
Univerzita Karlova v Praze

Ústav pro dějiny umění FFUK

Praha 2012

Kristýna Vraná, Proměnlivost identity v díle Václava Stratila

Bakalářská práce

Posudek školitelky

Václav Stratil už léta patří mezi pozoruhodné osobnosti české výtvarné scény. Proměnlivost 
identity je přitom klíčovým momentem jeho tvorby. Zatímco na počátku své kariéry tuto 
proměnlivost deklaroval v rovině signování svých děl mnoha přezdívkami a v dramatické 
proměnlivosti výtvarného výrazu, později ho tato potřeba hledání alter aga přivedla 
k manipulaci s vlastním tělem, zejména s tváří, anebo k přivlastňování si cizí tvorby. Stratil se 
tak specifickým způsobem zařazuje k té linii tvorby moderní a zejména poválečné doby, ve 
které pracuje umělec na svém vlastním mýtu.

Kristýna Vraná uvážlivě přistoupila ke komplikovanému tématu a uvedla ho teoreticky úvahou 
o identitě s odkazy na Lacanovu psychoanalýzu, na sociologickou teorii Hannah Arendtové a 
Ervinga Goffmana. Zvláštní pasáž pak věnovala tématu proměnlivé identity ve výtvarném 
umění, kde poukázala především na klasické příklady tvorby Marcela Duchampa a Cindy 
Sherman. 

Jádro práce tvoří kapitoly, v nichž se autorka zabývá tvorbou Václava Stratila. Pro potřeby své 
práce ji dělí na období 70. a 80. let, kdy se Stratil vyjadřoval prostřednictvím malby a kresby. 
Toto období ukončuje projektem pro Rudolfinum Zatoulaný pes (1994), kdy už ovšem umělec 
paralelně pracoval na fotografických cyklech. Ty zahrnuje druhá část práce, zaměřená na 90. 
léta a počátek 21. století. Právě v těchto cyklech Stratil svoji identitu provokativně zkoumal.

Vraná velmi dobře pracuje s dostupnou literaturou věnovanou Stratilovi i s jeho vlastními 
texty, zároveň stále konfrontuje konkrétní analýzu umělcovy tvorby s teoretickými úvahami 
autorů, kteří se různými aspekty identity zabývali (Sigmund Freud, Walter Benjamin, Søren 
Kierkegaard, Roland Barthes).

Bakalářská práce Kristýny Vrané vznikala v dostatečném časovém období, takže se jí podařilo 
do tématu proniknout s velkým pochopením. Také obrazová příloha přesvědčivě zachycuje 
všechny důležité vývojové stupně umělcovy hry s identitou. Výsledný dojem z této bakalářské 
práce je možno hodnotit jako dobře promyšlený a ucelený.

Bakalářskou práci Kristýny Vrané doporučuji k obhajobě.
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