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Název práce: Metafyzická vyprávění 

Slovní hodnocení 

Až do dvacátého století byly obrazy celkem vzácnou komoditou, podobně jako knihy. 

Dostatek (přebytek) obrazů je průvodní jev blahobytu, podobně jako dostatek (přebytek) 

jídla. Ani jedno není zdravé. Uchovávání uměleckých obrazů nevytváří prostor pro novou 

tvorbu. Pokud z této oblasti vytěsníme zánik a mizení, budou se tvůrci stále jen vracet k již 

zobrazenému nebo hledat další a další slepé uličky.   

Tento úvod jsem si půjčil z Laserové romance 3 od Ladislava Šerého, neboť se podobá 

tezovitosti úvah Vojty Dvořáka a velmi dobře charakterizuje pocit jeho pošetilosti touhy 

vytvářet obrazy s výše zmíněným vědomím. Přemýšlivý student pod maskou naivního 

malíře hledá možnosti obrazu. Poté, co se několik let profiloval jako svérázný art brut 

figurativní malíř, volně navazující na odkaz Josefa Váchala se silným hermetickým 

příběhem, se ve své bakalářské práci pouští do jím ještě neprobádaných způsobů vyprávění 

a malířského řešení obrazu. Zde nutně a vědomě naráží na dějiny umění, s nimiž svádí 

donkichotský boj. Důkazem může být samotný název práce. Přesto, že se na plátnech ještě 

tu a tam objevují stopové prvky některých typických art brut výrazových malířských znaků, 

je třeba přiznat, že práce, před kterou stojíme, je autonomní pokus o vlastní interpretaci 

abstrahace a abstraktních modelů malby. Je to počátek osobní polemiky autora a dějin 

umění. Polemiky o možnostech malířského autorství. O principech tvorby. Nutkavá 

neposednost odmítání autorit, nenaplňované ego, ctižádost; to vše jsou hybné energie 

zmítající tělem i myslí Vojtěcha Dvořáka a které se zračí v jeho bakalářské práci. 

Do konečného řešení instalace ještě vstupuje jako uragán oponent Petr Písařík, který může 

ještě značně pozměnit celkové vyznění.  Každopádně jde o vynikající zkušenost a 

mimořádný výkon, nesnažící se držet jistot. 
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Otázky k rozpravě:   

Jak velkou roli hraje českobudějovický malíř Karel Valter v práci Vojtěcha Dvořáka?  

Lakonický výčet autorů v textu obhajoby vzbuzuje otázku, zda přečetl Vojtěch Dvořák nějakou 

knihu, vztahující se k problematice současného umění. Pokud ano, kterou? 

Závěrečné hodnocení:  

Doporučuji k absolutoriu.  

Návrh klasifikace: A 

Posudek vypracoval: doc. MgA. Luděk Rathouský 

Datum: 3.6. 2021 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


