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Oponentský posudek

Skutečnost, že si Marie Smetanová vybrala jako téma své diplomové práce skupinu 
Experiment, která patří k panoramatu tvůrčích skupin v období prvního kulturně politického 
uvolňování na přelomu padesátých a šedesátých let, je potěšitelná. Bezpochyby je třeba se 
zabývat nejen těmi skupinami, které na sebe díky kvalitě svých autorů anebo i díky dobrému 
teoretickému zázemí strhly pozornost už dříve (UB 12, Trasa, Máj 57), ale i dalšími 
sdruženími, která dokreslují obraz této složité doby. Na základě podrobného průzkumu je 
možno zpřesnit představu o české tvorbě pozdního modernismu a pochopit lépe složitost 
období, kdy se umělci pokoušeli zbavit demagogie ideologických postulátů a chtěli dospět 
k vlastnímu výrazu a vnitřně odůvodněné tvorbě.

Zatímco u zmiňovaných hlavních skupin se už orientujeme, máme k dispozici nejen řadu 
monografických studií, ale také základní zhodnocení role autorů i sdružení v českém 
kontextu, u dalších seskupení, k nimž patří i skupina Experiment, se dostáváme do mnohem 
složitější situace. Marie Smetanová shromáždila velké množství materiálu jak písemného, tak 
obrazového, a pokusila se na jeho základě pochopit programové principy skupiny. 
Reprodukovaný materiál ukazuje na autorkou zmiňovaný rozpor – zatímco název odkazuje 
k čemusi novátorskému, samotná tvorba to nedokládá, přestože šlo v případě členů 
Experimentu zřejmě o poctivé úsilí. Oceňuji ukázněnost Smetanové, která detailně 
rekonstruuje tvůrčí postupy všech čtyř malířů v padesátých letech, neboť nepochybně jedině 
na základě dobré znalosti díla je možné vytvořit si základnu pro další úvahu o místě těchto 
autorů v českém umění té doby. Zároveň ale mám dojem, že se autorce v některých 
případech ne zcela daří dešifrovat dobové písemné soudy týkající se tehdejšího současného 
umění, neboť nepochybně v druhé polovině padesátých let byla výtvarná kritika v zajetí 
mnoha rozporuplných tlaků, zbavovala se obtížně demagogických soudů, snažila se s nimi 
skrytě polemizovat, ale někde jim i podléhala, a není tak opravdu snadné pochopit, o čem 
vlastně tyto texty doopravdy jsou. V tomto smyslu má diplomová práce jisté rezervy, neboť 
založit ji na dobové rétorice nelze. Složitá problematika formalismu, resp. tvůrčí autenticity, 
jehož kritika ohrožovala svobodnou tvorbu v období nejhlubší demagogie, se zvláštním 
způsobem transformovala u autorů Experimentu v nedůvěru ve formální experiment. 
Otázkou je, jak hodnotit jejich důvěru v tradiční principy moderního umění a co to vlastně je. 
V kontextu jejich vícekrát zmiňovaného tíhnutí ke křesťanským tématům Smetanová kupř. 
vůbec nezmiňuje další mladé autory, kteří v druhé polovině padesátých let rovněž obdivovali 



Rouaultův (a Soutinův, resp. Kubištův) spirituální expresionismus a rychle ho transformovali 
do experimentu s abstrakcí.

Bylo by přitom dobré pokusit se uvážit, co z českého umění lze v druhé polovině označit za 
skutečný experiment, konfrontovat proklamace autorů Experimentu a výsledky jejich práce, 
a konfrontovat je s jejich generačními vrstevníky. Je to samozřejmě obtížné mimo jiné i 
vzhledem k efemérnímu trvání skupiny. 

Marie Smetanová měla skutečně obtížné zadání, když se měla pokusit dát přehlednější tvar 
jednomu „krotkému“ výtvarnému fenoménu. Domnívám se, že si svoji práci neulehčila, a že 
díky této diplomové práci je možno o skupině Experiment získat vizuální i programovou 
představu, která nám dosud chyběla. 

Diplomovou práci Marie Smetanové doporučuji k obhajobě.
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