlastní znalosti 
v daném oboru. Na druhou stranu znalosti poskytují pisateli aparát 



a zázemí k analýze a vlastním intepretacím děl, výstav, událostí. 
Pokud hlubší znalosti chybí, dojde na jejich nahrazování letopočty, 
legendami, citacemi. Někdy to hraničí až s přitakáváním panujícím 
klišé. Opakované narážení na vlastní znalostní limity může časem 
vytvořit dosti předpojaté názory. Možná i proto je oblíbenou 
Vitvarovou figurou postava solitéra, který tvoří navzdory době 
a kontextu – bez širších znalostí o souvislostech může pak téměř cokoli 
působit dostatečně „solitérně“.

Vitvar píše většinou o výstavách ve větších institucích, 
o monografiích, zavedených umělcích a o takzvaných kulturních 
událostech. Nejisté půdě menších galerií a výstav mladých umělců se 
z větší části vyhýbá.

Jeho psaní tak občas připomíná činnost fanouška umění, 
který si je vědom svých limitů a aby si udržel pozici novinářského 
profesionála, šetří svými názory a čtivostí maskuje nezajímavost 
vlastních postojů, mělkost soudů a malou šíři vlastního rozhledu. To 
je jedna možnost.

Druhou možností je, že tyto vlastnosti Vitvar předpokládá 
u čtenářů Respektu. Právě proto se snaží především referovat, poučit, 
zaujmout. I v tomto případě by se ale mohl pokoušet vtahovat 
čtenáře do debaty o umění. Raději automaticky předpokládat, že jsou 
natolik inteligentní a kultury znalí, že jakákoli žurnalistická poučnost 
je vlastně ponižuje.

Mdlost Vitvarova psaní nejlépe vyvstává ve srovnání s jeho kolegy 
z kulturní redakce Pavlem Turkem a Kamilem Filou.





Médium: Respekt 51–52/2015
Název textu: Teriér současného umění
Autor textu: Jan H. Vitvar
Hodnocení: Marek Meduna

V dvojčísle 51–52 Respektu z roku 2015 dostává Jan H. Vitvar roz-
sáhlý prostor pro portrétní text o Jeffu Koonsovi. Důvodem pro 
jeho sepsání byla pravděpodobně Koonsova nedávná retrospekti-
va v Centre Pompidou v Paříží.
V textu se Vitvar nejprve věnuje fetišismu a absurditám trhu s umě-
ním. Do tohoto kontextu je posléze vřazena kariéra Jeffa Koonse, 
která prý s budováním prestiže na trhu stojí a padá. Poté je popsá-
na autorova umělecká biografie, jsou zmíněny začátky kariéry, 
návaznost na Duchampovy „readymades“. Následuje výčet medi-
álních a obchodních úspěchů, korunovaný popisem série Made in 
Heaven a souvisejícího vztahu s pornoherečkou Cicciolinou, a také 
první úspěch u kritiky, za který je označeno dílo Poppy („květinový 
teriér“). Dojde ještě na zmínky o rekordních prodejích, o manu-
fakturním charakteru práce Koonsova studia a na popis umělcova 
vztahu s galeristou Gagosianem, který demonstruje jeho pozici 
na trhu s uměním. Na závěr se pouští Vitvar do popisu Koonsovy 
umělecké strategie, kterou definuje jako užívání banálních sym-
bolů v neadekvátně luxusní formě. Je zmíněna recenze Koonso-
vy výstavy od Jackie Wullschlägerové, dle citace pravděpodobně 
negativní, a úplně nakonec se dočkáme srovnání s Damienem Hirs-
tem a Andy Warholem, z kterého Koons coby „úlisný obchodník“ 
a nikoli skutečně podvratný umělec odchází na hlavu poražen.
Portrét z velké části tvoří přejaté pasáže z knihy Dona Thompsona 
Supermodelka a krabice Brillo, zbylý prostor vyplňují pak „objek-
tivní“ informativní konstatování obecně známých faktů o tvorbě 
Koonse a nejznámnějších „kauzách“. Do textu prosakuje bulvární 
tón. Vitvar je evidentně fascinován cenami, kvantitou, skandály. 
Článek obsahuje minimum argumentace. Fakta na sebe navazují 
historicky. Uchyluje-li se Vitvar k hodnocení, a činí tak skutečně 
minimálně, je jeho pozice moralizující. Různé interpretace Koon-
sovy tvorby jsou pouze zmiňovány, nikterak rozvíjeny, nepolemi-
zuje se, nic se nerozvádí, vše je prostě buď holým faktem, nebo 
součástí šikovného umělcova PR. 
Z výše uvedených důvodů je text třeba hodnotit jako nedostačující 
i ve svém vlastním žánru. Navíc obsahuje minimálně jednu faktic-
kou chybu – obrazy z cyklu Luxus a degradace nejsou malované, ale 
tištěné, byť olejovým tiskem na plátně.

