Oponentský posudek bakalářské práce
Václav Rutkay – Rembrandt van Rijn – portréty/ Současné inspirace a škola
Oponent: doc. ak. mal. Mgr. Martin Velíšek, Ph.D.

Předložená práce odpovídá zadání. Je bezprostřední, osobní zpovědí autora, jakýmsi vyznáním obdivu
k Rembrandtově tvorbě. Se zanícením vypráví o malířových životních osudech. V životopise (kap. 2.1.)
předkládá zásadní momenty Rembrandtova života, včetně pohnutek a okolností, které je zapříčinily či
s nimi souvisely. Není to jen prostý výčet událostí. Autor se pokouší vykreslit jejich pozadí. Tím míří již
v této části práce k psychologickým aspektům v tvorbě umělce. Logicky v této tendenci pokračuje
v další kapitole – 2.2., zaměřené na malířovy autoportréty. Dále zmiňuje Rembrandtovy vrstevníky.
Nejtrefněji a nejzásadněji zde působí postava malíře a grafika Hercula Pieterszoon Segherse. Pokud
jde o literární prameny, z nichž autor čerpá, bylo by bývalo dobré poněkud rozšířit škálu. Britský
historik Simon Schama je odborník z nejpovolanějších. Sugestivní, podmanivý. Pokud jde o Davida
Weisse, je i on poutavým vypravěčem, Nicméně kniha Já, Rembrandt je beletristickým zpracováním
Rembrantova života. Ačkoliv Weiss vykresluje atmosféru Amsterodamu poloviny 17. století velmi
plasticky a vychází z řady historicky doložených skutečností, včetně korespondencí, přece jen si
částečně některé spojitosti domýšlí a dovozuje. Ostatně není historik (prošel více než 50 profesemi).
Pro dané téma bych tudíž doporučil například knihu Geerta Maka Malé dějiny Amsterdamu. Autor
v ní vychází z archivních údajů a věnuje se také Rembrandtovi. Rozebírá mj. vztah Geertje a
Rembrandta, respektive jeho pohnutky ve sporu s ní, přičemž Rembrandt z toho nevychází dobře...
Najdeme zde i reflexi Rembrandtova portrétu popravené dívky či poměrně překvapivou skutečnost,
že Rembrandt nebyl nikdy nikým osloven jako potenciální kmotr…
Nadšení autora pro věc občas vede k rychlým závěrům. Tvrzení, že se „Rembrandt jeví jako umělec
barokní epochy, ale v podstatě s programovým barokem nesouvisel, dokonce ho popíral svým
bytostným zájmem o realitu a nealegoričnost.“ (str. 29) je poněkud zavádějící. Zájem o realitu a
„nealegoričnost“ vychází z podstaty protestantského prostředí, v němž se Rembrandt narodil a
celý život pohyboval (bez ohledu na neprokázanou příslušnost k menonitům). Srovnání
s katolickou Itálií a Flandry není tudíž do jisté míry zcela relevantní.
Pokud jde o vliv Rembrandta na budoucí generace (kap. 2.4.), respektive využívání úspornosti
projevu, minimalizace prostředků a síly výrazu, jsou vybraní umělci v dané věci relevantní, nicméně
pro čtenáře nemusí být reprodukce zcela průkazné a tvrzení dostatečně zjevná a vyargumentovaná.
Výběr jako takový je poněkud nesourodý.
Následuje kapitola věnovaná praktické části. Autor v ní dokazuje, že je schopným kreslířem i malířem.
Představené reprodukce prací jsou velmi dobré a s tématem obdivuhodně korespondují. Změnu
velikosti kresby skrze digitalizaci a tisk vnímám pozitivně. Hledání „ideální“ velikosti kresby je určitě
smysluplné a demonstruje limity i sílu jednotlivých stavů. Nicméně popis kreseb je trochu chudý po
formální i obsahové stránce (kap.3.2.). U představených maleb postrádám informaci o rozměrech
obrazů. Škoda. Pokud jde o bolusový podklad (cihlově červený), je pro barokní figurální malbu více
než příznačný. Odpovídá a vychází z malířského postupu při malbě inkarnátu. (Tom Keating, str. 61)
V didaktické části autor představuje didaktickou řadu reflektující zkoumané téma. Sestava úloh je
smysluplná a reálná. Zamyslel bych se však znovu nad věkovou skupinou žáků. Dolní hranici 7 let
považuji za trochu problematickou. Tím spíše, že v tomto věku ještě děti většinou nemají potřebu
překonávat obavy z nepovedené realistické kresby (str. 77). Každopádně cesta ke zjednodušení je

legitimní. Motivace je v prvním úkolu trochu příliš sofistikovaná (pro 7 let), u druhého úkolu de facto
chybí („bádání a následné dotvoření“ není motivací, ale průběhem úlohy), dtto úkol 3.
Práce je příjemnou a kompaktní sondou do světa autoportrétu s Rembrandtem v zádech. Nechybí jí
zaujetí, slušná jazyková úroveň (až na drobné jazykové nedokonalosti (str. 67, 71, či překlepy „Roschavoým testem“ str. 80), a především velmi dobré autorské výstupy.
Práci doporučuji k obhájení.

Otázky:
1/ Co rozumíte pojmem „negativní prostor“ (str. 62, 80)
2/ Formulujte motivaci pro 2. a 3. úkol výtvarné řady s ohledem na navrženou věkovou skupinu

V Praze dne 8. 8. 2018

doc. ak. mal. Mgr. Martin Velíšek, Ph.D.

