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Téma diplomová práce Anny Davidové se na jedné straně soustřeďuje k historické etapě poválečného 

umění, v němž se destrukce jako tvůrčí proces stal důležitým fenoménem, na druhé straně ale ústí do 

současnosti. Ta posouvá historii do aktuálního stavu „hořící planety“, jak tento stav Anna 

pojmenovává, v němž otázky po smyslu tvorby anebo jejím rozpuštění v životní praxi dostávají nový 

význam a naléhavost. Rozhodnutí vymezit téma především klíčovým obdobím šedesátých let ale 

vnímám jako vhodné. 

Struktura základních předložených problémových okruhů této diplomové práce je promyšlená a 

oceňuji, že se Anna Davidová dokáže vyjadřovat přesně a stručně. Ke zvážení dávám otázku, zda by ale 

přece jen nebylo vhodnější vytvořit jednu ucelenější podkapitolu věnovanou destrukci a odcházení ze 

světa umění Fluxu s jeho tezí o splynutí umění a života. Destrukce piana na festivalu ve Wiesbadenu v 

roce 1962 patří k ikonickým akcím, stejně jako třeba Benovo ztotožnění s obchodovatelným 

uměleckým dílem, když čtrnáct dní pobýval coby umělecké dílo ve výloze. Raphaela Montañeze Oertize 

a jeho rituální aktivity by pak bylo možno včlenit do podkapitoly o destrukci nástrojů.  Ráda ale 

vyslechnu autorčiny argumenty. 

Velmi náročné je posoudit kauzu vandalismu Alexandra Brenera. Anna Davidová přináší širokou škálu 

názorů vztahujících se k tomuto aktu destrukce (nasprejování znaku dolaru na obraz Suprematismus 

Kazimira Maleviče v expozici Stedelijk Museum. Uvítala bych ale výrazněji formulované její vlastní 

stanovisko k této akci.  

Je pozoruhodné, jak široce reflektovaným tématem je destrukce v umění v odborné literatuře. 

Domnívám se, že autorka exploatovala velmi účelně značné množství zdrojů, které dostatečně mapují 

danou problematiku. Jen spíše na okraj bych připomněla jeden titul, který se v práci neobjevuje – knihu 

Chronophobia. On Time in the Art of the 1960s od Pamely M. Lee (MIT Press 2004), kde je významná a 

komplexní pozornost věnovaná Davidovou zmiňovaným akcím Jeana Tinguelyho. 

Kapitola Jak (ne)odejít ze světa umění se příběhem Radima Labudy posouvá do současnosti, v níž, 

možno-li to tak formulovat, nabývá osobní tvořivost a aktivismus nových důležitých hodnot. Aktivní 

hledání pozitivních postojů, východisek a sdílení, vycházejících ze světa umění tak směřuje 

k návodnému poznání, že pozice umění (umělce) může být daleko různorodější než dříve, ale že má 

v současné společnosti nezanedbatelné místo i ve své takřka neviditelné podobě.  

Diplomovou práci Anny Davidové doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji stupněm výborně. 
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