Médium: Respekt 2/2015
Název textu: Nocí zprůsvitnělí
Autor textu: Jan H. Vitvar
Hodnocení: Marek Meduna

Do čísla 2/2015 časopisu Respekt přispěl Jan H. Vitvar portrétem 
či profilem malíře Michala Singera. 
V prvních odstavcích rozvíjí Vitvar tezi o autorově solitérní pozici 
(autor je přímo nazýván „autodidaktem“), související s faktem, že 
se učil u jiného solitéra („zakázaného autora“) Pavla Brázdy, jímž 
se cítil být „uhranut“. Posléze dojde na peripetie spojené s hledá-
ním osobitého malířského stylu, což je líčeno na pozadí popisu 
doby (především období pozdní normalizace). K Brázdovi násled-
ně přibude ještě srovnání se Skupinou 42 a se surrealisty. Portrét 
končí líčením dokladů osobní svéhlavosti/umělecké autentičnos-
ti, která autorovi zůstává i v porevoluční době. Vitvar naznačí, že 
Singer jde vpřed prostě všemu navzdory, především navzdory pro-
tivenstvím „teoretiků“, kteří malíře nálepkují jako „anachronistu“ 
a tím zapřičiňují jeho nepřijetí v „prestižních galeriích“ a blokují 
plnohodnotný vstup na „trh“.
Z textu především není jasné, proč vznikl právě teď, zdá má Michal 
Singer nějakou rekapitulační výstavu, nebo jestli snad důvody pro 
vznik článku byly odlišné. Jinak trpí nešvary typickými pro zkrat-
kovitou narativní žurnalistiku. Opakuje se zde, že Michal Singer 
je „solitér“, aniž by byl proveden byť jen jediný pokus vymezit, 
vůči jakým souvislostem zastává autor ono solitérní postavení – 
a zdalipak je tedy vůbec zastává. Přitom už z přiložené fotogra-
fie je i laikovi jasné, že tvorba Michala Singera je porovnatelná 
přinejmenším s klasickými (post)modernistickými umělci. Snahy 
sestavit důkladnější Singerův autorský rodokmen se Vitvar zcela 
zříká. Namísto toho se soustředí na obhajobu autora před nařče-
ním z „anachronismu“, aniž by si uvědomoval, jakou medvědí 
službu mu provádí tím, že ho obdobně nálepkuje sám.
Text by se dal shrnout jako emotivní obhajoba proti imaginárnímu 
nepříteli, která mísí útržkovité informace s nepodloženými tvrzení-
mi a zcela neadekvátními srovnáními. Selhává tedy nejen po kritic-
ké stránce, ale i coby alespoň trochu fundovaný medailon.



