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Oponentský posudek 

 

Kristina Vazačová ve své práci mapuje činnost významného moravského umělce Vladimíra Havlíka 

zejména v době jeho „skryté tvorby“, tj. v 70. A 80. letech. I když faktograficky měla na čem stavět – 

zejména na prácích Radka Horáčka a Barbory Klímové, teoreticky pak Petra Rezka, Jiřího Valocha, 

Jiřího Zemánka, Pavlíny Morganové ad., a současně konzultovat s autorem samým, není práce 

pouhou kompilací, ale prokazuje reflektovaný pohled.  

(Je symptomatické, že tvorbu těchto umělců, ač je velmi vyhraněná,  činí potíže nějak pojmenovat 

nebo zařadit:  není to akční umění (často ne-akční až proti-akční), není to performance (řada z nich 

probíhá už z podstaty zcela bez diváků). Je na pomezí obou a pokrývá částečně i land-art (ale, jak 

autorka správně připomíná, zcela odlišně než u klasika tohoto žánru Roberta Smithsona), body- art 

(hlavně Štembera, ale i Havlík) a další činnosti bez výsledného artefaktu (kromě fotodokumentace).  

Činnost umělců tohoto zaměření, ač v ní vesměs nebylo nic „protistátního“ ani nic přímo proti 

komunistickému, stejně jako proti jakémukoliv jinému režimu, protože se týkala záležitostí obecně 

lidských a přírodních, byla ale nedovolována a pronásledována už jen z toho důvodu, že byla 

individualistická a její nositelé myslili a konali jinak, než považovali Ideologové komunistických režimů 

a zejména jejich nohsledi za pochopitelné a správné.) 

 Je zajímavé, že motivy jednotlivých prací Havlíkových jsou často analogické motivům skupiny 

pražských akčních umělců (Mlčoch, Štembera, Miler ad), ač vznikaly zřejmě nezávisle.  

Havlík, na rozdíl od jmenovaných pražských souputníků, pokračoval v činnosti i po převratu, ale, 

věren svému zaměření, neupadl do léčky tohoto období, totiž komercializace.  

Je nutno ocenit, že tuto tvorbu dovedla pochopit a reflektovat i autorka textu Kristina Vazačová, ač ji 

může znát jen z literatury či ústního podání. Práce je velmi dobře, srozumitelně a čtivě napsána, plně 

ji doporučuji k obhajobě a hodnotím jako výbornou. 

PhDr. Hana Hlaváčková, 5. 9. 2016 

 

 


