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Oponentní posudek diplomové práce Marka Hlaváče 

Oheň v českém akčním umění 

Marek Hlaváč si pro svou diplomovou práci zvolil zajímavé téma ohně v českém 

akčním umění především z 60. až 80. let. Na základě dostupné literatury shromáždil 

informace o většině akcí, v nichž se médium ohně objevilo a psanou část diplomové práce 

doplnil rozsáhlou obrazovou přílohou. V hlavní části práce se pokusil akce typologicky 

roztřídit podle funkcí, jakou oheň v jednotlivých dílech zastává. Podle Hlaváče je to: kresba 

ohněm, destrukce a čas, zásah do krajiny, ohM a tělo, oheň a materiál, oheň a rituál. Toto 

rozdělení považuji za zajímavé a v zásadě správné, výhrady ovšem mám k samotné podobě 

kapitol. Ty jsou totiž příliš popisné. Navíc to jsou popisy většinou převzaté z jiné literatury. 

Dobře chápu, jak komplikované je se s tímto problémem v souvislosti s akčním uměním 

vyrovnávat. Ten, kdo se dané akce nezúčastnil, prostě musí spoléhat na sekundární zdroje, 

popisy a svědectví jiných účastníků či interpretaci samotných autorů. Popis akce a 

dokumentace jaksi nahrazuje fyzickou podstatu díla, která u tradičního umění je k dispozici i 

následujícím generacím. Domnívám se, že Hlaváč se mohl více pokusit proniknout za 

základní popis akce, zkontaktovat se s přímými účastníky nebo samotnými autory a dát tak 

své práci více hloubky. Samozřejmě, že ne všechny akce jsou natolik mnohovrstevnaté, aby je 

bylo možné široce analyzovat a interpretovat, nicméně tuto snahu v práci postrádám. Jako 

příklad může sloužit jedna z mála akcí, kterou Hlaváč neodbývá jen základním popisem

performance 8.8.88 Tomáše Rullera. Místo vlastní interpretace Hlaváč cituje myšlenky 

předcházejících interpretů (Čiháková-Noshiro, Gabalová) a samotného Rullera z rozhovoru 

s Karlem Zavadilem. Ani v závěru se Hlaváč neodhodlá k hlubšímu srovnání či interpretaci 

popisovaných děl a v jakémsi sumarizačním přehledu opět vyjmenovává jednotlivé přístupy. 

Hlaváč shromáždil dostupnou literaturu a informace o jednotlivých akcích, setřídil je podle 

přehledných kritérií, nicméně již neudělal následný krok, aby samotná díla interpretoval 

z pohledu současné historie umění, aby přinesl vlastní původní myšlenky. Popisovaná díla 

nezačleňuje do širšího kontextu akčního umění a rezignoval na úvodní nástin jeho historie. 

Doporučila bych, aby si například z každé kapitoly vybral jednu akci a tu zkusil nahlédnout 

v širším kulturním kontextu, třeba z hlediska úlohy ohně v různých kulturách, tak jak je 

popisuje v kapitole Oheň v myšlení. Aby se třeba pokusilo hlubší srovnání těchto akcí 



s jinými, které vznikaly v jiné situaci. České umění v 60. letech přece vznikalo za úplně 

jiných politických a společenských podmínek, než v normalizačním období. Za nejzajímavější 

část práce považuji kapitolu Zahraniční vzory a paralely, i když i zde mi chybí podrobnější 

interpretace a srovnání s tvorbou českých umělců. 

Přes všechny výhrady oceňuji pečlivé utřídění materiálu a práci s dostupnou 

literaturou k tématu. Oceňuji i poznámky u obrazové přílohy, kde Hlaváč uvádí zdroj 

reprodukcí, což bohužel zatím není v Čechách normou. 

Diplomovou práci Marka Hlaváče doporučuji k obhajobě. 

V Praze, 14.9.2010 

;I :;;14 
P~r. pavlín~anová, Ph.D. 


