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Bakalářská práce Härtelové má sice v názvu autoportrét, zahrnuje však 
obecnější koncepci umělce a autorství, a také díla a jeho recepce. Autorka jako  
by napsala vlastní uměleckohistorický manifest, demonstrovaný myšlenkovým 
ovzduším, které kolem sebe zformovala, jak píše v závěru (s. 79). V tomto smyslu 
práce přesahuje název a do jisté míry i nároky kladené na bakalářskou práci.  
Autorka klade důraz na subjektivitu a je zde jaksi demonstrativně popřena 
kunsthistorička-vědkyně (s. 80). 

Tyto úvodní poznámky by mohly vést k pochybnostem o kvalitě práce. To by byl  
klamný dojem. Struktura práce je modelována sice na téma, udávané v titulu, tj.  
analýza autoportrétu, nicméně je to spíše teoretické uchopení problematiky a  
jejích základů pouze se čtyřmi případovými studiemi (Sherman, Beckmann,  
Rembrandt, Dürer). Je to odvážné pojetí, neboť větší část práce je postavena na 
teoretických fundamentech a menší na zmíněných praktických ukázkách. Do 
značné míry je konstrukce práce autonomním výkonem, který ukazuje schopnost  
autorky nastavit kapitoly na teoretické modely. Autor, Objekt a Divák, tři hlavní  
vrstvy kompozice, jsou současně Přednastavením, Procesem, a Výsledkem.  
V rámci této triády autorka vyzdvihuje Proces, jinde píše o průběhu.  
Procesuálnost vůbec je hlavním motorem jejich úvah. Autorka sleduje  
autoportrét právě prizmatem autorovy (umělcovy) kritické sebereflexe. Tyto 
procesy pak označuje pojmy jako změna, transgrese, pitva, zápas.

Další důležitou kategorií uvažování Härtelové je anachronismus: příklady jsou 
udávány nechronologicky, začíná tím nejsoučasnějším (S. Sherman) a jde proti  
proudu času zpět do minulosti ke starému umění. Minulost je chápána ve vztahu 
k přítomnosti.

Byla už zmíněna subjektivita, která je zde otevřeně proklamována. Autorka  
hledá význam uprostřed díla, několikrát zdůrazňuje subjekt-objektový vztah.  
V rámci koncepce autoportrétu je subjektivita zdůrazněna kategorií  
„vytrženost“, což je vidění (umělcovo) sám sebe jakoby poprvé, nebo 
zdůrazněním riskování autora: v procesu pozorování umělec sám sebe tvoří. Do 
oblasti subjektivity patří i fantsamata R. Barthese. Zdůraznění subjektivity jak v  
metodě psaní autorky, tak v samotné koncepci autoportrétu je výsledkem 
autorčina dělení na reprezentativní složku autoportrétu („objektivní“?), a na  
složku kritickou, sebereflektující, či transgresívní, jak píše autorka. Tato složka 
je pro ní důležitá: snaží se prokázat, že i autoportréty, které vypadají, že s ní  
nepracují, ji také reflektují (Dürer), a naopak někteří umělci, o nichž si myslíme,  



že jejich autoportréty jsou vyloženě vivisekce (transgrese, jak říká Härtelová)  
Ega a Superega, patří spíše do kategorie „neškodné“ reprezentace (van Gogh).  

Myslím, že k práci Hartelové je třeba přistupovat celostně. Jistě má své 
zkratkovité teze, jistě je možné pro výběr příkladů uvažovat, zda by toho či  
onoho umělce neměl nahradit jiný, například Picasso nebo autorkou citovaný 
Francis Bacon, ale to zde není to nejpodstatnější. Podstatné je, že autorka  
napsala práci založenou na ohromné znalosti literatury, zejména anglo-
americké1, že přesahuje aspekt tematizace autoportrétu a že ji lze dokonce  
chápat jako vyjádření generační představy o psaní dějin umění. Občas 
neagresívně vyjadřuje vlastní názor na otázky, které v minulosti již řešili  
mnohdy renomovaní autoři. A navíc, práce je napsána nezvykle kultivovaným 
literárním stylem, který by si zasloužil jen jazykovou korekci.(např. Sebe-
centričnost je spíše sebestřednost, s. 22).  Je to květnatý literární styl, který mi  
trochu připomíná psaní Paula Barolského (např. i tematicky blízkou knihu A 
Brief History of the Artist from God to Picasso, 2010). K výtkám: v soupisu 
literatury by mělo být uvedeno stránkování článků i statí ve sbornících. A časté  
využívání přímých nebo nepřímých citací by bylo možné poněkud pročistit a tím 
by text měl větší spád, aniž by ztratil cokoliv ze své intelektuální atraktivity. 

Nejen díky stylu, ale i obsahu text naprosto přesahuje nároky na bakalářskou 
práci a proto jej plně doporučuji k obhajobě. 

V Praze 9.6.2015 Prof. Vojtěch Lahoda

 

1 Snad jen lze dodat Jonathan Miller, On Reflection, National Gallery London, 1998; Joanna 
Woodall, Self Portrait. Renaissance to Contemporary. National Portrait Gallery, London 
and Art Gallery of New South Wales, Sydney, 2005.
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