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Téma disertační práce Petra Duba je zřetelně formulováno již v názvu, přičemž pro orientaci jsou 
důležitá především tato slova: postkonceptuální, současná (česká), malba. Aby se mohl tímto 
tématem zabývat, musel autor práce předkládané k oponentnímu řízení vykonat několik nezbytných 
kroků, a to v první řadě vymezit pojmy, s nimiž v rámci svého záměru pracuje. Petr Dub k tomuto 
úkolu přistupuje jinak, než bychom očekávali. Namísto snahy o „distancovanou“ periodizaci, 
doplněnou o analytické odlišení historické fáze konceptuálního umění od nekonceptuálního, 
respektive postkonceptuálního umění, přistupuje k těmto kategoriím a za nimi se ukrývajícím 
autorským strategiím skrze reflexi dalších pojmů charakteristických předponou post, jmenovitě 
postmoderny a postprodukce. Jestliže je čtenář zvyklý vnímat diskuze věnované každé z těchto 
kategorií jako do určité míry oddělené a nezávislé, mohl by si díky zvolenému autorovu přístupu toto 
poněkud rigidní parcelování diskursu o současném umění korigovat. Několik zajímavých podnětů mu 
k tomu autor dává, bohužel vztah základních třech oblastí – postkoncept, postmoderna, 
postprodukce – zůstává spíše jen naznačený, než aby byl dotažený do podoby nástroje, s nímž lze 
účinně přistupovat k dění např. na české umělecké scéně. 

Za dosti výrazné opomenutí v úsilí o zarámování zvolené problematiky považuji absenci kritické 
reflexe textu „Konec malby“ Douglase Crimpa, a to z několika důvodů. Crimp v roce 1981 reflektoval 
přesně ten problematický bod, v němž se malba, kterou konceptuální, angažované či postateliérové 
přístupy konce šedesátých let zdánlivě pohřbily, začala vracet na scénu. Crimpův argument, že takový 
návrat je sice možný, přichází ale jaksi post mortem, byl ve své době velmi provokativní nejen proto, 
že malba začala zažívat jedno ze svých šťastných období konjunktury. Pod hlavičku „postmoderní 
malby“ se v 80. letech minulého století schovalo leccos, od eklektického žonglování s historickými 
formami po posouvání tématu identity (především rasové či etnické a genderové) do středu zorného 
pole. Jestliže již v tomto období dochází ke zjevným návratům k formálním polohám, jež měly být 
podle všeho uzavřené, nabízí se otázka, v čem se tato „postmoderní“ malba lišila od malby 
„postkonceptuální“, již Petr Dub charakterizuje mj. právě skrze vědomé akceptování vlastního 
pohybu uvnitř pole, kde „všechno již bylo“. Touto jednou dílčí a jen náznakovou poznámkou chci 
upozornit na to, co považuji za problém předkládané práce, a to nedostatečné vymezení pole, do 
něhož jsou v druhé polovině práce zasazeny komentáře k vybraným českým autorům.

Přístup k práci s teorií, jak je patrný v dizertační práci Petra Duba považuji – dovolte mi zde být 
v rámci rétorického vyhrocení o něco příkřejší, než si Petr zaslouží – spíše za rozmělnění snahy těch, 
kdo do místního prostředí průběžně uvádějí texty zahraniční teorie současného umění a kritiky, kdo 



se snaží pracovat s dostupnými zdroji, jež byly psány pro odlišný jazykový a kulturní kontext a hledat 
v nich jádro využitelné k tomu, aby nevelká komunita zajímající se o současné umění, mohla lépe a 
přesněji uvažovat o tom, co považuje za důležité.

Dizertační práce Petra Duba nese všechny znaky upřímného zájmu o danou problematiku, avšak 
z hlediska argumentační stavby či z hlediska nakládání s použitými zdroji viditelně pokulhává. Jedna 
věc je zřetelný postoj autora k dění v určité oblasti českého umění, na jehož scéně se sám aktivně 
pohybuje. Druhá věc je, jakým způsobem se upřímný zájem a pevný názor mohou potkat s diskursem 
vědy o umění. Z mého pohledu je jednoznačně nejcennějším výstupem Dubovy práce sesbírání 
konkrétního materiálu během návštěv v ateliérech a stimulování vystoupení umělců a kurátorů 
činných v dané oblasti (cyklus inscenovaných dialogů <<REWIND). Považuji za nešťastné, že ani 
z jednoho ani z druhého nedokázal vytěžit více pro samotný text, v němž namísto efektivního 
zpracování získaného materiálu vydává velké množství energie na budování vratkého teoretického 
konstruktu. Ten ani jiný být nemůže, protože nestojí na systematicky budovaném základě, ale na 
víceméně „fanouškovském“ kompilování postřehů z textů, které autora souvislosti s jeho zaměřením 
zaujaly (Baudrillard, Bourriaud, Lodermeyer, Virilio…).

