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Název práce:  Umění, avantgarda a kýč v díle Clementa 

Greenberga a Matei Calinescu

     Školitel: Doc. Tomáš Kulka, PhD.

Bakalářská práce Marie Taltynové nazvaná Uměni, Avantgarda 

a kýč v díle Klementa Greenberga a Matei Calinescua je 

rozdělená do dvou části. První část, Původ a podstata kýče

je v podstatě komparací často citovaného eseje amerického 

marxistického kritika Klementa Greenberga „Avantgarda a 

kýč“ z roku 1939 a třetí kapitoly knihy Matei Calinescua 

Tváře Modernismu nazvané „Kýč“ z roku 1977. Autorka zde 

srovnává, jak tito myslitelé odpovídají na otázky typu, 

kdy vznikl kýč, co vedlo k jeho masovému rozšíření, v čem 

spočívá jeho podstata, jaké jsou jeho formální rysy a jaké 

má účinky. Zmiňuje také etymologický původ slova kýč a v 

závěrečné kapitole nazvané „Problematika probíraných 

pojednání“ pak kriticky hodnotí teorie výše uvedených 

autorů. 

„Druhá část práce“, jak píše autorka v abstraktu, „se 

zabývá přehodnocením Greenbergova názoru, který považuje 

populární kulturu, oficiální umění a akademismus za kýč a 

vyzdvihuje avantgardu jako jediný hodnotný projev své 

doby“. Pokračuje zde, tentokrát konkrétněji a zdařileji, 

v kritice Greenbergových pozic a doplńuje svůj text o 

názory dalších teoretiků, kteří se zabývali kýčem. 

Taltynová zde také rozlišuje různé typy kýče, kterým jsou 

věnovány kapitoly 2.2. „Akademický kýč“, 2.3. „Realistický 

kýč“, 2.4. „Typický kýč“ a 2.5. „Modernistický kýč“. Tuto 

druhou část, nazvanou „Kýč a umění“, lze považovat za 

těžiště práce, neboť zde autorka předkládá své vlastní 
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postřehy a teze týkající se rozdílného vztahu umění a kýče 

v době kdy Greenberg psal svůj esej a v době dnešní. 

Autorka si zde klade i následující otázky: „Jsou fenomény 

kýče a umění protichůdné? Lze vždy s jistotou říci, že kýč 

zastává negativní roli v kultuře, zatímco umění roli 

pozitivní?“ (s. 8) Jak tyto otázky naznačují, autorka chce 

provést určitou rehabilitaci kýče, což je samo o sobě téma 

zajímavé a odvážné.

Začnu první částí: Proti samotné komparaci nemám žádné 

zásadní výhrady. Autorka správně charakterizuje základní 

teze obou myslitelů a svá tvrzení dokládá dobře vybranými 

citáty. V kapitole „Podstata kýče“ Taltynová také správně

poukazuje na to, že pojednávaní autoři nepředkládají 

žádnou definici pojmu „kýč“, ale poskytují pouze poněkud 

vágní charakteristiky pojednávaného fenoménu. Ke kladům 

práce patří i to, že autorka tyto charakteristiky a teze 

elegantně shrnula do přehledné tabulky (s. 17), z které 

si čtenář snadno učiní představu o základních rysech 

teorií Greenberga a Calinescua, jakož i o tom, v čem se 

tito autoři shodují a v čem se liší.

Méně zdařilá je poslední kapitola, v které Taltynová 

zaujímá kritické stanovisko k teoriím obou diskutovaných 

autorů. Její kritika zde není dle mého názoru dostatečně 

specifická a dobře vyargumentovaná. Vezměme například 

tvrzení, že Greenbergova stať „obsahuje rozporuplná 

tvrzení, panuje v ní terminologický chaos a autor často 

představuje radikální názory bez dostatečně přesvědčivých 

argumentů a bez uspokojivého informačního základu“( s. 

18). Ne že bych s touto obecnou charakteristikou 

nesouhlasil – je výstižná. Chybí mi zde však konkrétní 

rozbor citací, který by ukázal, v čem spočívá onen 

terminologický chaos, která Greenbergova tvrzení jsou 
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rozporuplná a proč, které argumenty nejsou dostatečně 

přesvědčivé a proč, jaké konkrétní informace v jeho 

pojednání chybí. O materiál ke kritice tu přitom není 

nouze. Namátkou: Je skutečně pravda že „průmyslová 

revoluce … zavedla všeobecnou gramotnost … a přiměla 

široký lid pocítit nudu“? (Greenberg) (s. 9). A je 

skutečně zavedení strojů do výroby příčinou vzniku kýče?

