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Veronika l'vloudrá si za téma své diplomové práce zvolila dílo jedné z největších postav 

mexického moderního malířstvÍ, jíž je v poslední době věnována obzvláštní pozornost - Fridy 

K hl (19 r\"7 195 A) k ' Vol 80 I ~ '"Ir\ I '1' 'v ~' '11 v I a o v 1- 't" dera az uO . eL L.V. sto. stala vIce mene ve SLl11U sve 10 manze a, 

muralisty Diega Rivery (1886-1957) a jeho současníků. 

Diplomantka se nenechala svést k prezentaci tradičně pojatého životopisu, ale snažila se 

pojmout poněkud "módní" osobnost (zvláště díky biografickému filmu režisérky Julie 

Taymor, USA, 2002, podle životopisu Hayden Herrerý) jinýma očima, demý'tizovat ji a 

zařadit do širšího uměleckého, společenského a ideového kontextu první poloviny 20. století. 

K tomu využila nejen znalosti společensko-politické situace v Mexiku v době po mexické 

revoluci 1910-1917 a malířčiny biografie, ale opírá se především o obrazovou analýzu. jejích 

děl, v nichž hledá (a nachází) inspiraci mexicky-m předkolumbovsky-m uměním, lidovou 

tvorbou, ale i revoluční tematikou a socialisticky-m realismem. Vedle vlivu artefaktů 

domorodých kultur a lidového původu - sochařských výtvorů, textilií a masek napříč jejich 

vy-vojem - na Fridinu tvorbu se V. Moudrá zabývá také velmi specifickou problematikou 

španělsko amerických "retablos". 

Zde spatřuji největší problém práce - a sice ve výkladu pojmů: retahlo (retábl, retabulul11, 

A1tarretabel nebo prostě Altar - oltář, oltářový nástavec) prošel vyvojem od rozměrného 

zdobeného v kameni tesaného nebo dřevěného zlaceného nástavce na oltářní mense (případně 

v prostoru za ní), často v podobě deskového diptychu až polyptychu nebo s umístěnými 

sochami, v evropském prostředí, k devočnímu retablu (retablo santo, lámina), zpodobujícímu 

Krista, Pannu Marii nebo svaté (zmenšené napodobeniny oltářních obraz-ů umisťované 

většinou v domácnostech, později nahrazené litografiemi), které v moderní době ve své ručně 

malované podobě prak1:icky vymizelo, až po (přeneseně) jednu z forem ex-vota zejména ve 

Španěiské Americe a na jihu USA, nejčastěji ve formě malovaných plechových tabulek se 

zpodobení 111 krátkého příběhu jako poděkování za zázrak (ex-voto retablo, milagro). V práci 

patrná snaha rozklíčovat tento spletenec pojmů se bohužel minula účinkem a docílila pravého 



opakLl. Nejen že je směšován původní význam slova retahlo jako oltář s pozdějším a lokálně 

uplatněným označením pro ex-voto (např. str. 29: "První oltář zhotovený v Mexiku se 

nacházel ve Veracmz. Nejvíce se však ex-vota malovala v severní části Mexíka ... "), ale 

dochází k chronologickým přeskok-ům a protichůdným tvrzením ("Křesťanská retabla se 

poprvé objevila již v pátém století. .. Koncem patnáctého století se stala součástí 

francouzského, italského a španělského folkloru [1]. První retabla však vzešla z dílen 

německých tv-ůrců v rámci kontrarefOfmního římsko-katolického hnutí. .. " - str. 27) a text 

bezprostředně navazuje: "Během prvních století středověku se tyto relikviáře zdobily ... " 

(27). Tzn. že pojem retablo a ex-voto je navíc ztotožněn ještě s předmětem majícím úplně 

jinou funkci 

Netuším, jaký rozdíl spatřuje autorka mezi "světci" a "moderními představiteli 

katolicismu"(nehledě na podoby jmen a nejasné časové vztahy), když tvrdí: "Od původně 

ryze náboženského charakteru se v Mexík-u upustilo. Retabla již nezobrazovala světce a 

biblické postavy, nýbrž moderní představitele katolicismu~ jimiž byl například Svatý 

František a Domingo [!], až po poslední [1] kanonizované světce7 jako je Svatý Ignacio [!] či 

Tereza." (str. 28) 

Modernímu mexickému malíři Robertu Montenegrovi (1887-1968) pak přisuzuje život 

dlouhý 200 let, když měl publikovat kolekci votivních maleb už v 18. století (1781 - podle 

angL Wikipedie) a v polovině 20. století vydat studii tykající se retabel (str. 27). 

Po nadějně formulovaném názvu kapitoly 3.2. Co je ex-voto?, kde čtenář očekává 

v)'světlení pojmu v jeho historickém vy-voji a rozmanitosti, se v prvním odstavci dozv~ že je 

to "anekdotická malba, milodar, která nabývá formy malý·ch obrázků ... ", str. 28), tedy rovnou 

přechází na jeho specifickou podobu v mexickém prostředí (ačkoliv těm je věnována kap. 3.3. 

Ex-vota v Mexiku), aniž byla zmíněna jeho původní Ca častější) trojrozměrná podoba, např. 

v podobě uzdravených končetin z různých materiálů, objevující se i v Evropě. Teprve na 

závěr se zmiiíuje jejich aktuální podoba, včetně např. ortopedických protéz a dalších milodarů 

"stejného významu jako ty křesťanské" (str. 29) - už nejsou křesťanské? a nemají daleko 

starší kořeny i kontinuitu? (Santiago de Compostela, Escorial, koloniální Španělská Amerika, 

Monserrate, portugalská Fátima - prakticky veškerá poutní místa). Na mysli mám stále 

trojrozměrná ex-vota. 

