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Tereza Donné si vybrala sice známou, nicméně stále ještě nedostatečně zpracovanou epizodu pobytu 
Johna Heartfielda v Československu ve druhé půli třicátých let.  Práci uvádí etapami života a díla, které 
předcházely jeho útěku do ČSR, a sice zejména vlivem první světové války na Heartfieldovu tvorbu, 
dadaistickou zkušeností a politický výtvarný aktivismus, který se z ní zrodil. Sleduje i práci pro 
nakladatelství Malik v Berlíně a konečně autorovo politické zaměření a jak se projevovalo i ve vlastní 
tvorbě.  Tyto kapitoly jsou předehrou toho podstatného, co se odehrává od s. 33 práce.  Jedná se o 
přestěhovaní vydavatelství Malik do Prahy a díla pro AIZ a Volks-Illustrierte v Praze. Zde si vytváří 
autorka jakousi tématickou subkapitolu Témata fotomontáží, kde ukazuje přesvědčivě na politický a 
levicově-komunistický charakter Heartfieldových fotomontáží. 

Autorka zná výborně jak recentní, tak starší literaturu (zejména z bývalé NDR). Její zachycení 
Heartfieldovy  práce před odjezdem do Československa neulpívá na zbytečných detailech a 
zaznamenává to, co bude důležité i v exilu: koncepci fotomontáže a princip podvratnosti, vycházející 
z dada. Práce je dobře a kultivovaně napsaná. 

Heartfieldovy fotomontáže jsou přípěvkem k diskusi, kterou zahájil Walter Benjamin úvahou o stavu 
uměleckého díla ve věku technické reprodukovatelnosti. Technická reprodukovatelnost je v tomto 
případě dobrým nástrojem k masovému šíření fotomontáží a tedy i politických myšlenek, které jsou 
jimi neseny. Donné oprávněně vyzdvihuje inovativní práci Heartfielda s fotografií ve svých 
fotomontážích, která byla natolik osobitá, že vlastně nenacházela bezprostřední následovníky, i když 
některé autorka na závěr uvádí. Možná by tam mohl patřit i polský avantgardista Mieczyslaw Berman, 
který počátkem 60. let s Heartfieldem vystavoval v NDR.

Autorka správně zdůrazňuje inovativní práci s fotografií, zejména v případě Osudů dobrého vojáka 
Švejka, kdy autor zasadil Ladovy postavičky do fotografického kontextu Prahy.  Téma Švejk je 
pochopitelně podstatné i pro Heartfieldova kamaráda Georga Grosze, s nímž  Heartfield  vytvořil koláž 
se švejkovským tématem již v roce 1928. Seznam publikací vydaných nakladatelstvím Malik v Praze a 
ilustrovaných Johnem Heartfieldem je stejně jako seznam fotomontáží vydaných v Československu 
cenný. Autorka vytěžila maximálně, co se dalo vytěžit z dostupných pramenů, a jak naznačuje, není 
vyloučeno, že ke ztrátám děl a dokumentů dochází neustále, jak ukazuje případ negativů autora 
darovaných manželkou do Muzea města Brna. 

Heartfield je jak povahou fotomontáží, tak okruhem lidí, s nimiž se stýkal, téma kulturněhistorické. 
Autorka si to uvědomuje na příkladu Helly Guttové. U řady dalších osobností by možná nebyl od věci 
malý exkurs o významu dané osobnosti pro Heartfielda a kulturní scénu jeho okruhu: C.F. Weisskopf , 
E. E. Kisch ad.

Malé výhrady mám k občasným gramatickým chybám, většinou  záměnu y/i, a k přepisům ruských 
jmen z němčiny nebo angličtiny: ne Meyerhold a Wesnin, ale Mejerchold a Vesnin (s.29) apod. Tyto 
detaily však nic nemění na skutečnosti, že považuji práci Terezy Donné za vyzrálou a kvalitní a plně ji 
doporučuji k obhajobě. 

V Praze 12.9.2014 Prof. Vojtěch Lahoda