Médium: Respekt 3/2015
Název textu: Paměť, co nedá vydechnout
Autor textu: Jan H. Vitvar
Hodnocení: Marek Meduna

V Respektu číslo 3 z roku 2015 se Jan H. Vitvar věnuje výstavě Jose-
fa Bolfa Těžká planeta v galerii Hunt Kastner. Z hlediska žánru je 
článek něčím mezi recenzí a portrétem.
Zkraje textu nám Vitvar oznámí, že se Josef Bolf na výstavě vrací 
do doby, kdy se formoval jeho melancholický pohled na svět, do 
doby, „na niž nevzpomíná rád“, tedy do časů dospívání. Poté násle-
duje autorova biografie jakožto sled význačných životních momen-
tů, se zásadním důrazem na profesní i životní zlom v podobě účas-
ti ve finále Ceny Jindřicha Chalupeckého. Vitvar dále zmiňuje, že 
ač v obrazech ubylo krvácejících očí, mutantů a uříznutých hlav, 
tedy došlo k jakémusi zcivilnění motivů, autor zůstal věrný své tra-
demarkové tíživě posmutnělé náladě. V závěrečném zhodnocení se 
dozvídáme, že ve Vitvarově pohledu je současná Bolfova autorská 
poloha sdělnější než ty předchozí, protože se mu podařilo zobecnit 
pocity úzkosti, které se alespoň občas dotýkají každého z nás.
Žánrová mezipoloha je článku spíše na obtíž. Aby mohl být recen-
zí, chybí mu důslednější rozbor výstavy, prvků, na kterých je sta-
věna, chybí srovnání s předchozí tvorbou (kromě onoho psycholo-
gického shrnutí). Neklade se zde otázka, zda jsou na výstavě umně 
rozvíjeny principy obsaženy v Bolfově tvorbě, či se naopak jedná 
o stagnaci. Práce kurátora, architektura výstavy, rozbor textu kurá-
tora Jiřího Ptáčka (který nabízí zajímavé možnosti čtení Bolfovy 
tvorby v podobě pojmů jako je sklon k vyprávění nebo autobio-
grafičnosti, solipsismus, terapeutický rozměr tvorby atd. ) – nic 
z toho není obsaženo. 
Pokud by naopak byl článek spíše portrétem, možná by mohl 
obsahovat i jiné prvky, než ty, které se Vitvarovi hodí do omšelého 
vyprávění o úspěchu smutného chlapce z depresivního sídliště. Vše 
ostatní je však důsledně opomíjeno. Autor článku se tímto bohužel 
staví do polohy legendisty, nikoli žurnalisty.
Zdá se, že z nějakého důvodu se Vitvar brání možnosti jakkoli 
podrobit autorův přístup a jeho vlastní příběhy kritickému zkou-
mání. V textu pouze amplifikuje klišé a opakuje naučené vzorce. 
Zda tak činí z pohodlnosti či okouzlení nelze rozsoudit – pro 
samotný text to vlastně ani není podstatné.

Médium: Respekt 4/2015
Název textu: Naslouchejte obrazu
Autor textu: Jan H. Vitvar
Hodnocení: Marek Meduna

