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Jméno a příjmení studenta: Štěpán Brož 

Název práce: You must gather your party before venturing forth 

 

Slovní hodnocení: 

 

Práci Štěpána Brože jsem konzultoval od ledna 2020, i před tím jsem byl s jeho portfoliem zběžně 

obeznámen, převážně ze sociálních sítí.  

 

Během přípravy diplomové práce se Brožova malba ustálila a vyčistila do, zdá se, vhodného vyvážení 

kontrastních barev, lazury a pasty, jemného oparu a exprese, propracovaného detailu a zároveň hloubky v 

hrubším tahu. Jak Brož správně v teoretické části píše, obrazy působí jakýmsi dojmem chvění a 

kompozičně, v častém napětí popředí/ pozadí vyvolávají pro mne dojem výjevu, scény, jakoby okna do 

jiného světa, jakéhosi vytržení z reality. Iluze figurativní malby je tedy přiznaná a chtěná (i ve smyslu hry, 

vyprávění Dračího doupěte, které Brož zmiňuje) a dále podporovaná dalšími funkčními kontrasty. Za asi 

nejdůležitější vnímám určitý souladem jinak protikladného patosu a grotesky, a to i v motivech jakési 

středověké grácie a zároveň současných subkulturních, snad až proletářských prvků (reproduktory, cigarety, 

baseballové čepice). V motivech i zpracování tedy obrazy překračují kategorie ironie a upřímnosti, vážnosti a 

zesměšňování, fabrikovaných a skutečných citů, resp. se Brožovým obrazům daří všechny tyto duality pojmů 

do určité míry překonávat nebo spíše se jimi jaksi pohybovat napříč nebo najednou (jak ostatně zmiňuje 

snaží se diváky rozesmát a dojmout zároveň).   

Práci tak ostatně nevnímám ani jako eskapistickou (jak autor možná zbytečně v textu problematizuje, 

ostatně použil bych spíše výše zmiňovaný termín vytržení) a to ani přes její fantazijní, pohádkový rozměr, ale 

spíše právě kvůli němu, jako směřování k restituci transformativního rozměru umění z pozice jeho odstupu 

od reality, z pozice alegorie a symboliky, lyrického do určité míry snad archetypálního prožitku, který tak 

překračuje i problém subjektivního pohledu na objektivní realitu. Otázkou tak v tomto ohledu zůstává i 

definice osobní autenticity na které Brož trvá, ale která dle mého názoru stejně jako další duality v dnešní 

době není udržitelná, neb vnitřně obsahuje svůj protiklad, resp. nemožnost (který se i zde dle mého 

projevuje i v neustálých i když drobných uměleckých posunech, jinak do určité míry art brutového stylu, což 

je dalším z funkčních protikladů). Důležitý i v tomto ohledu zůstává opakovaný mechanismus posunu meřítka 

(příliš velká bota, ruka), který je nejen groteskním, ale snad i jaksi halucinačním prvkem) a bylo by zajímavé 

jej dále analyzovat.  
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Jak Brož opět zmiňuje jeho směřování se pohybuje v linii nepochybně aktuálního a rozšířeného přístupu, 

který však prozatím nebyl přesně pojmenován ani definován a to ani jednotlivými osobnostmi, které zdá se 

mi, ostatně podobně jako Brož nemají tvorbu podloženou nějakou systematizovanou teorií, ale spíše 

souborem předpokladů vycházejícím z obecného společenského a uměleckého ovzduší.  

 

Přesto bych snad v teoretické části viděl rád více jmen ze střední a severovýchodní Evropy, která se mi zdá 

v tomto směru klíčová, resp. odlišná formálně i obsahově. Podobně by byla zajímavá určitá možná srovnání 

s umělci, kteří od předchozí na technologie zaměřené vlny tak zcela neustupují, přestože používají velmi 

podobnou symboliku (core.pan, Ula Lucinska + Michal Knyhaus).  

 

Praktickou část vnímám jako ukotvenou a přesvědčivou, nepochybně řemeslně zvládnutou a v daném 

stylové linii zároveň autonomní. 

 

Otázky k rozpravě: 

 

Nelze se nezeptat zda-li zmiňovaná přístupnost formy opravdu může vést k větší přístupnosti výsledného 

uměleckého díla a pokud tak na jakých úrovních? 

 

Zda-li je možno tak jako u dalších autorů, užívání této figurativní formy, která je do určité míry klasická, až art 

brutová, vnímat jako určitý krok zpět před modernistická východiska, nebo jako krok směrem k určitému 

bezčasí archetypu, nebo naopak jen jako o nevyhnutelný výsledek kolotoče módy, který jednoduše povede 

jen k dalšímu vzkřísení ještě více mrtvých estetických systémů. Případně jakou pozici k těmto časovostem 

umění autor zaujímá.  

 

Závěrečné hodnocení:  

Práci doporučuji k obhajobě. 
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