(Calinescu) (s. 11). Vždyť tato tvrzení a řada dalších 

jsou tak snadno napadnutelná.

K první části ještě jednu kritickou poznámku: Je trochu 

zvláštní označit profesora estetiky Rogera Scrutona za 

spisovatele a publicistu (s. 7), zvláště když jde o 

nejvýznamnějšího žijícího britského filosofa, který 

publikoval více než 35 odborných knih.

Co se druhé části týče omezím svůj komentář na hlavní 

tezi, kterou jsem označil jako pokus o rehabilitaci kýče. 

Pochopil jsem, že na otázku, zda jsou fenomény kýče a 

umění protichůdné, chce autorka odpovědět, že nejsou

(neboť „spolupracují“), a na otázku, zda lze vždy 

s jistotou říci, že kýč zastává negativní roli v kultuře, 

zatímco umění roli pozitivní“ (s. 8) je správná odpověď, 

že tomu tak není. Problém je v tom, že zde dochází 

k posunu významu pojmu kýč. Pokud má autorka 

v souvislosti s umělci jako Warhol, Liechtenstein, Koons, 

Murakami, Pierre et Gilles a Oldenburg na mysli pouze to, 

že ve svých dílech kýč evokují, citují, komentují,

odkazují k němu nebo že jsou kýčem inspirováni (jak tomu 

mnohé pasáže nasvědčují), pak má sice pravdu, ale pravdu 

ne příliš zajímavou a o žádnou rehabilitaci kýče nejde.

Kvalitní díla mohou odkazovat k čemukoliv, tak proč ne ke 

kýči.) Z jiných pasáží však zjevně vyplývá, že autorka 

považuje za kýče i samotná díla těchto autorů. Cituji 
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(s.8): „Dnes se o plné protikladnosti mezi současným 

uměním a kýčem dá diskutovat v souvislosti se 

skutečností, že se v galeriích současného umění často 

setkáváme s artefakty, které identifikujeme jako kýče 

(Obr. 4-10)“. Str. 21: „Jde o jasně rozpoznatelné kýče, 

které však dnes mají status vysokého umění.“ Znamená to 

tedy, že dílo, které je inspirované kýčem nebo které 

pracuje s tématikou kýče, je tím pádem samo kýč? Podle 

stejné logiky by pak báseň, která je inspirovaná 

papouškem nebo která pracuje s tématikou papouška, musela 

být sama papouškem. Zdá se, že Taltynová se této logice 

trochu blíží, když v závěru práce (s. 39) píše: „Kýč 

můžeme tedy chápat jako … určitou tendenci v současném 

umění, která pracuje s tématikou kýče.“ V těchto pasážích 

Taltynová píše, jakoby dnes pojem kýč již ztratil své 

negativní konotace. Tak tomu ovšem není. A komentovat kýč 

není to samé jako jej produkovat. Autorku bych chtěl 

požádat, aby se k této mé námitce při obhajobě vyjádřila.

Spolu s touto kritikou chci podotknout, že v druhé části 

práce jsem také našel mnoho bystrých a zajímavých 

postřehů jakož i dobře vyargumentovaných kritických 

statí. Velmi dobrý je například text v kterém Taltynová 

přesvědčivě kritizuje Greenbergovo odsouzení Repinova 

díla jako kýč jakož i výběr obrazu Burlaci na Volze, 

který autorčinu kritiku dobře ilustruje.

Celkově jde o práci pečlivou, logicky dobře rozvrženou, 

která je navíc psána velmi čtivě a je ilustrována vhodně 

vybraným obrazovým materiálem. Práce (hlavně její druhá 

část), je plná zajímavých postřehu svědčících o autorčině 

citlivosti a fundovaném zájmu o současném výtvarné umění. 

Oceňuji zde také snahu o to, aby bylo řečeno něco nového 

a to i přesto, že tato snaha nebyla, dle mého názoru,
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korunována úspěchem. Tento neúspěch může být totiž i 

přínosný, a to v tom smyslu, že vyvolává zajímavé otázky. 

Například: Co přesně současné umění s kýčem dělá? Jak 

poznáme, že dílo, které vypadá jako kýč, kýčem není, ale

pouze k němu odkazuje? (Doplním ústně.)

Hodnocení: práce Marie Taltynové splňuje všechny 

požadavky standardně kladené na bakalářskou práci a proto 

ji jednoznačně doporučuji k obhajobě. Co se navrhované 

známky týče, váhám mezi klasifikací „dobře“ a „velmi 

dobře“. Rád bych se rozhodnul až po proběhnutí obhajoby.

V Praze 9. září 2011              doc. Tomáš Kulka, PhD.
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