Ve čtvrtém Respektu ročníku 2015 se Jan H. Vitvar na pozadí vel-
ké výstavy Milana Grygara v Městské knihovně v GHMP pokouší 
o bilanční portrét autora.
Nejprve je obecně charakterizována tvorba Milana Grygara jako 
hledání spojnic mezi obrazem a zvukem. Tato pozice je Vitvarem 
označena za „solitérní“ a na půdorysu této definice je budován celý 
zbytek článku. Stručná biografie autora zahrnuje jeho dětskou 
„akustickou“ vzpomínku, studia u Filly na VŠUP, vynález „akus-
tických kreseb“, první výstavu autora, branou prý ve své době jako 
kuriozitu. Posléze přejde text k popisu autorových zahraničních 
výstav. Dostane se i na Grygarovu pražskou výstavu s Johnem Ca-
gem a Francoisem Morelletem, na nekonkrétní zmínku o zástupu 
epigonů a metaforu o Grygarových Antifonách, z jejichž energie 
bolí oči tak, až „z ní bolí i uši“. V samotném závěru srovnává Vitvar 
tvorbu Milana Grygara s akcemi dvojice David Böhm a Jiří Franta.
Autor je evidentně fascinovaný příběhem solitéra, jenž navzdory 
„trendům“ uznání došel. Na tuto narativní strukturu se pokou-
ší Grygarovu tvorbu i osobnost roubovat stůj co stůj. Dojde i na 
– u Vitvara častý – odpor vůči intelektuálům a teoretikům, když 
je nám vysvětleno, že Grygar, který měl úspěch v zaharaničí, se 
k domácímu úspěchu propracovával jen stěží i proto, že se prý 
nepřátelil s  dalšími umělci a především s teoretikem Jindřichem 
Chalupeckým. Grygarova zahraniční sláva je doložena na příkla-
du výstavy, kde byly expozice jednotlivých autorů rozmístěny do 
různých soukromých bytů, přičemž vernisáž celé akce se odehrála 
právě v bytě s Gregorovými exponáty. 
Podobná vachrlatost prochází celým textem. Vitvar především 
zásadně opomíjí jakýkoli kontext, do kterého by bylo možno Gry-
gara vřadit, odmítá srovnávat a vůbec jakkoli se povznést nad vlast-
ní tezi o autorské jedinečnosti. Vynechává minimalismus, Fluxus, 
konkretisty, Zdeňka Sýkoru, Jiřího Koláře, netradiční partitury 
experimentálních hudebníků, ba dokonce i vizuální poezii – a to je 
pouhé naznačení možností, jak zkoumat pozadí Grygarovy tvorby.
Přesně v duchu tohoto lapsu je i Vitvarovo závěrečné srovná-
ní s Davidem Böhmem a Jiřím Frantou. Zásadní odlišnosti mezi 
oběma autorskými entitami, kontexty a důvody jejich tvorby jsou 
zcela vynechány. Vitvar není schopen rozpoznat, že zatímco Böhm 
s Frantou se zabývají limity kresby, Grygara zajímá spíše prolíná-
ní, vzájemnost zvuku a obrazu a kresba je pro něj jedním z médií 
zápisu. Nevnímá, že každý z nich vychází z naprosto odlišných 
umělecko-historických pozic. Prostě když se maluje či kreslí netra-
dičními nástroji, vše splývá dohromady, do jednoho proudu prů-
kopníků, následovníků a opovrženíhodných epigonů.
Ve Vitvarově podání je Grygar géniem, který vypučel nad provinč-
ní české bahno. Proč se tak stalo, je zbytečné zkoumat nebo doklá-
dat, protože génius povstává sám ze sebe. Zdá se, jako by autor 
v textu zhmotňoval spíše vlastní fantasie, než zkoumal konkrétní-
ho autora. Což je samozřejmě škoda, protože podobný typ necit-
livosti Grygarovo dílo (a vlastně jakékoli dílo) ve výsledku spíše 
poškozuje a umrtvuje, než aby mu sloužil. 



Médium: Respekt 5/2015
Název textu: Šílené chvíle rozkoše
Autor textu: Jan H. Vitvar
Hodnocení: Radim Langer

