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Akademický rok 2019/2020 

Diplomová práce – posudek oponenta  

Jméno a příjmení studenta: Ilona Hověžáková 

Název práce: VÝSTAVA_VVČSKSU  
Výměnná výstava českého (slovenského) a kubánského současného umění  

EXCHANGE EXHIBITION OF CZECH (SLOVAK) AND CUBAN CONTEMPORARY ART  

Slovní hodnocení:  

Témy vzájomnej spolupráce a nadviazania kontinuity česko-kubánskych vzťahov a umenia sa zo začiatku v 
práci Ilony Hověžákovej ukazujú len z hľadiska popisu ich historického vývinu s presahom do najaktuálnejšej 
súčasnosti. Konflikt nastáva v bode praktickej realizácie, kedy sa začínajú objavovať vlastné idealizované 
predstavy o možnostiach vystavenia resp. nevystavenia cenzúrovaných kubánskych diel v Čechách, s 
ktorými sa potom autorka musela niekoľkokrát vysporiadavať a do poslednej chvíle uvažovať nad tým, ako 
vystaviť to, čo z politických dôvodov nie je možné vystaviť. Práca upozorňuje najmä na fakt rozšírenia 
cenzúry za geopolitické hranice. Internet ako nástroj slobody a šírenia informácii môže byť rovnakom 
nástrojom zastrašovania a zvyšovania kontroly a dosahu cenzúry. Ilona Hověžáková riešila morálnu dilemu 
ako túto situáciu vyriešiť a dospela k riešeniu, ktoré považujem v tejto situácii za veľmi autentické, empatické 
a zároveň kritické. Pokúsila sa napriek viacerým prekážkam nájsť, čo najviac informácii a zároveň skúmať 
samostatne priamo v teréne na Kube, čo iste nebolo jednoduché a následne aplikovať tieto svoje skúsenosti 
do koncepcie výstavy. Táto jej neoblomnosť a úprimný záujem, s ktorým sa do výskumu pustila, aj keď bol 
fyzicky aj psychicky náročný, sú obdivuhodné a dúfam, že s výskumom nekončí a bude sa témou, ktorú 
nastolila, naďalej zaoberať. Práca po formálnej stránke spĺňa všetky stanovené normy a je prínosná ako z 
hľadiska aktuálnosti témy cenzúry, tak z hľadiska ojedinelosti skúmania kubánskeho umenia v aktuálnom 
českom umeleckom kontexte.    

Hodnocení:  

Diplomová práca Ilony Hověžákové je založená na spolupráci s kubánskou kurátorkou Yenisel Osuna 
Morales, s ktorou nadviazala počas minuloročného pobytu a stáže na Kube profesný aj osobný vzťah. Jej 
výsledným formátom je cenzúrami ovplyvnený výskum zaoberajúci sa touto témou a výstava, ktorá túto 
cenzúru priamo reprezentuje. Výstava je zasadená do priestoru SOLO offspace, v ktorom sú jednak ateliéri, 
jednak v nom funguje galéria. Priestor je situovaný v tzv. Brnenskom Bronxe. Samotný priestor v tejto 
exotickej lokalite, je možno zhoda náhod, ale nedá sa nepovšimnúť si túto skutočnosť, kedy aj vďaka 
neďalekému africkému bistru a celkovej atmosfére Cejlu vzniká silná konštelácia exotických menšín. 
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Výstava bude na prvý pohľad akýmsi krycím manévrom resp. zrkadlom toho, ako Kuba navonok pôsobí - 
pohodovým chilloutom dojmom s vôňou cigár, kubánskeho rumu, tropických rastlín a rytmov reggae. V 
kontrapozícii voči tomuto “dovolenkovému a turistickému módu” bude obsah tejto výstavy, ktorý nebude 
prezentovať kubánske umenie, aký bol pôvodne zámer, ale naopak nemožnosť jeho prezentácie. Pôvodne 
sme totiž mali na výstave vidieť cenzúrované diela vybraných kubánskych umelcov, ale nájdeme v nej “len” 
spomínaný chilloutový environment a v ňom komunikáciu kurátoriek a novú vyhlášku 349, týkajúcu sa 
zákazov a noriem prezentovania kubánskeho umenia. Vyhláška zakazuje množstvo výrazových 
prostriedkov, ktoré súčasné umenie dnes bežne používa (násilie, pornografia atď.), zároveň sa v nej na 
záver uvádza ešte všeobjímajúca veta, otvárajúca možnosti cenzúrovať prakticky všetko - “jakékoli jiné, 
které porušují právní předpisy upravující normální vývoj naší společnosti v kulturních záležitostech.” Výstava 
teda primárne prezentuje silnú kritiku aktuálnej cenzúry umenia na Kube a ona samotná je jej priamym 
dôkazom. Autentická dokumentácia a nedostatok informácií je to, s čím sa nestretla len Hověžáková ale aj 
Hana Bortlová a Darina Zavadilová, na ktorých práce vo svojom texte odkazuje. Akoby sa naozaj opona na 
Kube znovu uzavrela. Na základe tejto sugestívnej osobnej skúsenosti sa rozhodla Hověžáková skúmať 
vzájomné vzťahy kubánskeho a českého respektíve československého umenia. Skúmanie ju doviedlo k 
historickým súvislostiam týkajúcich sa domov kultúry v jednotlivých krajinách, ktoré boli vybudované a 
funkčné len počas obdobia socializmu a uzavreté hneď v roku 1989 po páde režimu v Československu. Idea 
prezentácie tzv. cenzúrovaného umenia sa vo finále javí ako veľmi idealizovaná. Výstava na Kube sa totiž 
netýka len umeleckej a kurátorskej praxe, ale aj práva a morálnych stanovísk.  

