
Posudek na diplomovou práci Marka Červeného :

Stavební plastika administrativních budov první Československé republiky

    Díky současnému metodologickému důrazu na studim historického kontextu umění se dostává v 
posledních letech větší pozornosti stavební plastice, v jejíž ikonografických programech se citlivě odráží 
širší společenský zájem, hledající jejich prostřednictvím svou reprezentaci. Marek Červený využil v tom 
směru okolnosti, že za první Československé republiky byly velké administrativní budovy stavěny nově 
vzniklým státním orgánem nebo s ním spojenými peněžními a jinými organizacemi, takže právě 
programová ikonografie zde sehrála výjimečnou úlohu.
  Jádrem jeho práce je proto otázka vytváření umělci akceptovaných programů. Vychází správně z 
ideologie , reprezentované zejména názory největší politické autority této doby, T.G.Masarykem, 
zdůrazňující demokratický charakter nového pořádku a s tím související oslavu pracujícího člověka, jako 
jeho tvůrčího základu. Zde se vyrovnává s pojmem sociálního civilismu, používaného i pro uměleckou 
charakteristiku poválečného projevu a celkem vhodně upozorňuje na to, že pokud slovo sociální chápeme 
s kritickým podtextem, pak jistě nic takového nebylo cílem zadavatelů, kteří sklony tohoto druhu celkem 
úspěšně cenzurovali ( případ Pešánkova návrhu pro budovu Čs, tabákové režie - s.27).
  Jádrem je ovšem " legionářský okruh", kde legionářská tématika rychle vytlačila tradiční abstraktní 
alegorie ( Legiobanka), zmocňovala se průčelí ( Legio - centro - záložna ) a vytvořila hlavní náplň i pro 
takové projekty jako byl Památník osvobození u něhož bychom se asi museli domluvit o tom, co je zde " 
stavební plastika", protože zde byl zapojen i kolosální pomník Jana Žižky a také reliéfy K. Pokorného silně 
přesáhly takový pojem.
  Zajímavá je kapitola čerpající z písemné pozůstalosti sochaře Rudolfa Březy, která dává nahlédnout do 
způsobů jakým se tehdy usilovalo o zakázku a jak probíhala diskuse mezi institucionálními partnery a 
spolupráce s uměleckou konkurencí.
  Trochu v pozadí práce zůstala otázka výtvarného stylu této plastiky. V jejích předpokladech by měl určitě 
být zmíněn příklad E. A. Bourdella a jeho lekce, kterou udělil českým sochařům už před válkou právě v 
otázce spolupráce s architekturou. Také by se nabízelo sondování vztahu k avantgardě ( nejenom u 
Pešánka).
  Práci Marka Červeného je třeba ocenit jako výpravu na pole dosud velmi málo orané a tedy jako práci 
průkopnickou.Z toho důvodu ji také doporučuji k obhajobě.
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