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Oponentský posudek diplomové práce Alžběty Petřinové Recepce japonského 
umění v českém malířství a grafice 

Téma práce reflektuje námět, s jehož pomocí se často potvrzovaly rozdíly 
západní a východní kultury, v našem případě modernismu, a který naznačoval 
osvojování a dobývání vzdálené kultury Dálného východu křesťansko
židovským evropským kulturním diskurzem. Jestliže dnes existuje již velká řada 
studií o vztahu evropského modernismu a japonské kultury v zahraničí - autorka 
zde cituje zejména publikaci Siegfrieda Wichmanna - v českém prostředí, 
pokud vím a pokud vycházím z bibliografie diplomantky, takové srovnávací 
práce prakticky neexistují (snad s výjimkou studie Rie Ogawa v Novém Orientu 
2003). 
Z tohoto hlediska autorka vstupuje na půdu pro diplomovou práci vhodnou, tj. 
relativně nezpracovanou, ale současně značně riskantní, neboť se musí vyrovnat 
s uměním, které je v českém prostředí exotické, jeho dějiny se u nás na ústavech 
dějin umění nepřednášejí a veškeré poznatky je třeba získat ze zahraniční 
literatury. 
Cesta Peřinové vede od kulturního a institucionálního zájmu o japonské umění 
(publikace o něm, sběratelství, studie o japonském umění a kultuře 
v uměleckých časopisech) od 90. let 19. století až ke skutečným uměleckým 
dotyků a přehodnocení japonského umění v díle zejména Zdenky Braunerové, 
Emila Orlika a Vojtěcha Preissiga. Autorka nepřímo poukazuje na přímý vliv 
japonského umění zejména na jmenované umělce a na "skrytý japonismus", 
který sleduje u Antonína Hudečka, Rudolfa Kremličky či Václava Špály. 
Domnívám se, že pasáže autorky o vztahu těchto umělců k japonskému umění, u 
Hudečka zprostředkované francouzským uměním, naznačují objevně složitou síť 
předávání impulsů, při němž jednosměrná cesta vlivu neobstojí. To platí i pro 
Willy Nowaka, jehož Labskou krajinu autorka vyvozuje také ze zkušenosti 
japonské krajinomalby (ztrácení se, mizení v krajině), ale spíše naznačuje, že má 
daleko silnější vazby s romantismem. Japonismus generace Osmy a Skupiny by 
bylo možné rozšířit ještě o Bohumila Kubištu, který pro obraz Jaro (1910) nalezl 
podklad také v Utamarově Lovkyni škeblí, jak prokázala v monografii 
Kubištově Mahulena Nešlehová. Když píši také, je to záměrně: ukazuje se totiž, 
že recepce japonského umění u Špály, Kremličky či Kubišty byla jednou 
z mnoha: chápali svět umění jako podnětný matrix, brali si z nejvzdálenějších 
koutů i časových vrstev, a vytvářeli novou syntézu, podpořenou pochopitelně 
novým výtvarným názorem, expresionismem, primitivismem a později 
kubismem. V tom se možná rozcházeli s generací přelomu století. 
Připojení Štyrského k uvedeným modernistům je sice správné, ale poněkud 
nedotažené. Zde by stálo za to sledovat i ,japonský" či exotický vliv nejen 
v tvorbě počátku dvacátých let, ale i v artificialismu. 
Práce Peřinové je slušným výkonem na dané téma. Kvalitu snižuje řadu 
překlepů a nejednotností v citací v poznámkách a bibliografii (jednou je Týn 



sborník, jindy revue), místy se opomene dát časopisu ročník, jindy stránky. 
Školitel chápe, že se hodně spěchalo, nicméně korekce těchto nedostatků by 
práci výrazně prospěla a čtenáře zbytečně nerozčilovala. 
Vzhledem k výše zmíněným pozitivním momentům, které v práci shledávám, 
doporučuji diplomovou práci Alžběty Petřinové k 01/!tA. 
V Praze 20.1. 2008 Prof. Vojtěch li~ 


