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Nad koncepcí její bakalářské práce jsme se Johanou Mertou setkali poprvé někdy začátkem února. 
V té době již měla jasno v několika bodech: její projekt bude zahrnovat akt pravidelného kreslení 
(rutinní ateliérové práce) a bude z velké části realizován a následně i prezentován v jednom 
z „neviditelných“ prostorů Ateliéru kresby a grafiky. Při první konzultaci mi Johana předestřela 
širokou paletu přístupů k tématu kamene, které si o tuto mnohost přímo říká. Je tak obecné, inertní 
a zároveň konkrétní, že se k němu lze vztahovat nejrůznějšími způsoby, od čistě mimetických studií 
v různých materiálech a po zcela konceptuální přístup. Navrhoval jsem původně redukci možného 
hracího pole a vystavění práce na napětí mezi různými podobami zaznamenávání, reprodukování 
a reprezentování kamene.  
Když jsem s odstupem několika měsíců navštívil prostor, kde budu s největší pravděpodobností 
zanedlouho číst tento posudek, byl jsem skutečně překvapený, jaký směr Johanina práce nabrala. 
Vše, o čem jsme se v únoru bavili, tady je. Ale je tady toho mnohem víc. Je zjevné, že v nějaké fázi 
přestalo jít o tvorbu jednotlivých artefaktů. Namísto toho Johana začala směřovat ke konstrukci 
instalačního celku, jakési ambivalentní scény, v níž se vrství jinak disparátní prostory: ateliér, 
studovna, dílna, kabinet, studovna, archiv, galerie…  
Při takto zvolené instalační strategii se samotný akt „umělecké práce“ posouvá směrem ke známému 
duchampovskému gestu volby a komponování. I ty nejobyčejnější předměty (např. kameny), jsou-li 
vsazeny do celku instalace, získávají status umění, nebo si jej mohou přinejmenším nárokovat. 
Umělecká práce se tak vzdaluje od důrazu na řemeslnou kvalitu, na výkon ruky tvarující materiál, 
a posouvá se spíše ke kvalitám, jaké očekáváme u scénografa či aranžéra: podstatné je správné 
rozmístění předmětů v divákově zorném poli, respektive v poli jeho tělesné a percepční aktivity. 
Tuto jednoduchou logiku instalačního umění Johana narušuje faktem, že naprostá většina předmětů, 
které nás nyní obklopují, jsou poznamenány tvárným úsilím zručné ruky. Stačí překročit neviditelnou 
pásku oddělující diváka od vystavených exponátů a začít brát věci do ruky. Skicáky jsou plné jemných 
perokreseb, papírové kameny mají rastr natištěný na sítu, porcelánové kameny jsou výsledkem 
pracného modelování a technologického zpracování materiálu. 
Kámen se pro Johanu Mertu stal v posledních měsících nejen námětem, ale také jakousi základní 
metaforou, jejímž prostřednictvím se mohla vztahovat k dějinám umění i k současným podobám 
umělecké praxe i k vlastní dosavadní práci. Kámen už tady nefunguje jako těžká, temná hmota, ale 
spíše jako krystal, jehož fasety nabízí odlesky a průhledy narušující stereotypní vidění světa.  
Bakalářský projekt Johany Merty svědčí o schopnosti samostatné autorské práce, vidíme jasné 
uchopení zvolené koncepce a vhodné volby výrazových prostředků. Výsledkem je práce hluboce 
reflexivní – odráží se v ní zkušenost postupného poznávání umění a jeho teorie, ale také sebe sama 
(mj. skrze zpětnou reflexi vlastní dosavadní tvorby). Dosažený výsledek může mít paradoxně slabinu 
tam, kde je nejsilnější – ve své komplexnosti, která klade vysoký nárok na diváka. Jeho reakce budou 



mimo jiné determinovány tím, jaké bude jeho první čtení dané situace. Ocitl se u někoho v ateliéru, 
v kabinetu, v jeho soukromém prostoru? Nebo vstoupil do otevřené, „galerijní situace“? S tím souvisí 
i moje otázka k rozpravě: jaký bude osud tohoto prostoru a jak si představujete jeho prezentaci 
v rámci dní otevřených dveří 23. a 24. června? 
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