Vím, o čem mluvím, protože má vlastní dizertační práce, kterou jsem obhajoval před několika 
lety, trpí velmi podobným problémem. A v tomto bodě cítím povinnost upozornit na, mohu-li soudit 
podle samotného textu, ne zcela zvládnuto roli školitele (a chtělo by se říci celého systému 
doktorského studijního programu). Nechci zde a priori napadat model doktorského studia umění. 
Naopak, byl bych moc rád, kdybychom mohli nad jednou konkrétní prací, za kterou jde vidět velké 
množství vynaložené energie a organizačního úsilí, alespoň krátce otevřít diskuzi na téma, jak jsou 
vlastně dizertační práce na uměleckých školách vedeny, nakolik školitelé mohou studentům 
poskytovat např. metodologickou oporu, nakolik jsou schopni korigovat vývoj jejich práce a 
odrazovat je od řešení, která sice dospějí k nějakému výsledku, ale bohužel ne k tomu, který by 
logicky odpovídal povaze specifického akčního výzkumu (protože jak jinak napsat nejcennější části 
doktorského studia, v němž Petr Dub jako aktivní příslušník umělecké scény stimuluje své kolegy 
k tomu, aby reflektovali, ať už v soukromí ateliéru nebo ve formátu veřejných diskuzí, svoji práci).

I když po této diskuzi volám, jsem si zároveň vědom toho, že během samotné obhajoby by se 
mělo mluvit hlavně o předkládané práci. Své výhrady k teoretickému ukotvení zvoleného tématu 
jsem již vyjádřil. Chtěl bych se nyní krátkým výčtem zastavit u dalších věcí, které se povedly, případně 
nepovedly. Abych na chvíli opustil kritickou notu, začnu u těch prvních. Práce je nejsilnější právě tam, 
kde se to dá přirozeně očekávat – v náhledech na tvorbu umělců, kolegů, kterou autor práce dobře 
zná, o které uvažuje nejen jako vědec, ale také jako aktivní umělec. I když je výběr celé zhruba 
dvacítky umělců motivován kladným vztahem k jejich tvorbě, je zjevné, že schopnost vhledu a analýzy 
práce jednotlivých umělců liší. V některých případech Dub pracuje s přímými odkazy k rozhovorům, 
které vedl (např. u Roberta Šalandy), nebo přichází s přesnými postřehy z prostředí ateliérů (u Milana 
Housera). Jindy působí jeho argumentace tak, že je vedena z o něco většího odstupu, do hry vstupují 
odkazy na prameny (výtvarnou kritiku, tiskové zprávy k výstavám apod.). 

Dalším silným momentem je obrazová část práce. Ani ta však není prostá kontroverze. Když si ji 
čtenář prochází samostatně, funguje autonomně a těží ze „situačního“ humoru, s nímž jsou 
jednotlivé obrazy řazeny a komentovány. Bohužel pak ale reprodukce chybí tam, kde by mohly 
posloužit ještě o něco lépe, tj. přímo v daných místech, kde je k nim odkazováno. Speciálně u práce, 



která je do tak velké míry založena na vizuální hermeneutice, na komparování, analyzování a 
interpretování jednotlivých uměleckých děl, je škoda, že je čtenář tlačen k neustálému listování tam a 
zpět. 

Jak jsem již zmínil, cyklus <<REWIND, jehož koncepce vycházela z autorova zaměření dizertační 
práce, představuje další hodnotný výstup doktorského studia. Opět je tu jedno ale: výstup hodnotný, 
ale bohužel až příliš autonomní. To se nakonec ukázalo i v řešení předkládaného textu, kde jsou 
dokumenty spojené s cyklem <<REWIND připojeny jako příloha, avšak v samotném textu práce se 
k nim autor prakticky neodkazuje (když pominu poněkud manažersky formulovanou obhajobu 
projektu <<REWIND jako takového).

Vzhledem k tomu, že Petr Dub na několika místech čtenáři připomíná, že úkol, do kterého se 
pustil, se prakticky nedá splnit, je těžko říct, zda mu to, že se jeho slova do jisté míry potvrdila, nějak 
vyčítat. Opravdu se jedná především o výběr jednotlivých přístupů v české malbě, který zjevně 
podléhá do nemalé míry autorovu vkusu (přinejmenším stejně jako potřebě důsledného naplnění 
koncepce). Dokonce i řazení k jednotlivým subkategoriím postkonceptuální malby (experimentální a 
materiálová, apropriační…) zůstává spíše arbitrární, byť nejednou otevírá nový pohled na tvorbu 
toho, či ono autora. Nakolik lze všechny vybrané umělce stejně uspokojivě spojovat s adjektivem 
„postkonceptuální“, zůstává otevřené, protože samotné vymezení pojmu, s nímž Petr Dub přišel, 
ponechává poměrně hodně prostoru pro pohyb na neostrých okrajích jednoho proudu současné 
umělecké praxe. 

Výtek a námitek vůči dizertační práci Vybrané postkonceptuální přístupy v současné české malbě 
jsem vyjmenoval hodně. Přesto jsem přesvědčen, že práce naplňuje standard očekávaný v rámci 
doktorského studijního programu Výtvarná umění. 

Na základě předložené dizertační práce a po její úspěšné obhajobě doporučuji udělení 
akademické hodnosti Ph.D.

Mgr. Jan Zálešák, Ph.D. v Brně, dne 27. 9. 2012
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