
Posudek na bakalářskou práci Jitky Šosové :

Vliv Kazimíra Maleviče na české výtvarné umění šedesátých let

   Jitka Šosová zvolila pro svou bakalářskou práci téma, které patří k základním otázkám 
uměleckohistorického výkladu rozvoje českého alternativního umění v šedesátých letech minulého století. 
Jestliže budeme hledat zdroje pozoruhodného rozkvětu moderního českého umění v této době, pak bude 
nepochybně recepce Malevičova suprematismu  stát na jednom z předních míst v úvaze o specifické 
povaze tohoto historického procesu.
   Šosová se výborně seznámila s primární i sekundární literaturou, týkající se tohoto námětu a dovede ji 
použít k dokumentaci i k podpoře vlastního názoru, který je vskutku uměleckohistorický v tom, že 
neopisuje jenom sugestivní dobové programy, ale staví na uvážlivé rekonstrukci dobové situace a 
zhodnicení individuality jednotlivých uměleckých projektů.
  Dostává se tak dále za jindy jen konstatovaný protiklad existenciálních a konstruktivních tendencí v 
českém umění šedesátých let a vytváří předpoklad pro to, aby byl lépe pochopen ten kreativní náboj, který 
recepce Maleviče vskutku znamenala.
  Šosová ví, že informace o Malevičovi byly tehdy omezené, ale že právě to umožnilo, aby byly využity 
zcela konkrétním způsobem a to jak teoreticky, tak hlavně prakticky v uměleckém tvůrčím procesu. 
Přiznává zásluhy Jiřímu Padrtovi a Miroslavu Lamačovi, kteří Maleviče aktualizovali pro české prostředí, 
kdy zejména Padrta dovedl upozornit na hlubší světonázorové prvky Malevičova myšlení a rozvíjet jejich 
ohlas u konkrétních českých umělců. Tady bych měl jedno přání navíc - protože přínos teoretiků byl v této 
záležitosti nesporný, stálo by za to, věnovat jim zvláštní kapitolu, aby se zřetelněji ukázal vývoj jejich 
názorů.Právě Padrta, jak více poznával skutečného Maleviče a zaznamenával reakce českých výtvarníků, 
se nepochybně posunul od utopismu " druhé přírody" k univerzálnější koncepci.
  Vynikající je výklad Šosové tam, kde se zabývá analogiemi Maleviče u aktivních výtvarníků a správně 
volí jak témata ( Síla, Čtverce a kruhy, Bílý prostor, bílá plocha, Pohyb), tak reprezentanty ( Dalibor 
Chatrný, Karel Malich, Václav Boštík, Hugo Demartini ).
Tady Šosová osvědčuje velký smysl pro konkrétní výtvarnou problematiku a plasticky ukazuje, jak každý 
ze zmíněných tvůrců reagoval individuálně a kreativně a pomáhal tak z původní poněkud exotické 
inspirace vytvářet hodnoty, které utvořily skutečnou uměleckou bázi českého alternativního umění v 
jedinečném propojení ryzí výtvarnosti s obsahovou hloubkou.
 Práce Jitky Šosové hodně přesahuje nároky kladené na bakalářskou práci a je už zralým příspěvkem k 
porozumění charakteru českého umění nejen v letech šedesátých. Proto ji plně doporučuji k obhajobě.
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