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Zpráva oponenta diplomové práce Anežky Bartlové
Dav a masa v umění. Multiplicita v díle Ivana Kafky

Předmět diplomové práce Anežky Bartlové nezapře autorčinu zvědavost a zdravou ambicióznost: 
Zkoumání multiplicity ve výtvarném umění a aplikace poznatků na práci současného českého 
umělce Ivana Kafky. Multiplicita Bartlovou zaujala v díle hned několika konkrétních umělců, tento 
fenomén se tedy snažila izolovat, rozpitvat, zobecnit, teoreticky uchopit a zpětně aplikovat na 
zvolený příklad. Diplomovou práci považuji za zdařilou, vycházím však z toho, že víc než chvála 
budou pro autorku užitečnější kritické podněty, zde snesené snad poněkud chaoticky.  
V téměř každém zobecňujícím textu o umění hrozí, že nám teorie zastíní vlastní dílo a jeho 
adekvátní výklad. Toto nebezpečí je o to větší, srovnáváme-li artefakty časově, geograficky či 
kontextuálně vzdálené.1 Lze například plnohodnotně srovnávat prvek opakování v baroku a 
v minimalismu? Multiplicita, v díle v úvodu zmiňovaného Damiena Hirsta, může odkazovat 
k radikálně jinému vnímání mnohosti, než o kterých autorka uvažuje a případně je lze vztáhnout na 
Ivana Kafku. Zvolená seriální forma umění třeba může hrát roli kritiky kapitalistického systému 
produkce. Aniž bych to chtěl aplikovat na Ivana Kafku, opakování a snaha pořádat svět kolem do 
sérií je například také znakem autistického chování. 
Autorka se ne vždy vyvarovala nebezpečí přebírat názory a sebeinterpretace samotného umělce. 
Například bych polemizoval s tvrzením, které jsem od Kafky také několikrát slyšel, že je jako autor 
známější v zahraničí než doma (s. 9). Vycházet jen z počtu a kvality katalogů je v tomto případě 
ošemetné, vede snad jen k závěru, že v zahraničí Kafka vydal víc publikací a v lepší grafické 
úpravě. 
Zdá se, že Bartlová je velmi dobře metodologicky vybavena. To paradoxně, zvláště bez větších 
zkušeností (dá se napsat i protřelosti), může bádání spíše komplikovat. Je zjevné, že autorka čte 
spoustu zajímavé literatury a není divu, že má chuť nové poznatky okamžitě použít na vlastní 
výzkum. Ne vždy je to však účelně. Benjamin, Kracauer nebo Canetti své úvahy vedli v konkrétním 
historickém okamžiku a musíme být opatrní, jak moc jejich závěry můžeme zobecnit na historické 
okamžiky jiné nebo na situaci v Čechách.
Bartlovou vytvořený „diagram struktury fungování multiplicity v uměleckých dílech“ je pro 
mne – stejně jako schémata Rosalind Kraussové – na hranici patafyziky. Zatímco u 
Kraussové je mi jasný obecný účel demonstrovat expanzi chápání média sochařství 
v daném historickém období, širší smysl diagramu Bartlové mi uniká. Co přesně je z něj 
zjevné, co by bez něj vyjevitelné nebylo? Kraussová kolíkuje nové teritorium sochařství, 
ale nepředpokládá, že do nových souřadnic budeme zasazovat a klasifikovat konkrétní 
díla. Co je účelem diagramu Bartlové?
Několik možných podnětů k pokračování práce: Stejně jako Bartlovou mne fascinuje 
nesrovnatelnost vizuálně velmi podobných prací. Jak lze o Kafkovi hovořit ve vztahu 
k minimalismu či land artu a jak v podobných úvahách můžeme využít závěry Bartlové o 
multiplicitě? Zatímco se dílo minimalistů či land artistů programově rozvíjelo v souvislosti 
s teoretickým uvažováním – jen těžko hledáme tvůrce těchto směrů, kteří by současně o umění 
nepsali – Ivan Kafka podobnou potřebu nemá. Je mu vlastní úmyslná neprogramovost a 
intuitivnost, která otvírá cestu příběhovosti, v minimalismu či land artu nemyslitelné. Dlouhé názvy 
Kafkových děl nejsou zajímavé jen ve vztahu k interpretaci obsahu díla, ale nechtěně leccos 
prozrazují o ilustrativním charakteru jeho práce, „citlivosti k příběhům“, jak píše autorka. V textu si 
Bartlová připravila půdu pro důslednější závěry podobného srovnání, ale už je nečiní.
V zárodečné formě také zůstává naznačené téma vztahu fotografické dokumentace Kafkových děl a 
jejího vlivu na čtení díla a „viditelnost“ multiplicity. To by možná samo o sobě stačilo na 
1 Snad jako inspirace nebo dokonce odstrašující příklad: David Summers, Real Spaces, World Art History and the Rise 
of Western modernism, Phaidon Press, New York 2003.



samostatnou diplomku. Dokumentace se tu jeví jako klíčový umělecký nástroj, kterým autor 
kontroluje své dílo i způsob jeho vnímání. Pojďme postupy a výsledky tohoto nástroje analyzovat!
Práci doporučuji k úspěšného obhájení, klasifikace B.
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