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v teorii 

Josef Ledvina zahájil studium v rámci doktorského programu na Ústavu pro dějiny 

umění v akademickém roce 2011-2012. Během prvních let studia se aktivně zapojoval 

do výuky, v akademickém roce 2012-2013 vedl spolu se mnou kurz Kurátorství 

současného umění devadesátých let. Během svého studia vyvíjel velké množství 

odborných aktivit. Stal se redaktorem časopisu Art & Antiques, začal působit jako 

přednášející na katedře fotografie FAMU. Publikoval řadu zásadních textů, 

souvisejících s tématem disertační práce a vyplývajících z doktorského výzkumu. Jako 

jeden příklad za všechny zmíním stať K historické pravdě postmoderního umění 

z roku 2013. 

Základní specifika Ledvinova přístupu k problematice postmoderny v Čechách se 

rýsovala od samého začátku. Ledvina se záhy rozhodl sledovat postmoderní projevy 

v malířství, sochařství a dalších uměleckých žánrech v těsné souvislosti s širší 

kulturní situací. Zapojil do svého výzkumu samizdatové časopisy, privatissima 

hudebních fanzinů, a další doklady hudebních preferencí postmoderních umělců. 

V tomto ohledu není Ledvinův přístup v zásadě převratně originální, již historici a 

teoretici postmoderny jako Glenn Adamson a Jane Pavitt konstatovali těsné 

provázání postmoderních uměleckých projevů s pop-kulturními jevy, mimo jiné také 

z oblasti hudby, klubové subkultury atd. Ledvina ale přikračuje k velice podnětné 

aplikaci některých interpretačních rámců z oblasti teorie a historie populární hudby 

na zkoumané umělecké projevy. Od Alvy Noëho si vypůjčuje kategorie akusmatického 

a neakusmatického hudebního projevu. Za neakusmatickou Ledvina považuje 

zkoumanou postmoderní malbu osmdesátých let – s odkazem k Noëmu, který takto 

označuje populární hudbu osmdesátých a devadesátých let, jejíž hodnota nespočívá 

pouze ve zvukových kvalitách, ale také v celkové stylizaci rámující osobnost interpreta 

a kulturu, kterou reprezentuje. S paralelami z oblasti teorie a historie hudby a filmu 

Ledvina místy pracuje jako s metaforami. Raný živelný projev Martina Mainera a 

Jaroslava Róny vystihuje podle Ledviny spíše než přímá závislost na zahraničních 

vzorech nové divoké malby metaforické přirovnání k jedné kategorii teorie rockového 

zpěvu. Metaforicky pak Ledvina vztahuje tři mužské typy reprezentované filmem 

Kouř k třem různým sebestylizacím postmoderních malířů.  

Ledvinův neotřelý způsob uvažování o postmoderně v Čechách a aplikace originálních 

metodologických nástrojů, často vypůjčených z odlišných oborů, umožňují zviditelnit 

dřívější zažité vzorce interpretace daného fenoménu samotnými protagonisty, českou 

kritikou a dějepisem umění. Pozornost upřená k postmoderní „náladě“ a jejím dobově 

deklarovaným i retrospektivně identifikovaným specifikům Ledvinovi dovoluje 

demaskovat argumentační zázemí prvních obhájců i kritiků naší postmoderní malby a 

ukázat, nakolik napomohly vybudovat do dnešních dnů přežívající stereotypy. Rozbít 

dosavadní dominantní obraz české postmoderny, vyplývající spíše z dojmů 

(„nálady“), než z pojmů a faktů Ledvinovi pomáhá také jeho zájem o projevy na okraji 



– mimo teoreticky uvědomělou postmodernu. Budování identity českého a 

moravského postmoderního tvůrce díky tomu přesvědčivě ztotožňuje se strategií „z 

nouze ctnost“. Za zásadní považuji kapitolu práce, věnovanou genderovým aspektům 

postmoderny v Čechách. Přesvědčivě Ledvina také popisuje různé přístupy a reakce 

českých protagonistů postmoderny na její „chladnutí“. Druhá fáze postmoderny vedla 

nejen k diferenciaci postojů osobností, ale také ke stratifikaci významné části scény, 

promítající se do situace uměleckého pole do dnešních dnů.  

V jednom jediném případě mám dojem, že Ledvina stereotyp potvrzuje, nebo 

dokonce nově zakládá, spíše než demaskuje a podvrací. Jedná se o vymezení vztahu 

„postmoderních“ malířů na straně jedné a tvůrců starší generace na straně druhé 

k oficiálním institucím a organizačním strukturám uměleckého života v pozdně 

normalizačním Československu. Ztotožnění postojů mladé generace s pragmatismem 

(či dokonce oportunismem?), stojícím v příkrém rozporu s asketismem starších 

umělců nebo rezistencí disentu a undergroundu je v rámci Ledvinovy argumentace 

poněkud zjednodušující. Toto poznamenávám pouze na okraj. 

Práce Josefa Ledviny je po všech stránkách suverénně zvládnutá. Stane se 

nepochybně zásadní syntézou věnovanou české výtvarné kultuře osmdesátých let. 

Jako školitelka ji doporučuji k obhájení.    
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