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Historik moderního umění se často setkává s problémem rekonstrukce provozu výstavních institucí, který 
přitom významně zasahoval do vývoje nejenom vlastních vystavovatelů, ale i do problematiky jejich 
ohlasu v dobovém kulturním a uměleckém kontextu. 
Proto je velmi žádoucí, aby byla prováděna z historického hlediska evidence jejich činností a pořizován 
popis a soupis těchto aktivit.
Diplomová práce Aloise Micky je věnována zdokumentování a prezentaci programové náplně Galerie 
Vincence Kramáře, která byla zřízena v roce 1964 v Praze - Dejvicích jako nová výstavní síň tehdejšího 
Svazu československých výtvarných umělců.
Micka se zabývá nejprve kuturně-společenskou a politickou situací počátku 6O.let v československém 
prostředí a vyznačuje institucionální předpoklady vzniku takové nové výstavní síně, které správně vidí v 
událostech 2. sjezdu Svazu čs. výtvarných umělců, kdy personální změny v jeho vedení umožnily 
uvolnění dosavadních poměrů a vedly ke vzniku uměleckých tvůrčích skupin a také k nové výstavní 
politice.
Toho využili výtvarníci Prahy 6 a pod patronací malíře Fantiška Doležala, který byl činovníkem tehdejšího 
Ministerstva kultury, uskutečnili projekt nové výstavní galerie, která byla zaštítěna jménem Vincence 
Kramáře.
Micka si uvědomuje, že pro zdárný provoz takové insituce bylo zásadní obsazení místa komisaře a 
působení zakládajících členů a podává krátké životopisné charakteristiky F.Doležala, V.Rocmana, L-
Tichého, A. Novotné-Gutfreundové, A. Kuldy, V. Formánka a H. Volavkové- Frankensteinové.
Micka podává v Příloze I soupis všech výstav, které byly v GVK pořádány až do jejího zániku v roce 1992, 
v textu se však soustředˇuje na nejvýznamnější výstavy z období do roku 1972, tedy z období, kdy mohlo 
vedení galerie postupovat v zaměření své činnosti poměrně svobodně.
Pozornost pražského publika přitáhla na sebe GVK již první výstavou děl Picassa, Braqua, Deraina, 
Kubišty a Filly ze sbírek Vincence Kramáře a pak roku následujícího rozsáhlá výstava grafického díla P. 
Picassa, jejíž vernisáže se zúčastnil i legendární D.H. Kahnweiler, Kramářův přítel a celebrita 
mezinárodního sběrateství a obchodu s uměním.
Tím byl předznačen výstavní program galerie, který se  zaměřil především na odkaz moderní klasiky 
profrancouzské orientace a její vlivy na současné české umění.
Mickovy anotace jednotlivých výstav , kterých bylo na sedmdesát, jsou  dostatečně informativní, výhodou 
je, že u každé výstavy uvádí i její recenze v dobovém tisku.
Závěrečné srovnání s ostatními tehdejšími pražskými galeriemi je spíše informativní a ukazuje, jak velká 
badatelská úloha je v tomto směru ještě před námi.
Diplomová práce je velmi užitečnou příručkou pro orientaci ve výstavním dění epochy z hlediska aktivity 
jedné z jejích výrazných složek a splňuje všechny podmínky, aby byla doporučena k obhajobě.
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