Počas vývinu konceptu práce došlo k niekoľkým zásadným zmenám, ku ktorým Hověžáková pristupovala s 
rešpektom voči situácii kubánskej kurátorky aj umelcov, ktorí majú pravdepodobne veľmi oprávnené obavy a 
dôvody, prečo na koncepcii cenzúrovaných diel nemohli nakoniec spolupracovať. Otázkou bolo, čo teda 
prezentovať, keď nebolo možné ukázať diela. Možnosťou by bolo veľmi radikálne gesto prázdnej galérie 
alebo prezentácia dokumentácie korešpondencie a dialógu. Hověžáková sa rozhodla pre druhú možnosť, 
otvorenú prezentáciu dialógu s kurátorkou, ktorý osadila do exotického environmentu. K dispozícii je celý jej 
výskum a dialóg, pôvodný výber umelcov s odkazom na ich portfóliá, každý z autorov má svoj medailón. 
Odporučila by som autorke ešte podrobnejšie spracovať samotný kurátorský výber jednotlivých umelcov a 
diel, v práci sa síce píše, že: “Navržená umělecká díla jsou rozdělena podle následujících kritérií: Jsou to 
obrazy, které vzbuzují pozornost ohledně témat jako národ, identita a kultura. Od dvojznačnosti a 
komplexnosti, ke které se může dnes přistoupit. Jsou to obrazy spojené se změnami v migrační politice 
země, kubánské diaspory v USA a následná identitární změna v embargo, fenomén internetu a 
„ vlastnoúčetnictví“ na Kubě, životní styl a nové rysy, které si osvojuje nejmladší generace Kubánců.”,  ale 
viac sa veľmi nedozvieme, prečo sú vybrané práve tieto jednotlivé diela, ktoré sa zároveň stali také 
kontroverzné, že nemohli byť vystavené. Chýba mi širší a konkrétnejší rozbor kľúčových pojmov 
plurikulturalizmus, migrácia a diaspora. Každé dielo by si zaslúžilo samostatný rozbor s hľadiska týchto 
pojmov. Detekcia sporných bodov v jednotlivých dielach by mohla byť ďalšou zaujímavou líniou, ktorá by 
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podporila aktivistický a politický rozmer práce. Vzhľadom na okolnosti sa samotná prezentácia diel upozadila 
natoľko, že prakticky zanikla. Možno by mohla byť prezentovaná po dohode s autormi formou autorského 
opisu Hověžákovej. Pozitívne hodnotím aj to, že sa autorka chce téme naďalej venovať, práca je podnetná a 
aktuálna z hľadiska témy, v českom umeleckom kontexte má výnimočnú pozíciu a veľký potenciál a z 
viacerých už vyššie uvedených hľadísk bude veľmi prínosné v nej pokračovať. S faktom, že bol kultúrny dom 
realizovaný v nedostavanej budove (téma kultúrnych domov je sama o sebe veľmi zaujímavá, navyše so 
špecifikáciou kubánskej lokality) by bolo iste dôležité ďalej pracovať aj z hľadiska architektonického 
skúmania. 

Otázky k rozpravě: 

Aké dilemy nastali počas výskumu a realizácie? Prečo boli vybrané práve tieto diela a týto autori? Ako budú 
riešené honoráre pre umelcov a kurátorku, keďže je výstava vo finále realizovaná inak? Uvažovalo sa v 
rámci výstavy nad odkazom k vizualite kultúrnych domov? Napríklad nad zlatou plastikou na výveske SOLO 
offspace, ktorá by dočasne demonštrovala a substituovala budovy DČK alebo DKK? Bola odoslaná 
pozvánka na výstavu Kubánskemu veľvyslanectvu? Bude súčasťou inštalácie premietanie nejakého 
audiovizuálneho diela? Filmu? Napr. spomínaných československých filmov prezentovaných na Kube - Únos 
alebo Němá barikáda?   

Závěrečné hodnocení:  
Práci doporučuji k objajobě. 

Návrh klasifikace: 
B (s ohľadom na to, že som nevidela výstavu) 

Posudek vypracoval(a):  
Mg. art Zuzana Janečková, PhD. 

Datum: 7. 8. 2020 
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