
Posudek na diplomovou práci Lenky Brabcové Kršiakové: 

PHspěvek ke konceptuálnímu umění v Čechách a na Moravě v období sedmdesátých dó"počátku osmdesátých let 
dvacátého století. 

Diplomová práce se zabývá uměleckým projevem, který jak ve světovém, tak v českém umění zanechal výrazné 
stopy od let šedesátých minulého století. V úvodní části autorka přibližuje samotný pojem konceptuálního umění 
tím, že ho odlišuje od Greenbergova pojetí modernismu a charakteristikami pocházejícími od předních amerických 
konceptualistů jako byli Sol Le Witt nebo Joseph Kosuth. Jejím cílem ovšem není filozofická problematika 
konceptualismu, ale vytvoření určité konkrétní teoretické propozice, umožňující uchopení historického materiálu. 
V tom směru blíže sleduje žánrové segmenty důležité právě pro konceptualismus, jako jsou inspirace 
problematikou jazyka a fotografie a zájmem o problematiku společenské kritiky a institucionálního kontextu. 

Krátce potom nastiňuje situaci v západním, zejména americkém umění, která byla pro rozvoj konceptualismu 
pochopitelně zásadní a vytváří si tak určitý předpoklad pro srovnání s projevy konceptualismu, s nimiž se pak 
setkáváme v českém prostředí zejména v letech sedmdesátých. Autorka si samozřejmě uvědomuje, že toto 
srovnávání bylo silně ovlivněno společenskou situací na tehdy rozděleném Západě a Východě, ale podle mého 
mínění správně mírní tyto rozdíly zjišťováním, že tehdejší informační bariéra nebyla neprostupná a že hlavně 
umělci v obou částech světa vcelku kriticky reagovali proti podobnému nepHteli, i když jím byla na Západě hlavně 
komercializace a na Východě ideologický útisk. 
Právě tato situace činí z českého konceptualismu, který byl ovšem promísen i ohlasy jiných dobových směrů, 

zajímavý fenomén, protože se v něm ukazuje bohatá variabilita umělecké praxe, reagující jak intencionálně tak 
intuitivně na takový podnět jako byl svého času programový konceptualismus. 
Autorka osvědčuje dobrý přehled po českém materiálu a v jeho konkrétních rozborech a charakteristikách se 

neopomíjí vracet k základním otázkám po vztahu umění a skutečnosti, které animují vlastní problematiku 
konceptualismu. Myslím, že se jí podařilo ukázatJak je otázka konceptualismu stále živá a otevřená právě po této 
stránce 

Diplomantka probírá české umění 70. a 80. let které lze spojovat úžeji nebo volněji s konceptualismem z hlediska 
zvolených kategorií JazYka, Fotografie, Společenské kritiky a Kontextu a přispívá tak k jeho evidenci a 
zpřehlednění. Podrobněji se zabývá v samostané kapitole dílem Dalibora Chatrného, vykazujícím výrazné rysy 
estetického konceptualismu. 

Diplomová práce splňuje své zadání a lze ji doporučit k obhajobě. 
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