V kulturní rubrice pátého Respektu z roku 2015 si můžeme přečíst 
recenzi výstavy Tajemné dálky, kterou pro Muzeum umění v Olomouci 
připravil kurátor Otto M. Urban. Autorem textu je Jan H. Vitvar.
Vitvar svůj text uvádí zmínkou faktu, že kvůli anexi Krymu ruský-
mi vojsky „naštěstí“ nedošlo k realizaci původního plánu, podle 
nějž mělo výstavu hostit moskevské Puškinovo muzeum. Jinak se 
k problematice vztahu mezi dvěma institucemi nijak nevztahuje. 
Namísto toho rekapituluje předchozí Urbanovy projekty a infor-
muje, že i v nich se souvislostmi symbolistního umění kurátor 
zabýval. K výčtu dodá, že recenzovaná olomoucká expozice si 
neklade obdobně velké cíle, jako tomu bylo u těch předchozích 
výstav. Dozvíme se, že Otto M. Urban našel odpovědi na „velké“ 
otázky, například „Proč autoři v dílech, která jsou na výstavě před-
stavena, odkrývají své vnitřní neurózy a černé můry?“ nebo „Proč 
jsou ty obrazy plné smutku, melancholie a nesplnitelných přání?“ 
Z článku ale vyplývá, že tyto otázky si klade spíše Vitvar sám, než 
že by šlo o skutečný Urbanův záměr. Text pokračuje osobní inter-
pretací symbolistního hnutí a vrcholí příběhy jednotlivých symbo-
listických umělců-solitérů, s důrazem na často tragické individuál-
ní osudy a s nádechem romantizace.
Článek jako obvykle odráží především svého autora. Už úvodní 
úvaha, pokud bychom ji brali vážně, vyznívá dosti podivně v podo-
bě tvrzení, že skvosty česko-německé secese a dekadence se kvůli 
ukrajinské krizi mohou hřát u domácích kamen a nemusí nikam 
jezdit, což by prý bylo „nejen o nervy“, a že má tedy muzeum v Olo-
mouci vlastně velké štěstí. Stejně tak způsob, jakým si Vitvar klade 
výše zmíněné osudové otázky, nebo fixace na „solitérní“ postavy 
jsou příznačnými prvky jeho stylu a sotva kdy souvisí s recenzova-
nou výstavou. Ve chvílích, kdy se expozici a přidružené monografii 
Vitvar skutečně věnuje, dočkáme se spíše povrchní reklamy ve smyslu, 
že by měly být uspokojeny i požadavky náročného diváka/čtenáře. 
I pokusy o obecnější úvahy o symbolismu postrádají jakýkoliv 
vztah k současnosti a tudíž vlastně i relevanci.
Článek tak těžko jako recenze obstojí. Vitvar se vyhýbá pokusům 
o jasné hodnocení, postrádá nadhled i názor, který raději nahrazu-
je subjektivní fascinací příběhy a slovy jako duše, rozkoš, samota, 
strach a smrt. 

Médium: Respekt 6/2015
Název textu: Akademie bez Knížáka
Autor textu: Jan H. Vitvar
Hodnocení: Alžběta Bačíková

Jan H. Vitvar se v šestém čísle Respektu z roku 2015 pokouší ve 
svém krátkém komentáři reflektovat rozbouřenou situaci na Aka-
demii výtvarných umění. 
Dozvíme se, že na AVU v nedávné době proběhly konkurzy na 
vedoucí posty několika ateliérů. Na místo vedoucího Ateliéru inter-
mediální tvorby, které přes dvě dekády patřilo Milanu Knížákovi, 
byla ustanovenou komisí zvolena Milena Dopitová. Rektor Tomáš 
Vaněk doporučení komise vyslyšel. To vyvolalo silné negativní 
ohlasy zejména u Knížákových studentů. Vitvar nás krátce pro-
vede celou kauzou, zhodnotí za sebe dosavadní působení Mila-
na Knížáka v různých institucích a v závěru vyjádří své sympatie 
k současnému rektorovi Akademie.
Vitvar přistupuje ke vzniklému sporu se sympaticky kritickým zau-
jetím. Hned v úvodu textu se však dopouští několika zavádějících 
nepřesností. Už v první větě tvrdí, že Knížák na Akademii minulý 
týden „skončil“, přestože ve funkci vedoucího ateliéru zůstává až 
do konce akademického roku. Také nepoužije adekvátní pojem 
„nezvolení“, ale mluví rovnou o „vyhazovu“. Nechci lpět na eufe-
mismech, ale domnívám se, že pro čtenáře, který nezná okolnosti 
letošních výběrových řízení na AVU z jiných zdrojů, to může zna-
menat zásadní – až dezinformační – rozdíl. V sérii zpochybnitel-
ných tvrzení potom zdánlivě informativní úvod pokračuje, když 
Vitvar mluví o tom, že si Tomáš Vaněk ve funkci rektora „generač-
ní výměnu pedagogů předsevzal“. Ohýbá tak jeden z bodů jeho 
„volebního programu“, a to že na posty vedoucích ateliérů, kterým 
v letošním roce končí smlouva, vypíše regulérní výběrová řízení. 
Vitvar tak staví současného rektora do role přesvědčeného nepří-
tele starší generace pedagogů AVU, přestože Vaňkovo rozhodnutí 
ponechat loňský rok ve funkci dlouholetého vedoucího sochařské-
ho ateliéru Jindřicha Zeithammla navzdory doporučení komise 
svědčí o poněkud rozvážnějším provádění změn. Je pochopitelné, 
že u formátů typu krátkého komentáře je potřeba okolnosti před-
stavit v určité zkratce a není tedy možné zabíhat do zbytečných 
podrobností, výše uvedené potíže by však byly jednoduše řešitelné 
volbou několika odlišných slov. Vitvar v článku pokračuje popisem 
Knížákovy reakce – hysterického napadání voleb – a dále zmiňuje 
dlouhodobě artikulovanou nespokojenost Milana Knížáka s vývo-
jem dvou klíčových institucí z oblasti výtvarného umění u nás, 
tedy AVU a Národní galerie. Právě tady ale nachází jasnou schi-
zofrenii: Knížák si stěžuje na nekompetenci a chaotické fungování 
institucí, které svého času obě vedl a sám k jejich zlepšení nepři-
spěl, ba naopak. Toto „srdce článku“ předkládá Vitvar bohužel bez 
jakéhokoli doložení fakty. 
Navzdory tomu, že by asi bylo snadné Vitvarovu radost z odchodu 
Knížáka z Akademie sdílet, způsob, jakým ji dává najevo, se spí-
še než snaze udělat v celé záležitosti jasno blíží afektem hnaným 
výkřikům zástupců obou stran sporu. Na mnoha místech článku 
sice projeví autor určitou střízlivost ve vyjadřování vlastních poci-
tů, stejně často se však nechává unést. Je tedy třeba konstatovat, že 
podobný komentář spíše přilívá olej do ohně a nepředstavuje asi 
úplně nejvhodnější formu subjektivní žurnalistiky.



