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Název práce Johany Lomové "Teoretické základy anglo-amerického land artu a jejich reflexe v českém 
prostředí" je do jisté míry klamavý, ostatně jako u většiny diplomových prací. Jistě, jde v ní o světový 
land art a podobné práce v českém prostředí, již méně však o skutečné teoretické základy tohoto 
směru a případnou reflexi této teorie v Čechách. Toto konstatování nesměřuji nijak kriticky, je 
úvodem k analýze skutečného obsahu práce i k zamyšlení nad okruhy otázek, které diplomová práce 
klade a s rozdílnou mírou úspěšnosti na ně odpovídá. 
Stostránková diplomka na důkladné vysvětlení teoretických základů land artu nestačí a sama autorka 
se rozumně zaměřuje jen na některé okruhy a pojmy. Kupodivu se nevěnuje genealogii jeho vzniku 
z teoretické báze minimalismu. Místo toho ji přitahuje vztah land artu a komodifikace umění, vztah 
k entropii, ekologickým hodnotám a k pojmu místa. Zdůrazňuje důležitost spojení land artu a textů, 
jež se k land artovým dílům vztahují. Je ale tento vztah u land artu jiný než například u minimalismu 
nebo konceptuálního umění? 
Johanu Lomovou zaujal možný politický rozměr land artu. To je skvělé, přesně zacílené téma, bohužel 
jen nahozené a nevytěžené především vzhledem k možnostem porovnání se situací v tehdejším 
Československu. Zůstaneme-Ii prozatím u umělců působících v USA a v západní Evropě, Lomová 
v jejich případě několikrát opakuje, že land art byl vědomou reakcí na komodifikaci umění a záměrný 
odklon od obchodovatelných forem kultury (s. 24). Podobné tvrzení je však nutné doložit i něčím 
jiným, než jen proklamacemi samotných autorů. Odrážejí podobné výroky v zásadě politicky naivní 
hippie mentalitu odmítající "establishment"? Dokazují elitářský salonní marxismus některých umělců, 
nebo snad uvědomělý a aktivně kritický postoj k dobové politické realitě? Fungovaly snad galerie 
zastupující land artisty jinak, než ostatní komerční galerie své doby? (Ani náhodou) Nejde ve 
skutečnosti jen o rétoriku či dokonce vědomý marketing, který, pohybujeme-Ii se ve sféře autentické 
levicové teorie, ve své zvrácenosti přesně ilustruje adornovskou dynamiku kulturní produkce v době 
rozvinutého kapitalismu? Bez podrobné ekonomické analýzy land artového businessu na podobné 
otázky nemáme odpověď a hlavně nemůžeme komparovat se situací v Československu. Unikne nám 
tak odpověď na otázku fundamentální: Vyrůstají často opačné závěry západních a východních 
teoretiků o land artu z odlišného politického kontextu, nebo z podstaty vytvořených děl? 
Na práci Johany Lomové je nejambicióznější záměr porovnat vnímání land artu v USA a 
v Československu. Z hlediska této komparace je nepochopitelné, proč diplomantka svůj výzkum 
ohraničila rokem 1973, kdy umírá Robert Smithson. Je-Ii předmětem práce kontakt světového a 
československého land artu, je toto datum zcela nedůležité. Jestliže podstatné umělecké snahy 
v duchu land artu v Československu vznikaly až na konci sedmdesátých let a jestliže se pokus o jeho 
lokální teoretické uchopení objevuje v letech osmdesátých, je toto časové vymezení nepochopitelné 
a vzhledem k názvu práce i neakceptovatelné. V osobě Petra Rezka má diplomantka k dispozici 
pozoruhodný příklad českého teoretika, který psalo dílu amerických land artistů a současně se 
pokoušel reflektovat některé domácí práce v podobném duchu. I kdyby Lomová toto vymezení přece 
jen obhájila, proč se nezabývá i umělci typu Petra Štembery, jehož Velká louže z roku 1970 nebo 
Přenesení kamenů z roku 1971 patří k nejčistším, i když v porovnání s americkými umělci komorním 
ukázkám domácího land artu? 
V průběhu čtení mne začala znepokojovat lehkost, s jakou Lomová zahrnuje do land artového 
diskursu umělce jako Hanse Haackeho nebo výstavy typu When Attitudes Become Form. Existuje 
podle ní vůbec nějaká hranice mezi konceptuálním uměním a land artem? Existuje, a velmi jasná! 
Poslední, přesto neopominutelná výtka: Lomová opakovaně píše Chaloupecký místo Chalupecký, což 
nemůže svědčit o jiném, než že si svoji práci po sobě nepřečetla. 



Tolik ke kritice práce, jež jinak ukazuje dobrou autorčinu orientaci v tématu a především její zaujetí, 
jež se do textu promítá. Nazvala-Ii by své téma "Politický rozměr světového land artu v komparaci 
s českým prostředím" a povedlo by se jí ho naplnit, šlo by o práci zcela výjimečnou. 
Práci doporučuji k přijetí. 
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