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Portréty a portrétní motivy v díle Petra Brandla 

Posudek 

Osudy a umění Petra Brandla byly předmětem dlouhé řady odborných i 

populárních pojednání a soustředěného zájmu našich předních historiků umění. 

Jenom z hlediska vyrovnání se s literaturou je tedy brandlovské téma mimořádně 

obtížné. Gabriela Trojanová si - pod vlivem soustředěného zájmu během studia -

zvolila téma v Brandlově díle relativně méně propracované v odborné literatuře 

s několika výrazně spornými či problematickými díly. Práci věnovanou portrétům a 

portrétním motivům v díle Petra Brandla ovšem musela koncipovat v souvislosti 

s poznáním celého umělcova díla, alespoň v nástinu. Z této nutnosti vyšla logicky i 

struktura její diplomové práce. 

Práce je rozdělena do tří částí, z nichž první se věnuje odbornému poznání 

umělcova díla od 18. století do současnosti, druhá je věnována Brandlově dílu a 

osobnosti, včetně pokusů o postižení psychologie umělcovy osobnosti v literárních 

dílech, posléze třetí část je věnována portrétům a kvaziportrétním dílům v Brandlově 

díle. 

Celou rozsáhlou literaturu (viz bibliografie str. 158-172) zpracovala Gabriela 

Trojanová velmi kriticky a seriozně, postihla tak přesně jak vývoj představy o malíři 

v oboru dějin umění v posledních více než dvou stoletích. Toto poznání logicky 

členila na uměleckohistorické studie, prezentaci Brandlova díla na výstavách a 

posléze i na poznání technologie a techniky jeho děl v restaurátorských zprávách. 

Dále podala i proměny představo tomto umělci i v beletrii i dalších formách obecně 

kulturní prezentace. Ani toto poznání nebylo samoúčelné, když z pokusů o 

interpretaci umělcova osudu a osobnosti vytěžila určité základní poznatky o jeho 

charakteru, se kterými promyšleně pracuje především v pasážích věnovaných 

Brandlovým autoportrétům. Lze konstatovat, že již první dva díly práce by vystačily 

na diplomovou práci věnovanou historiografii oboru a obecně kulturní reflexi 

barokního umění a jednoho z jeho nejvýznamnějších tvůrců u nás. 

Vlastní uměleckohistorické těžiště práce představuje třetí a nejobsáhlejší díl 

diplomové práce. Dle vypracované typologie barokního portrétu (především str. 69-

70) pak probírá všechna portrétní díla, která byla věrohodně v odborné literatuře 

s Brandlem spojována. Souvislý text má obsahově náležitosti katalogu, když 

technická data jsou uváděna v poznámkách. Zmiňuje vývoj názorů v literatuře a 



podává velmi dobře a citlivě zpracované formální analýzy děl. V práci dospívá k 

několika revizím starších a v literatuře tradovaných názorů, s nimiž lze vesměs 

souhlasit. Za dosti pravděpodobnou považuji identifikaci dosud anonymní podobiznu 

muže v hnědém plášti s Janem Františkem Krakovským z Kolovrat, byť argumentace 

autorky je dobře vypracovaná. Přesvědčivé je připsání vynikajícího portrétu Karla 

Jiřího Michny z Vacínova ze sbírky zámku v Manětíně, doposud považovaného za 

dílo Filipa Kristiána Bentuma. Zmiňované dílo je vskutku mimořádné kvality a má 

vynikající bezprostřednost autentických Brandlových maleb. Obraz je ve špatném 

stavu a bude v dohledné době restaurován. Restaurátorská zpráva by mohla ještě 

přinést důležité informace. Rovněž další změny, kupř. vyloučení z Brandlova díla 

"Podobizny staršího muže" (NG v Praze O 1364) ostatně v souladu se starším 

názorem Pavla Preisse, či navržené datace posuny v datacích jsou dobře 

argumentovány. Velmi zajímavě je zpracována i závěrečná kapitola, kde autorka 

uvažuje o ztracených Brandlových dílech na základě druhotných a méně kvalitních 

barokních kopií, jaké byly běžně pořizovány pro rodinné obrazárny příbuzných a 

spřízněných rodů. Dále se věnuje i kryptoportrétům v Brandlově díle, jak už dříve 

uváděným především Jaromírem Neumannem, tak dalším navrženým. 

K textu bych měl několik připomínek. Třetí díl by byl rozhodně přehlednější, kdyby 

byl zpracován klasickou formou katalogových hesel. V historickém úvodu (str. 8) je 

uveden historicky mylný názor o souvislosti mezi rozkvětem vrcholného baroka 

v Čechách a vládou císaře Josefa 1., který již mezi válkami formuloval Zdeněk 

Kalista, ale nověji a dále rozvíjel Ivo Kořán. Třeba upozornit na to, že nástup většiny 

největších osobností českého vrcholného baroka se odehrál již v posledním deceniu 

vlády Leopolda I. a že doba jejich tvorby - zaplať Pán Bůh - přesáhla pouhých šest 

let vlády mladého Habsburka. Je sice pravda, že v okruhu Josefa I. dospěli mnozí 

čeští šlechtici k významným kariérám, nicméně takto zkratková souvislost mezi 

politickými dějinami a vývojem umění není a zdroje umělecké tvorby jsou daleko 

komplikovanější a komplexnější. Na závadu práce je poměrně nepočetná obrazová 

dokumentace. Na straně 116 je nedokončená poznámka č. 475. 

Přes uvedené připomínky je třeba podtrhnout, že diplomantka odvedla velký 

objem práce a prokázala schopnost kritické práce s literaturou, citlivé a přesné 

formální analýzy a přesných postupů komparace. Sympatické je rovněž nepochybně 

zaujetí pro díla jimž svou práci věnovala. Ačkoli téma bylo již mnohokrát a obsáhle 

zpracováno, dospěla autorka kritickou prací k několika novým poznatkům, které 



možno akceptovat. Text tedy plně splňuje nároky kladené na diplomovou práci a 

proto ho rád a jednoznačně 

doporučuji k obhajobě. 
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