Médium: Respekt 11/2015
Název textu: Město, které zářilo uměním
Autor textu: Jan H. Vitvar
Hodnocení: Marek Meduna

V jedenáctém Respektu ročníku 2015 se Jan H. Vitvar věnuje refle-
xi výstavy Mnichov – zářící metropole umění 1870–1918, kterou pro 
Západočeskou galerii v Plzni připravili Aleš Filip a Roman Musil.
Text se nevěnuje ani tak výstavě samotné, jako spíš jejímu téma-
tu. Postupně, s několika odbočkami, se v něm rozvíjí historizující 
rekapitulace příběhu o vzestupu a pádu Mnichova coby umělec-
kého centra. Výstava je zmíněna velmi povšechně. Nedozvíme se 
nic o záměru kurátorů, instalačním řešení, vlastně ani o samotném 
umění. Kdyby psal Vitvar o knize a nikoli výstavě, těžko by si toho 
člověk povšimnul. 
V podstatě lze informace v textu obsažené shrnout do dvou tezí. 
Ta první nám tvrdí, že se Češi především v devatenáctém století 
jezdili učit do Mnichova historické malbě, neboť právě ta se měla 
stát českým umělcům nástrojem utváření národní identity. Takové 
učení zahrnovalo prý především přejímání kompozic a snahu po 
nápodobě emotivního způsobu podání historických výjevů. Dru-
há teze by se dala shrnout do téměř bonmotu: základy umělecké 
metropole se velmi obtížně budují, ale její úpadek lze přivodit ne-
obyčejně snadno.
Obě teze jsou v podobě prezentované v článku velmi problematic-
ké. Co se týče výuky historické malby, nedozvíme se nic o širších 
souvislostech nacionalismu či internacionalismu, nic o detailech 
výuky na mnichovské akademii a v neposlední řadě vlastně ani 
o historické malbě. U druhé myšlenky se dočkáme silně kulhající-
ho srovnání Mnichova s Plzní coby aktuálním „evropským městem 
kultury“ a Prahou, která toto ocenění získala před lety a jaksi „pro-
mrhala“. Není však řečeno, jak k tomu vlastně došlo, stejně jako 
si o vzestupu a úpadku uměleckých metropolí nepřečteme víc než 
zmíněný bonmot.
Autor se obecně v článku věnuje především historii, která se však 
v jeho podání mění spíše ve sled rekordů, kuriozit a katastrof, 
představených formou anekdot. Vrší se zde ta nejohranější klišé 
(například o Hitlerově malířském neumětelství), občas se dočká-
me i aktualizující analogie, jako je zmínka o Jiřím Davidovi v úvo-
du článku. Vše bez jasnějšího záměru, argumentace, významu.
Bohužel, u podobného článku nelze než nabýt dojmu, že autor 
protentokrát namísto přemýšlení plně zůstal u referování a namís-
to názorů u předpojatostí.

