
 

 

Oponentský posudek 

Barbora Ficková, Náboženské motivy skupiny Die Pilger 

 

Barbora Ficková se ve své práci rozhodla analyzovat tvorbu členů skupiny Die Pilger nástroji, 

vytvořenými sémiotikou ovlivněným dějepisem umění jako alternativa k tradičním 

uměleckohistorickým výkladovým rámcům, zejména k ikonologii a ikonografii. Ve své práci se 

opírá především o text Mieke Bal a Normana Brysona Semiotics and Art History z roku 1991. V 

části práce, ve které charakterizuje metodu, pro kterou se při zpracování zvolené problematiky 

rozhodla, výstižně shrnuje hlavní premisy tohoto hutného a obsáhlého textu. V následujících 

kapitolách se pak pokouší aplikovat tuto výkladovou strategii na obrazy členů skupiny Die Pilger s 

náboženskou tématikou. Poučena tezemi Mieke Bal, pokouší se vnímat skupinu jako jeden celek, 

nerozlišuje v jejím rámci jednotlivé individuality, díky čemuž se vyhýbá nástrahám biografismu 

jako tradiční metody, dominující velké části tuzemské uměleckohistorické produkce. Tím, že se 

rozhodla vnímat díla různých autorů skupiny jako jeden tvůrčí korpus, daří se jí zajímavým a zcela 

novým způsobem interpretovat kristologická témata v tvorbě členů Die Pilger, podobně jako motiv 

poutníka a poutnictví a také odhalit jejich vzájemnou znakovou provázanost. Oprávněně dospěla k 

závěru, že způsob, jakým Die Pilger akcentovali Kristovo utrpení, svědčil o jejich nezájmu o 

radostnou zvěst nového zákona. Kristova trpitelská smrt se pro ně stala obecně srozumitelným 

znakem, který následně propojovali s dalšími znaky, nesoucími význam utrpení, například s již 

zmiňovaným poutníkem, stále se vzdalujícím vytouženému cíli. Tato znaková struktura tak Die 

Pilger sloužila k vyjádření vlastního pohledu na svět, vzdáleného tradiční křesťanské ikonografii i 

hodnotám a institucím, kterým po staletí sloužila. Ještě přesvědčivěji se jí podařilo demaskovat 

další uměleckohistorický konstrukt, díky kterému byla Die Pilger dosud vykládána jako nábožensky 

orientovaná skupina a to mýtus o starém mistrovi a mladých učednících. Už jen samotným 

konstatováním, že Brömse nebyl ani zdaleka tak starý a jeho žáci ani zdaleka tak mladí, jak dosud 

dějepis umění tvrdil, Ficková přesvědčivě dokazuje, že „dostupná fakta” byla uměleckohistorickým 

narativem ohýbána tak, aby „vytvořila logickou konstrukci.” (s. 48). 

 Myšlenkově originální práci Barbory Fickové by svědčila důkladnější stylistická korektura. 

Těžkopádné formulace bohužel v řadě pasáží ruší dojem a přesvědčivost argumentace. Vzhledem k 

tomu, že zásadní součástí Fickové analýzy je revize dosavadního uměleckohistorického diskursu, 

bylo by záhodno, aby pracovala s recentní a relevantní odbornou uměleckohistorickou literaturou. 

Práce Jany Orlíkové o Augustu Brömseovi a o Die Pilger byla jednoznačně překonána publikací a 

výstavou Gabriely Kaškové Die Schattenseiten. August Brömse und Kathrin Brömse (výstava se 

konala v roce 2011 v Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg). To, že Ficková s touto knihou 

vůbec nepracovala, považuji za jediný závažný nedostatek práce.  

 Přes zmíněné výtky považuji práci Barbory Fickové za mimořádný intelektuální výkon, 

nepochybuji o její přínosnosti pro další, nejen interdisciplinární, ale i čistě uměleckohistorické 

bádání o skupině Die Pilger a proto ji doporučuji k obhájení s předběžnou klasifikací výborně. 
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