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Diplomová práce – posudek oponenta 

 

Jméno a příjmení studenta, vč. Titulů: Martin Cáb 

Název práce: Bez názvu. Levou zadní. 

 

 

Slovní hodnocení: 

 

Vypadá to, že diplomant magisterského studia Martin Cáb je trochu zmatený.  Ačkoli není zcela 

jasné, zda se jedná o uměleckou strategii se záměrem selhání nebo o skutečnou neschopnost. Zároveň 

vlastnosti jako ztráta pozornosti, ztráta orientace a ztráta motivace vede k předpokladu, že se autorovi líbí 

role antihrdiny.  

V roce 2018, Martin Cáb navštívil vernisáž výstavy diplomantů v Domě pánů z Kunštátu v Brně. Tam 

na něj čekala židle z polystyrenu, na kterou unavený Martin sedl a nečekaně spadl před děkanem. Umělecké 

dílo neznámého absolventa FAVU bylo zničeno. Co teď ? 

Jedna z možností je otevřít knihu „Art power“ z roku 2008 a přečíst si kapitolu „O novém“. Ruský 

kritik, teoretik médií a filozof Boriss Groyss popisuje neviditelné rozdíly mezi „skutečným“ a „simulovaným“ 

objektem v muzejním kontextu. Jako příklad Groyss představuje simulované výtvory švýcarské dvojice Peter 

Fischli a David Weiss. Umělecké duo vytvořilo repliky obyčejných předmětů každodenního života z 

polyuretanové pěny a objekty vystavily jako skutečné ready-mades. Doplňující komentář divákovi osvětluje, 

že vystavené ready-mades jsou sice pouhými simulacemi, ale v muzejním prostředí nemá publikum stejně 

žádnou relevantní možnost, jak si tuto skutečnost ověřit, či s čím ji porovnávat. Neviditelný rozdíl mezi 

„skutečným“ a „simulovaným“ si divák muže ověřit jedině dotykem. Tím pádem je nucen porušit zaběhnutá 

pravidla instituce.  

Další možností je pokusit se zjistit co se vlastně stane, když rozbijete umělecké dílo? Například, v 

roce 2006 angličan Nick Flynn zakopl a poškodil několik dynastických váz Qing v muzeu Fitzwilliam v 

Cambridge. Podle médií celková škoda byla kolem 100 000 liber, ale pan Flynn dostal jenom zákaz v blízké 

budoucnosti navštěvovat muzea. 
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Třetí možnost by mohla být karikatura antihrdiny, nebo bádání v neschopnosti cirkusového klauna, 

který je pořád konfrontován se selháním. V této chvíli bych chtěl zmínit smutné video s názvem „Sorry“ z 

roku 2005  od polského umělce Oskara Dawického. Ve videu stojí Dawicki před kamerou, pláče a 

opakovaně se omlouvá divákovi za to, že jeho výstava není tak dobrá, jak by mohla být. Pokud se publiku 

výstava nelíbí, je si vědom své vlastní chyby a říká: „Je to jen moje vina a nemám žádnou omluvu“. Stojí za 

zmínku, že několik Dawického filmů je věnováno každodennímu lidskému selhání. Například, autor se 

omlouvá za to, že se nedokázal dostat k divákům, protože se zasekl ve výtahu, ztratil se v neznámém městě 

nebo proto, že se jeho auto rozbilo. 

K závěru jen připomínka. Komický a neautentický přístup legitimizuje cokoliv, co je legrační, i když 

se jedná o selhání. Vtip, stejně jako avantgarda, je nejčastěji profanací vysokého, vychází za hranici 

slušnosti a porušuje tabu. 

Návrh klasifikace:  

Otázky k rozpravě: 

Pamatujete si název uměleckého díla a jméno diplomanta, jehož židli jste zlomil? 

Proč děláte tři projekce namísto pěti? Například americký umělec Bruce Nauman představil video instalaci s 

názvem „Clown Torture “ z roku 1987, kde promítal donekonečna opakování stejných gest a slov pěti klaunů. 

 

Závěrečné hodnocení: Doporučuji  

 

Návrh klasifikace: A 

Posudek vypracoval: MgA. Ivars Gravlejs 

 

Datum: 09.08.2020. 

 