Médium: Respekt 12/2015
Název textu: Co to je za model?
Autor textu: Jan H. Vitvar
Hodnocení: Marek Meduna

Ve dvanáctém čísle Respektu 2015 recenzuje Jan H. Vitvar výstavu 
Model v galerii Rudolfinum. 
Text se nevyhýbá hodnocení, a to jak výstavy, tak celého kurátor-
ského přístupu. Samotnou výstavu označuje Vitvar jako „pouč-
nou a zábavnou“ a ve výsledku jako „vydařeno přehlídku“. Méně 
shovívavý je už k doprovodnému textu, kterému vyčítá značný 
intelektuální snobismus, respektive neschopnost říkat věci jedno-
duše. Pozastavuje se nad absurdním pojmem „skulpturální objek-
ty-modely“, užívaným důsledně v doprovodném textu namísto 
pojmu „socha“. Ve své rozlícenosti nazývá text až „intelektuální 
samohanou“.
To, že si Vitvar všímá rozporů v teoretickém zaštítění výstavy, 
hodnotím velice kladně. Bohužel tak činí s jakousi předpojatostí 
vůči takzvanému intelektualismu a pravděpodobně vůči umělecké 
teorii vůbec. To mu samozřejmě neumožňuje vidět za nesrozumi-
telnost textu, která ho dráždí nejvíce. Nedokáže popsat koncepč-
ní trhliny mezi kurátorským záměrem a konkrétním provedením 
výstavy, byť se k tomu nevědomky přiblíží, když o výstavě píše 
jako o „modelářské“. Po většinu času však při pokusu o kritiku jen 
odhaluje vlastní předsudky, jako když se s despektem vyjadřuje 
o rozmývání hranic mezi jednotlivými uměleckými médii (socha 
již není sochou, socha může být vším a všechno může být sochou).
Je evidentní, že Vitvar jako recenzent dovede vidět výstavu vlast-
níma očima a je schopen alespoň částečně poodhrnout kurátorův 
šalebný závoj. K zemi však veškerou kritiku sráží zbytečné apriorní 
odsudky. I když při čtení úplného závěru textu je člověk za podob-
nou prudkost ještě v podstatě vděčný. Konec totiž Vitvar věnuje 
shrnujícímu hodnocení působení Petra Nedomy v čele Rudolfina 
a toto zhodnocení je v tom nejhorším slova smyslu „veřejnopráv-
ně“ vyvážené. Ani ryba, ani rak – není to nejlepší, ale mohlo by 
být hůř.



Médium: Respekt 13/2015
Název textu: Takové něžné prasáctví
Autor textu: Jan H. Vitvar
Hodnocení: Marek Meduna

