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Teoretická část !
Téma urbanizmu v českém školství se pozvolna etabluje a stále více se objevují možnosti konkretního začlenění do 
výuky výtvarné výchovy. Valentino Mele zevrubně prozkoumal toto téma s důrazem na jeho antické základy. Úvod práce 
je věnován velice obšírně dějinám urbanizmu, principům, ale odchylkám urbanizmu (zajímavým příkladem je město 
Whitier na Aliašce a další) a především věčnému městu Římu. Nejde pouze o suchý výčet faktů, ale autor se pokouší 
ukázky charakteristiky antického „urbe“ v kontrastu se současnými umělci a jejich výtvarná řešení, reflexe, nové způsoby 
urbanizace. Výběr současných výtvarných autorů a jejich děl, která pracují s tématem urbanizmu, je dostatečný a 
vrstevnatý. K termínu urbanizmu autor přidává i Genisu Loci, který poměrně osobitě hledá a dokazuje v samostatné 
kapitole. Podoby tohoto fenomenu autor dokládá v různých i měně známých částech a zákoutích italských měst pomocí 
vlastních fotografií. Pozoruhodné jsou noční snímky města, kdy se i díky určitým nedokonalostem opravdu odkrývají i 
tyto atmosforické a specifické vlastnosti, které autor popisuje v textu. Jako velmi příhodné vnímám i srovnávání fotografií 
stejného místa během dne a noci. K výkladu termínu si pomohl hojnou citací z adekvátních zdrojů. Teoretickou část 
práce vnímám tedy jako velmi podrobnou, inspirativní a důkladně propracovanou. !!
Didaktická část !!
V didaktické části si autor klade otázky typu: Jak děti v dnešní době vnímají města? Co je podle nich důležité a jakou 
mají města funkci? Jak může město dítě kulturně vzdělávat? Autor navrhl a důkladně připravil soubor úkolů pro žáky ZŠ 
a SŠ. V jednotlivých zadáních autor hledá možnosti, jak tématizovat proměny urbanizace, strukturu města a jak přivést 
žáky k plnému vnímání svého okolí a nebát se jej i proměňovat.  Z realizovaných dílen je patrný autorův přehled o již 
existujích způsobech tvorby urbanistických dílen, a tak jsou jeho svébytné a přidávají do mozaiky způsobů opět něco 
nového. V realizaci je patrné autorovo nadšení pro téma, jednotlivé pedagogické nápady, i jejich aplikace jsou funkční. 
Střída se v nich individuální i kolektivní tvorba, hra i koncentrované pozorování, analýza míst a používaní mentálních 
map. Jako obzvláště zdařilý vnímám realizovaný úkol nazvány “Příběh jednoho města”, při které celá třída nakreslila  
pomocí pastelů své nového města na balicí papír. Během kolektivní kresby zasahují neustále pomyslné změny, zkázy, 
konstrukce, demolice, a tím se tvorba stává dynamickou a umožní žákům prozoumět vývoji a okolnostem, které určují 
podobu měst. Didaktická část je ucelená, přehledná, s dostatečným doprovodem reprodukcí děl žáku i s realizací ve 
školách. !!!
Praktická část !!
V praktické části autor zrealizoval svojí multimediální instalaci, kde je centrálním prvkem stylizovaná maketa slavné 
antické římské čtvrti Subura. Hlavním záměrem bylo poukázat na symbiózu nového a starého. Staletý Génius Loci 
versus současný život a nové technologie výstavby. Hledání konkrétní formy díla mělo svou také poměrně dlouhou 
genezi, od přenosné verze se autor dostal k formátu stanu jako dočasné stavby odkazující na Římské vojenské tábory. 
Dočasný urbanizmus kolonizující barbarskou Evropu. Uvnitř látkového prostoru se tedy nachází podsvícený zmíněný 
výsek města, pro znázornění budov, bloků autor použil nejen modelovací hmotu, tak jak byl původní plán, ale i úlomky 
stavebního materiálu. Tím se kompozice stala o něco abstraktnější a ne tolik popisná. Zmiňovaný podsvit vznikl pomocí 
projektoru, který je uložen do soklu, na kterém maketa spočívá. Promítaná projekce jsou autorovy záběry nočního Říma. 
Jako poslední složku autor dodal zvuk, který ve svém řazení vytváří narativ města ve své akustické podobě od jeho 
počátků až po shon současného velkoměsta. Věřím, že práce je dalším stavebním kamenem pro hledání metod a 
způsobů, jak jej představit dál ve školním prostředí. Autorovi přeji, aby ve své tvorbě nepolevil a aby mu byla inspirací i 
pro jeho pedagogickou cestu. !!
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