Jak diplomantka časově zařadí následující tvrzení: "V době, kdy se rvfexiko osamostatnilo 

od španělské nadvlády, se zde začala rozvíjet svébytná forma baroka, churrigueresco .. " (str. 

29)? 

Havana na str. 36 - má být staroegyptská Hawara. 



V to, že žabí kvákání má přivábit déšť, věřili Mayové nebo opravdu I E S Thomposon 

(str. 42)? 

Košenila nebyla "vynálezem" koloniální společnosti (str. 64), ale znaly ji a ·využívaly už 

prehispánské kultury (k.ultura Paracas, Aztékové ... ). 

Motivem Riverovy malby "Creación" je Stvoření spíše než "představitelé katolické 

obrazotvornosti" (str. 51). Překlad názv-u dalšího díla Hornhre, controlador del universo jako 

lv/už, vládce vesmiru opravdu navozuje androcentrismus (str. 54), ale měl by se spíše zvažovat 

výraz Ciověk místo l'v/už (hom7Jre ve špan. obsahuje oba významy a člověk je na rozdíl od 

muž výrazem lingvisticky neutrálním, muž spíše jen v opozici k výrazu mujer - žena, který 

zde není přítomen). Příklon k příznakovému výrazu zavádí interpretaci k gendrovému pojetí, 

které malíř v tomto konkrétním případě nejspíše neměl ani na mysli. 

Neúplný výčet nepřesností zakončím zvoláním: "šťastná generace, která netušÍ, kdy byl 

vydán Komunistický manifest a přičítá jej jen F. Engelsovi!" (VM: "Mexický muralismus se 

rozvíjel v době, kdy Friedrich Engels publikoval Komunistický manifest a mexičtí umělci se 

nadchli idejemi Karla Marxe a obecně socialistickou ideologií.", viz str. 55). 

Práce bohužel obsahuje i velké množství překlepů a gramatických chyb, někdy až 

strašidelných (v soukromích rukou, doplněné křídli, bůh ohně a smůli, vytrážová okna, práce 

G. Fernándeze Ledesmi, považovali se za Quetzalcoatlovi potomky); Mexico City by se 

mimo anglický kontext vůbec neměl vyskytnout; objevují se časté přesmyčky ve jméně 

Siqueiros/Siquieros/Sisqueiros, špatně sklOllované příjmení Covarrubias, pravopis jména 

Gauguin - 72 a Medici - 55, malíř Posada se křestními jmény správně jmenoval José 

Guadalupe a nenarodil se roku 1982 - str 57, ani 1892 nebo 1882, ale v roce 1852~ dobový 

výraz Temixtitlán by měl být bud' vysvětlen nebo lépe nahrazen odpovídajícím Tenochtitlan 

(59) k l' v v' Vl V'V "1 ' ..1 'd 'd' '..1 h l'd k'} LN'} , Tystal - mlllen zreJ me KTlst al, jaUei - Ja elt, pro í1aUCH y,,1I selO neLJo zVlreCI 10 

tvaru" máme výraz antropomorfní a zocHllorfní; pojem vertikální body (21) - může být bod 

vertikální?; tex1: tlpÍ především tam, kde je zřejmě překládán z cizího jazyka - vybočení 

z vazby, chybné předložkové vazby, celé výrazy (obdělávání kamenů; popohnání alfabetizace 

- 53; exilovaný Trocký - 57; opracovávat pozemkové majetk-y - 59), na str. 17 a 25 se 

opakuje týž odstavec o lidovém umění. Občas chybějí přesnější bibliogr. údaje, psaní jmen a 

titulů publikací není zcela precízní, často chybí paginace. V použité literatuře chybí zcela 

zásadní publikace Glorie Fraser Giffords, lvfexican Folk Retablos: lvfastelpieces on Tin 

(19741
, i 992 \ na niž se odvolává většina pozděj šÍch prací věnovaných problematice 

retahlos a která je prakticky celá dostupná na webu 



Práce je jinak velmi zajímavá, pohlíží na dílo novodobé ikony mexického a světového 

malířství nezaujatýma očima. Autorka nepropadla "fridománii" posledních let a úspěšně se 

vypořádává s jejím zařazením do bohatého dobového i historického a žánrového či 

styiistic-kého kontextu mexických -dějin a výv-eje výtvarného umění. Úspěšně aplikuje 

poznatky čerpané ze sekundární literatury,je schopná samostatné analýzy děl (k obojímu 

přispěl roční studijní pobyt v Mexiku), formuluje přínosné závěry - škoda jen,. že místy 

"kolabuje" schopnost kritičtějšího přístupu ke zdr(~ům informací, preciznější zacházení 

s pojmoslovím a finální péče k redakci textu. 

Vzhledem k ori.ginalitě práce,jížje možné přičíst "k dobru" interdisciplinární vhled, velkou 

míru samostatnosti i práci s mnohotvárnou sekundární literaturou a obrazovým materiálem 

doporučuji práci k obhajobě, ale s přihlédnutím ke zmíněným výhradám navrhuji její 

kiasifikaci známkou veimi dobře. 

V Pmze, 16.9.2009 


