
Posudek vedoucího práce na diplomovou práci Aloise Micky Galerie 
Vincence Kramáře

Dějiny uměleckých institucí patří dnes již ke standardním přístupům k psaní 
dějin moderního umění.  Přesto u nás není institucionální historie dějin umění 
ještě příliš rozšířena. Z tohoto hlediska lze uvítat téma práce Aloise Micky, který 
si vybral zpracování působnosti Galerie Vincence Kramáře v letech 1964-1972. 
Jak ukazuje název, sledovala odkaz klasického modernismu, v němž dominovala 
zejména kubistická tvorba, reprezentována úvodní výstavou galerie. První 
výstava byla cosi jako výstavní motto, tj. sbírka kubismu Vincence Kramáře. 
Založení galerie bylo nejspíše výsledkem politického tání, v němž se umělci 
rozpomínali na modernistické kořeny tvorby od doby kubismu až po první 
republiku.  Bezpochyby osoba zakladatele, malíře Františka Doležala, který 
prošel řadou klíčových stylů 20. století, byla pro vznik galerie (a také pro ideu 
zrodu regionálních galerií) klíčová, také proto, že byl dobře etablovaný 
v režimních strukturách. 

Micka sleduje podrobně krok za krokem vznik a budování nové galerie pod 
patronací SČVU, kontakty na zahraniční levicové intelektuální a umělecké 
kruhy (I. Erenburg), zabývá se iniciační rolí osobnosti a sbírky Vincence 
Kramáře, který dal galerii jméno. Micka přesvědčivě ukazuje, jak sám Doležal 
při uvedení cílů galerie formuloval své názory nejspíše  pod vlivem závěrečné 
části Kramářovy knihy O kubismu (1921), kde se věnuje otázce národního 
umění.  Vedle Doležala Micka uvádí jako důležitého hybatele galerie malíře 
Vladimíra Rocmana a další osoby, spjaté s 

inností galerie.  Některé jsou pojednány velmi telegraficky. Stálo by za to 
zhodnotit jejich roli pro činnost galerie komplexně, zda jejich práce pro galerii 
měla nějaký specifický výraz nebo zaměření.  Výstavní činnost galerie rozdělil 
diplomant smysluplně na výstavy zahraničního umění (vesměs individuální 
výstavy, např. Picasso, Chagall, Manzú), výstavy škol zahraničního umění (zvl. 
bývalé Jugoslávie), retrospektivní výstavy (např. Kubišta), výstavy současného 
skupinového umění, a konečně výstavy současného užitého umění, 

V části zabývající se výstavami současného užitého umění (Umění a byt) by 
bylo možné vidět strategii vystavování tohoto média jako uvědomělé 
pokračování estetiky funkcionalismu a osvětového poradenství v zařizování 
moderního bytu, reprezentovaného ve 20. a 30. letech Janem E. Koulou. Micka 



zasadil Galerii Vincence Kramáře do kontextu významnějších pražských galerií. 
Ukázal, že ve všech případech hráli výraznou roli silné osobnosti, které vedli 
galerii nebo pomáhali vytvářet její program: Ludmila Vachtová, Eva Petrová, 
Jindřich Chalupecký, Miroslav Lamač, v případě GVK František Doležal.

Alois Micka napsal věcnou diplomovou práci, která v medailonech 
strukturovaných dle charakteru výstav v GVK uvádí nejdůležitější výstavní 
počiny s komentářem, případně s uvedením dobového ohlasu. Takový postup, 
jakkoliv vypadá na první pohled encyklopedicky, umožňuje dotknout se řady 
disparátních projevů ve výstavních projektech galerie. Současně ale naznačuje, 
že je zde cosi společného, vrstva klasického modernismu, od symbolismu 
(Redon) přes kubismus až k neorealismu (Manzú), která odpovídá tomu typu 
modernismu, který prakticky rozvíjela tzv. krotká generace, jak ji označil básník 
Josefa Brukner na přelomu 50. a 60.  Z tohoto hlediska měl autor více promyslet 
tezi, že galerie měla „odvážný“ výstavní program (s. 11). Mickova práce spíše 
ukázala, že šlo o program v duchu umírněného modernismu, který se odvolával 
na předválečné tendence a který byl tehdy u většiny výtvarné veřejnosti chápán 
jako nejlepší východisko ze stalinských let.

Přes uvedené otázky a připomínky plně doporučuji práci Aloise Micky 
k obhajobě. 

V Praze  4.6. 2013                              Prof. Vojtěch Lahoda

 


