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MAGDALENA  JADWIGA HÄRTELOVÁ

Autoportrét – vivisekce představ sám o sobě

(Ústav pro dějiny umění, FFUK, 2015)

Začnu hned in medias res: MJH předložila neobyčejně originální práci na téma (autoportrét), 
kterému již byla a je věnována (zdá se) více než dostatečná pozornost. Jejím cílem však není 
rekonstruovat historii a proměny tohoto „žánru“ nebo sepisovat katalogy autoportétů 
(některých prominentních) umělců, nýbrž se zaměřuje na „duševní procesy týkající se pojetí 
vlastní individuality, odehrávající se během tvorby a manifestující se na výsledném díle“. 
Autorka se tedy snaží postihnout efemérní proces tvoření autoportrétu nebo – jak to sama 
formuluje: „Práce nemá ambice nastiňovat konečná či univerzální řešení, cílem je poukázání 
na aspekt procesuality a akcentováním procesu tvorby autoportrétu obohatit jeho náhled.“ 
Domnívám se, že tento cíl se Magdaleně Härtelové podařilo naplnit a navíc velmi 
nekonvenčním způsobem. Jádro předložené práce tvoří tři kapitoly: Autor/Přednastavení, 
Objekt/Proces, Divák/Výsledek. Navíc se těmito kapitolami jako zlatá nit vine mytologický 
příběh Narcise, který v literatuře o autoportrétu, od Leona Battisty Albertiho dále, zaujímá 
významnou roli.

Tuto bakalářskou práci charakterizuje zvláštní paradox, který však přispívá k její přitažlivosti: 
Zatímco její kompozice je až rafinovaně strukturovaná, vlastní „performance“ je přiznaně a 
zdůrazňovaně tvůrčí a subjektivní. Tak autorka na s. 19 směle přiznává, že „by bylo nemožné 
i nemístné pokoušet se o vědecky striktně kategorizační rozřazení pevně daných typů“ 
[autoportrétů] a jinde zdůrazňuje (s. 13), že čerpala z vlastní zkušenosti, jíž se rozumí 
skutečná realizace vlastní podobizny. Teorie se zde snoubí s praxí, historička umění se stává 
umělkyní a vice versa. Nebylo by však na místě dát se svést autorčinou proklamovanou 
subjektivitou. Její argumenty jsou protkány hustým předivem odkazů a citací, které svědčí o 
důkladné přípravě a pozoruhodném rozsahu četby od děl klasických filosofů až k pracem 
současných teoretiků. Možná, že méně by bylo více, ale na druhé straně je evidentní, že 
takový korpus relevantních referencí nelze shromáždit čistě účelově „na poslední chvíli“; 
svědčí naopak o autorčině dlouhodobém zájmu o danou problematiku a o jejím intenzivním 
promýšlení. Jistě bylo by možné doplnit ještě další literaturu – jak obecnou k historii 
autoportrétu, tak k předmětům jednotlivých případovývh studií (Cindy Sherman, Max 
Beckmann, Rembrandt van Rijn, Albrecht Dürer), ale to by na autorčině argumentaci sotva co 
změnilo. Jejím záměrem není rekapitulace dosavadního bádání, ale formulování vlastního 
pohledu na analyzované dílo – a to vně formálních a ikonografických rozborů.

Několik doporučení a přání: Patrně by nebylo od věci použít pro výklad fenoménu vlastní 
podobizny práce Jacquese Lacana, zejména jeho esej o zrcadlovém stadiu ve vývoji Já. 
Rovněž by neškodilo přesněji definovat termíny „transgrese“ a „vivisekce“ (s. 44–46). 

Sumárně však konstatuji, že se jedná o vynikající práci, která daleko překračuje standardní 
práce bakalářské a rozhodně ji doporučuji k obhajobě.
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