
I 
Univerzita Karlova v Praze 
Filozofická fakulta 
Ústav pro dějiny umění 
Praha 2010 

Johana lomová: Teoretické základy anglo-amerického land artu a jejich reflexe v českém 

prostředí 

Diplomová práce 

Posudek školitelky 

Johana Lomová se při volbě tématu obrátila k dnes velmi oblíbené kapitole z dějin českého 

výtvarného umění. Rozhodla se o zatím soustředěně nevyužitý přístup, který by na jedné 

straně prozkoumal programové písemné projevy amerických umělců a dobové texty 

publikované především v americkém prostředí, a na druhé straně dobové recenze v českém 

tisku z přelomu šedesátých a sedmdesátých let, vztahující se k recepci západního land artu 

v našem prostředí a k jeho aplikaci na aktivity českých umělců. Pro soustřeďování materiálů k 

diplomové práci měla Johana Lomová vynikající příležitost v průběhu svého studijního 

pobytu v New Yorku. 

Ve výsledném tvaru má diplomová práce ucelenou racionální strukturu, literárně jde o 

strohý, analytický a do jisté míry i didaktický text. Práci uvádějí metodologické poznámky a 

širší komentář historického a výtvarného kontextu v obou centrech zájmu autorky. Dvě 

zásadní kapitoly analyzují americkou scénu (Klíčová slova a land art v USA) a českou scénu 

(Reflexe land artu v Československu v období nastupující normalizaceL obě jsou detailně 

členěny na přehlednou řadu podkapitol. Diplomantka v obou případech vytyčuje povahu 

textů, aktuální témata land artu a terminologii. Pro téma nachází dle mého soudu důležité 

podněty v pojmech pseudomorfismu (Yve-Alain Bois) a teorii stylu jako sociálního konstruktu 

(Albert BergessenL mám ale dojem, že při úvahách o českém prostředí tyto pojmy 

dostatečně nevyužila. 

Práce je ambiciózní a velmi zajímavá, i když v různých souvislostech vzbuzuje i polemiku. Ta 

se týká kupř. příliš vyhroceného spojení amerického land artu s kritikou komodifikace umění 

a se sociálními a politickými cíly těchto aktivit, aniž by brala v úvahu nezbytnost finančního 

zázemí pro velké land artové projekty. Domnívám se rovněž, že přestože citované americké 

texty explicitně nereflektují problematiku nadčasové, kosmologické interpretace díla, je 

třeba tázat se, zda přesto není přítomna už v samotné podstatě zejména velkých pouštních 

realizací. (kupř. interperetaci díla Waltera de Marii jen ve vztahu k prožitku katastrofy 

pokládám za neúplnou; labyrintický útvar Smithsonovy Spiral Jetty ). Označení výkladu land 

artu ze strany českých teoretiků k land artu jako kosmologického a zejména jeho spOjování 

s geomantií se mi zdá zkreslující. (Geomantii zde vůbec nenalézám.) Byla bych zároveň 

opatrnější při vynášení příliš kategorických soudů. 



Johana Lomová prostudovala velký objem literatury, překvapivě chybí kniha Passages in 

Modem Sculpture Rosalind Krausové s kapitolou The Double Negative: a new syntax for 

scuplture (MIT Press, 1977). Bohužel práci poškozuje velká řada drobných přehlédnutí a 

překlepů, v některých případech transformujících i jména uváděných autorů (Chalupecký, 

Morris, Fried, Jirousová). 

Polemické body práce ovšem naopak pokládám za přínosné, neboť otevírají téma pro další 

diskuzi. 

Diplomovou práci Johany Lomové jednoznačně doporučuji k obhajobě. 
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