V třináctém čísle Respektu z roku 2015 najdeme portrét fotografa 
Adama Holého, který sepsal Jan H. Vitvar. Důvodem ke vzniku 
článku bylo pravděpodobně ocenění Fotograf roku 2014, které zís-
kal Holý za knihu The Overview Effect.
V první části textu se nám dostane shrnutí Holého životního příbě-
hu. Je to vyprávění o vstupu problémového muže do světa módy 
a umění, o cestě k výstavám, oceněním a fotografickým zakázkám. 
Vitvar hojně cituje Holého, který sám říká, že všechny drogové, 
alkoholové a jiné excesy považuje za jakýsi iniciační rituál, který 
otevřel jeho citlivost a přinesl mu schopnost dosahovat ve fotogra-
fiích až mystického vytržení. V druhé polovině článků představuje 
Vitvar – opět především pomocí slov samotného autora – Holého 
výstavu Outer Core v pražské Polansky Gallery. V závěru se pouš-
tí Vitvar do popisu situace na poli české módní fotografie a do 
kontrastu k ní staví Holého tvorbu, odrážející autorovu pracovní 
posedlost, odvahu i jakousi „narušenost“.
Vitvar se v článku víceméně vzdává vlastního komentáře. Nechává 
promlouvat Holého, přičemž jeho banální, občas až slaboduché 
výroky o roztěkaném pohybu očí po krajině, který je prý blízký 
drippingu Jacksona Pollocka, nepodrobuje žádné kritice. V první 
části článku se sice odhodlá ke srovnání autora s fotografy Wolf-
gangem Tillmansem nebo Jürgenem Tellerem, jejichž pojetí foto-
grafie je Holého práce blízká, na hlubší porovnávání ale nedojde. 
Což je škoda, neboť kromě povrchních podobností by se mohly 
ukázat i výrazné rozdíly.
Domnívám se, že i v případě portrétního či profilového typu člán-
ku by autor neměl čtenáře ošidit o svůj vlastní „náhled na věc“. 
I tehdy, kdy je žurnalista evidentně fascinován osobním příběhem 
autora, neměl by se vyvlékat z úkolu najít alespoň nějaká vlastní 
slova pro kvality autorova stylu. Holého průpovídky o „něžném 
prasáctví“ či bonmot Michala Pěchoučka o autorově „vytříbeně 
pokleslém vkusu“ nemohou toto nikdy plnohodnotně nahradit.

Médium: Respekt 14/2015 
Název textu: Ať žije král 
Autor textu: Jan H. Vitvar 
Hodnocení: Milan Salák

Ve čtrnáctém Respektu ročníku 2015 najdeme profil Bedřicha 
Dlouhého od Jana H. Vitvara. Text vznikl zřejmě při příležitosti 
výstavy Návrat krále v soukromé galerii Museum Montanelli. 
Vitvar v textu Dlouhého zasvěceně představuje v  souvislostech 
dění na české kulturní scéně od poloviny padesátých let. Větši-
nu textu zabírá výčet netvůrčích a sociálních aktivit autora spolu 
s líčením jeho specifických povahových vlastností. Dlouhý je pre-
zentován jako extrémně sebekritický a skromný člověk, který „trpí 
představou, že když se dílo prodá, tak se jeho hodnota měří peně-
zi“. Dostane se ještě na popisy obrazů, popřípadě předmětů na 
obrazy nalepovaných, a krátký zhodnocující komentář, že Bedřich 
Dlouhý „stále pevně sedí na trůnu české iluzivní malby“. V samot-
ném závěru jsou ještě shrnuty základní principy Dlouhého tvorby 
v podobě přímé citace umělcových slov. 
Text trpí snahou po přehnané popularizaci a zjednodušení. Ačkoli 
je uveřejněn v populárním neodborném médiu, myslím, že nebylo 
třeba chránit čtenáře před vyšší mírou „odborných“ informací. Vit-
var v článku ochotně prezentuje svou orientaci v historii a kontex-
tu českého umění, proto je zarážející, že nezmínil existenci umělec-
ké skupiny Zaostalí (jejímž je Dlouhý posledním žijícím členem), 
jakož i jména umělců, kteří ji tvořili (Zdeněk Beran, Hugo Demar-
tini a Pavel Nešleha), s nimiž by stálo zato Dlouhého tvorbu srov-
nat. Namísto toho Vitvara vede snaha vyhledávat formální podob-
nosti s tvorbou autorů, kterým je Dlouhý pouze velmi vzdáleně 
příbuzný. Možná, že se autor textu obával, že skutečně fundované 
srovnání by mohlo Dlouhého připravit o zdání jedinečnosti a iluzi 
exkluzivní malířské bravury.
Bohužel to pak trochu vypadá, jako by Jan H. Vitvar sedl na lep 
Dlouhého citovaným sebechvalným proklamacím. „Mistr Dlouhý“ 
by ale jistě snesl pokus o objektivnějšní zhodnocení.


































