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Práce Negace umění Anny Davidové se zaměřuje na spletitý vztah mezi tvořením a jeho 
antitezí, ať už v podobě záměrné destrukce vlastního díla, zničení cizího díla, či rezignace na 
samotnou tvorbu umění. Autorka v textu pojednává o podobách tohoto vztahu v kontextu 
avantgard 20. století a neo-avantgady a na vybraných příkladech ze současnosti. 
V dialektickém napětí mezi ničením a tvořením umění interpretuje například autodestruktivní 
umění Gustava Metzgera, rituály Raphaela Montañeze Ortise, ikonoklastické gesto Alexandra 
Brenera, či dobrovolné odcházení umělců z umělecké scény.  
 
V celé práci autorka sleduje dialektické aspekty ničení. Zdůrazňuje, že destrukci nelze chápat 
jako jednoduše negativní gesto, a ukazuje, jak byly formy destrukce v umění provázány 
s instituciální kritikou uměleckého provozu, s podvracením společenských norem, 
s levicovým aktivismem či vyrovnáním se s traumatem.  
Prostřednictvím rozborů manifestů a textů ze 60. let demonstruje dobové přesvědčeni, že 
umění využívající destrukce může vytrhnout lidstvo z otupělosti a zachránit jej před nukleární 
katastrofou. Davidová cituje Kristine Stiles, podle níž je destruction art vlastně uměním 
přežití – survival art. 
Pozitivní smysl má podle Davidové i negace uměleckého provozu v podobě odchodů ze 
světa umění. Autorka detailně pojednává o radikálním odchodu Lee Lozano a současném 
příkladu umělecké post-praxe Radima Labudy, kteří se oba různě pokusili vymezit vůči 
vyprázdněnosti světa současného umění a komodifikaci umělecké tvorby. 
V závěru práce nazvaném sugestivně Hořící umění na hořící planetě se Davidová, krátce  
zamýšlí nad relevancí umělecké destrukce v současném světě ovlivněném klimatickou krizí. 
Dochází k závěru, že dnešní umělecké reakce na tuto krizi nemají vesměs podobu ničení, ale 
promýšlení možných forem koexistence, které by umožnily kolektivní přežití.  
 
Diplomová práce Anny Davidové se nerodila lehce. Do poslední chvíle nebylo jasné, jestli 
autorka práci dokončí a odevzdá. O to s větším uspokojením mohu konstatovat, že se jedná o 
práci zdařilou, v níž autorka prokázala nejen schopnost interpretovat historický i současný 
umělecký materiál, ale zároveň se autenticky tázat po smyslu umělecké tvorby tváří v tvář 
současným globálním výzvám. 
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