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 Při posuzování předložené práce je především důležité ujasnit si její záměr a 
rámec, v němž se chce pohybovat: nejde o teorii či dějiny umění, nýbrž o jejich konkrétní 
kontext, jímž je umělecká kritika resp. kulturní publicistika jako součást mediálního 
prostoru, jehož proměnami je ovlivňována. Tak je třeba rozumět anotaci v úvodu: „Téma 
propojuje mediální a komunikační studia s teorií umění a vizuálními studiemi.“ /ii/ 
 Volba takto vymezeného pole je zcela určitě přínosná, protože tématem se stává 
určitý vývoj uvnitř vztahu výtvarného umění a jeho mediální reflexí v čase. Z pohledu 
metodologického jde pak o pokus aplikovat současné sociologické teorie, jejichž 
předmětem je umění jako sociální fakt, na -  nepochybně speciální – situaci v České 
republice po roce 1989, s přihlédnutím k prudkému rozvoji médií v dané době a radikální 
transformace uměleckého trhu, což vše však spolu velmi těsně souvisí. 
 Autorka ověřuje tři hypotézy: asynchronnost ve vztahu umění – společnost, vliv 
zvláštní domácí společensko-politické situace, duální (symetrický či asymetrický) vztah 
mezi tvorbou a fungováním médií. Práce tedy zkoumá „funkce“, nikoli „substance“. 
Historickým rámcem je srovnání doby před rokem 1989 a po něm; modelovým příkladem 
umělecká činnost skupiny Tvrdohlavých a její ohlas v odborných časopisech a 
v publicistice. Volba je logická: jde o umělce, jejichž působení zasahuje na obě strany 
tohoto předělu, a tedy lze dobře sledovat (prací ověřovaný) posun od výtvarné kritiky 
k publicistice. 
 Základní teoretické předpoklady právě shrnuje 2. kapitola („Reflexe výtvarného 
umění“), jejímž jádrem je určitý paradox: po roce 1989 se veřejný prostor stal 
otevřeným, přinesl nové možnosti tvorby i teorie v opožděném navázání na její aktuální 
stav, na druhé straně však není vyloučeno, že vědomí manipulace, ideologické kontroly 
před rokem 1989 vedlo ke kritičtějšímu přístupu, intenzivnímu hledání a obecně zájmu o 
skutečné informace (je samozřejmě otázka, jak velké části veřejnosti se tento zájem 
týkal, zda vlastně jedna nepřirozenost nevyvolávala v život jinou, zda tento zájem 
nekompenzoval absenci politického života a vůbec veřejného prostoru apod.). Autorka 
však zmiňuje ještě jeden velmi důležitý aspekt: na západ od našich hranic bylo stále 
přirozené, že umělecká reflexe je součástí tvorby, zatímco v komunistických zemích bylo 
umění posuzováno (lze-li to nazvat posuzováním) výhradně zvnějšku s implicitním 
předpokladem jeho non-autonomie (a ještě archaičtěji řečeno: umění jako součást 
„nadstavby“). Buď jak buď však platí, že svobodná tzv. „masová“ média jsou (teoreticky) 
schopna zprostředkovat více informací a mnohem většímu okruhu příjemců než 
specializované časopisy či odborné publikace. Pro proměnu je pak třeba přihlížet i 
k tomu, kdo je adresátem umění v tržní ekonomice (zvýšený význam „kupců“, ale i 
tendence k odlišnému zaměření galerií). A ovšem i tomu, že výtvarné umění není totéž 
co širší pojem „vizuální umění“, což je transformace nejen slovníku, která u nás nastala 
rovněž se zpožděním. 
 Konkrétnější část práce se pak zaměřuje na tvorbu a mediální prezentaci 
„konceptualismu“ (nejen jako určitého uměleckého směru příznačného pro danou dobu, 
ale do jisté míry i zkratky obecné proměny umění. I když – možná že zde se skrývá 



obtížný problém, protože je otázka, zda lze pracovat s představou nějakého 
„referenčního umění dané společnosti“ (s. 27-28) v době, která se nesporně a de facto 
vyznačuje pluralitou. 
 Toto jsou východiska a teoretické rámce práce Hany Sládkové. K nim  však patří i 
podrobné (a dnes asi už velmi užitečné) zmapování poměrů v dané oblasti před rokem 
1989, stejně tak i „referenčnímu“ uměleckému směru věnovaná 6. kapitola (Koncept a 
kontext), která zmiňuje i to, co se označuje jako „art research“ – a to rovněž není bez 
významu pro současné chápání umělecké tvorby. 
 Vztah umělecké tvorby a její mediální reflexe je pak tématem kapitola 5.1 „Umění 
a trh“, v níž autorka konstatuje (spolu s Donem Thompsonem) slábnoucí vliv umělecké 
kritiky greenbergovského typu, přesunutí těžiště na kurátora, galeristu, soukromé 
sběratele – a zejména přesun psaní o umění na internet. Patrně největší cenu pro práci 
má však Pierre Bourdieu a jeho teze o antiekonomičnosti ekonomických zákonitostí 
umění – protože právě zde je zjevně třeba lokalizovat přesun od umělecké kritiky 
k publicistice, jde spíše o „generování“ hodnoty než o její kritické nalézání v uměleckém 
díle. 
 Práci Hany Sládkové pokládám za velmi dobrou, neboť neusiluje o řešení za 
každou cenu, nýbrž vymezuje terén. Byť by třeba bylo některé dílčí závěry verifikovat 
dalším výzkumem, poskytuje víc než solidně vypracovaný základ k diskusi o velmi složité 
věci, kterou by ze všech relevantních úhlů pohledu mohla vystihnout jen kolektivní 
monografie. 
 Práci hodnotím jako velmi dobrou. 
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