
Posudek bakalářské práce Kristýny Brožové: 

F.Kupka a jeho korespondence V. Hynaisovi 

Bakalářská práce K. Brožové je věnována dosud nezpracované kapitole z 
života Františka Kupky, týkaj ící je jeho dosti obsáhlé korespondence s 
Vojtěchem Hynaisem, chované v archivu Národní galerie v Praze. Brožová 
zpracovala a částečně přeložila z francouzštiny na 64 dopisů, pocházej ících z 
let 1905 - 1924, tedy z období, které bylo rozhodující pro umělecký vývoj 
Františka Kupky ve smyslu jeho proměny od archeologicky orientovaného 
historického malíře, jak se projevoval ve svých ilustračně náročných 
grafických knihách ke malíři abstraktních obrazů. 

V této souvislosti je existence takové korespodence na první pohled 
překvapivá, zejména pokud se nespokojíme s náhledem, že existovaly osobní 
vazby mezi rodinami přes francouzské manželky obou umělců, nebo s tím, že 
lichotící Kupka využíval Hynaise k tomu, aby získal z Prahy finanční a 
institucionální podporu. 

Mnohem zajímavější je hledisko, které také zastává autorka předložené 
práce, že Kupkovy dosti neformální projevy byly upřímné. Podobný charakter 
ostatně mají i Kupkovy dopisy Macharovi. V obou případech se Kupka 
dllvěřivě obracel na toho, koho považoval za skutečnou autoritu, v případě 
Machara morální, v případě Hynaise uměleckou. 

O Kupkovi je známo, že byl v obou ohledech až hyperkritický, ať už k 
politickému a uměleckému prostředí pařížskému, nebo o to ještě víc k 
prostředí pražskému. Také dopisy Hynaisovi obsahují nemilosrdnou kritiku 
soudobé výstavní produkce, postihující jak matadory pařížských oficiálních 
Salonů, tak modernisty. Dopisy Hynaisovi se tak stávají důležitým 
autentickým pramenem pro sledování utváření Kupkova postoje zejména v 
období kolem roku 1910 a pomáhají pochopit specifickou Kupkovu mentalitu, 
která byla zdrojem jeho mimořádného uměleckého výkonu. Vyjevují zvláště 
markantně Kupkův morální imperativ a jeho zvláštní místo ve vývoji 
moderního umění před první světovou válkou v jeho vnitřním střetu ilustrátora 
a osvobozuj ícího se malíře. 

V neposlední řadě jsou tyto dopisy velmi cenným dokumentem k 
uměleckohistorickému zpracování Kupkovy vrcholné ilustrátorské tvorby, k 
jejímu přesnějšímu datování a k pochopení řady technických a 
objednavatelských detailů, hodnocených přímo umělcem. Na tyto poznatky 
autorka práce také upozorňuje. 

Z těchto di'tvodi't lze velmi přivítat edici této korespondence a její využití pro 
uměleckohistorický výklad vztahů, které pomáhají přesněji situovat Kupku do 
uměleckého problému začátku dvacátého stoletLUrčitý problém přitom ovšem 
představuje samotný překlad z Kupkovy svérázné francouzštiny. Autorka by si 



rozhodně měla ještě dát své překlady revidovat, protože místy svou 
doslovností obsahují zbytečné chyby a nesrozumitelnosti. Práci doporučuji k 
obhajobě. 
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