
Posudek na diplomovou práci Davida Bareše :

Nauky o barvách v osvícenství a jejich vliv na umění avantgardy

   David Bareš přistoupil ke značně náročnému programu výzkumu teorií barvy, spojovaných s vývojem 
umění od přelomu 18. a 19. století až po avantgardu začátku století dvacátého. Protože jde hlavně o 
umělecký a nikoli vědecko - fyzikální význam těchto teorií, začíná jeho výklad známou Farbenlehre 
Johanna Wolfganga von Goetha a paralelním myšlením malíře Philippa Otto Rungeho. Zde byla díky 
Goetheově empirismu a Rungeho schopnosti spojovat systematicky barvu s obsahovým výrazem určitá 
základní propozice, která pak mohla být postupně aktualizována a využivána, jak se tomu dělo hlavně v 
německém prostředí. Bareš to sleduje na příkladech umělců ze skupiny Blaue Reiter, kde je  jeho 
přínosem informace o barvě u Augusta Mackeho a Fanze Marca a kontinuálně do Bauhausu přes Adolfa 
Holzela ( Itten, Klee, Kandinskij, Albers), včetně S. Friedlanderova příspěvku v revue Der Sturm. Tyto 
kapitoly tvoří základ jeho práce, protože nejlépe prokazují kontinuitu kreativního myšlení o barvách, 
vskutku využitého při tvorbě významné části moderního umění.
  Trochu jinou skupinu myšlení o barvě vytvářejí názory umělců a teoretiků ve Francii , respektive Anglii a 
Americe. Zajímavá je kapitolka o George Fieldovi, který už v roce 1817 položil základy k synestetické 
teorii  analogie barev, vedoucí k " muzikalistickým" koncepcím abstraktivismu. Francouzský senzualismus 
se přitom konfrontoval s teoretickým konceptem simultánního kontrastu barev ( Chevreul), aby přes  jeho 
statickou aplikaci v Seuratově pointilismu, teoreticky propagovanou Signacem, dospěl k dynamickému 
pojetí u Delaunaye. Důraz na Delaunaye a jeho spojování s Kupkou je také přínosem Barešovy práce.
 V celém vývoji od "osvícenství" k avantgardě měl zřejmě zvláštní roli Symbolismus jako hnutí z konce 19. 
století. Bareš si tyto souvislosti celkově uvědomuje a poukazuje na komplikovanost symbolistického 
idealismu, ale bylo by to třeba ještě rozvést, protože tady je výchozí bod pro skutečné moderní " 
osvobození" barvy a to nejen citového. ale i ideoplastického původu. Někteří další myslitelé, jako 
kupříkladu Rudolf Steiner, by měli být více zmíněni. Steiner dobře dokumentuje situaci, kdy je 
Goetheánská inspirace důsledně spojována s kosmologií a přitom viděna téměř fyziologicky. Umělecká 
barva tak dostává svou absolutní platnost.
  Ke svému přehledu Bareš připojil i české výtvarníky, kromě obsáhlejšího a poučeného pohledu na Kupku 
i kapitolky o Kubištovi a Zrzavém, kde mohl resumovat i jejich literární názory.
  Barešova práce je určitě užitečná jako první  rozčleněnější český pokus o přehledné zmapování 
problematiky umělecké barvy, zásadně důležité pro výklad moderního umění. Práce prokazuje dobrou 
znalost cizojazyčné literatury a schopnost vytěžit z ní relevantní poznatky.Samotné téma je velmi obsáhlé 
a není snadné najít rovnováhu mezi přehledem a konkrétní analýzou. Je to ale v práci otevřeno a proto ji 
lze doporučit jako pozitivní podklad k obhajobě.
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