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Diplomová  práce  Terezy  Fořtové  je  pokusem představit  myšlení  jednoho  z  předních  představitelů 

meziválečných avantgard, Pieta Mondriana. Práce je logicky strukturovaná do tří hlavních částí, kde se 

postupně probírají myšlenkové zdroje Mondrianovy teorie umění, dobový umělecký kontext a samotná 

expozice Mondrianových klíčových textů.

Práce je úspěšná v navození uceleného pohledu na Mondrianovu koncepci funkce a smyslu umělecké 

tvorby,  autorka  prokazuje,  že  se  seznámila  důkladně s  Mondrianovými  teoretickými  statěmi  a 

konzultovala i relevantní sekundární literaturu.  Přistupuje k Mondrianovým textům bez předsudků a 

prezentuje je jako logicky koherentní pohled na vlastní tvorbu a roli umění ve společnosti.

Jak autorka přiznává, s významnou částí dochovaného korpusu textů nemohla pracovat v originále, 

protože nečte holandsky, což je možné vnímat jako určitý handicap. Zatímco u Mondriana je částečně 

odstraněn existencí souborného překladu v angličtině, jeho dopad je cítit především v nedostupnosti 

myšlení klíčového inspirátora Mondrianova pojetí neoplasticismu, totiž M. H. J. Schoenmaekerse, kde 

je autorka odkázána pouze na úryvky přeložené do francouzštiny, a také v nemožnosti probádat (dá se 

předpokládat, že rozsáhlou) sekundární literaturu psanou v Mondrianově rodném jazyce.

Nejslabším místem práce je podle mne hned první  část, kde autorka prezentuje myšlenkové pozadí 

Mondrianových koncepcí,  ale  v případě vlivu Steinera a  Blavatské  Fořtová nedostatečně pracuje s 

primárními texty, v hlavním textu nepodává žádný koherentní výklad teozofie, natož aby odlišila teo- a 

antropozofii, nabízí pouze krátké vysvětlení v pozn. pod čarou (str. 17). Z již zmíněných důvodů se 

nedostává  ani  dostatečného  prostoru  Schoenmaekersově  filozofii,  to  samé  ale  platí  také  o  vlivu 

hegelianismu.

V předmluvě Tereza Fořtová vznáší zajímavou otázku, zda mohou Mondrianovy texty nějak přispět k 

dnešním debatám o smyslu umění. Žel, nepokouší se na ni nijak odpovědět. Práce dává tušit, že autorka 

sympatizuje s Mondrianovou vizí veřejného prostoru harmonizovaného v duchu jeho neoplasticikého 

světonázoru.  To  ale  zdaleka  není  nekontroverzní  myšlenka.  Fořtová  správně  ukazuje,  že  vizuální, 

vysoce abstraktní purismus Mondriana a jeho kolegů z De Stijl, nebyl estetickým formalismem, ale byl  

projevem  avantgardistické  ambice  podřídit  umění  politice  radikální  trasnforamce  sociálního 

uspořádání.  Umění, jako bylo to Mondrianovo, mělo být předzvěstí plně harmonizované společnosti. 

Mnoho kritiků ale poukazovalo, že vize De Stijl, ale třeba také Bauhausu, sovětského konstruktivismu, 

či  Le  Corbusiera,  byly  poplatné  sociálnímu  inženýrství  vlastnímu  totalitním  ideologiím,  jako  byl 

fašismus nebo stalinismus (viz  slavná  teze  Borise Groyse,  že stalinský režim byl  vlastně realizací 



ambicí sovětských avantgard). Autorka se dostává asi nejblíže k tomuto problému v, žel, příliš zběžné 

komparaci  Mondriana  a  Waltera  Benjamina  v  druhé  části.  Zde  Fořtová  tvrdí,  že  Mondrian  byl 

přesvědčen o tom, že plastické umění nám poskytuje vhled do útlaku, a tak má vlastně emancipační 

potenciál  činící  jej  imunní  vůči  fašismu.  Tuto  zajímavou  myšlenku  ale  nechá  pouze  zaznít  z 

Mondrianových úst, aniž by poskytla interpretaci a vysvětlení,  z kterého by třeba mohla vyplynout 

možná zajímavá obhajoba Mondriana proti výše zmíněné kritice. Tím se dostávám k výtce obecnějšího 

charakteru: neblahým neduhem nejen této práce je používání citací jako „posouvačů“ argumentace, 

tedy jako náhražky za vlastní interpretační a argumentační práci.

Z těchto důvodů jsem se rozhodl práci doporučit k obhajobě, ale s hodnocením velmi dobře.
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