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Dva roky po přelomové výstavě Speculation on Anonymous Materials přiznala její 
kurátorka Susanne Pfeffer, že si tehdy nebyla vůbec jistá spojením vystavujících 
umělců s doprovodným programem, který organizovala. Nastupující generace 
post-internetových umělců prozkoumávajících mimo jiné materialitu digitální reality 
vyjádřené metaforou doteku lidské ruky v zelené ploše klíčovacího pozadí, které 
může být plátnem pro zachycení čehokoliv orámovaného slogany o konci/
perspektivě podpořila autoritami tehdy vrcholícího spekulativního realismu. Obojí 
bylo zrcadleno jak dobou, tak předmětem zájmu, avšak přímé spojení v obou 
disciplinách nebylo. Pokud bylo možné dohlédnout spojnici akcelerace, pak na ni 
bylo nutné brzo zapomenout, když ji Nick Srnicek sám vyčlenil ze svých dalších 
úvah mimo jiné proto, že nebyl schopen zodpovědět otázku tázající se po 
akceleracionistickém umění. Sám jsem nevěděl zda mi recitace 
akceleracionistického manifestu, úryvků z textu Timothy Mortona, Borise Groyse a 
manifestu xenofeminismu jako součásti díla Oblivion Anne de Vries (9. berlínské 
bienále, 2016) účinek díla posiluje nebo oslabuje. Někdy v tu dobu jsem se také 
poprvé setkal s Jozefem Mrvou.


Jsem rád, že už máme za sebou tu otravnou dobu, kdy se na uměleckých školách 
vážně diskutovalo o tom, zda má být mladá adeptka umění chytrý nebo zručný. 
Zda se má vyjadřovat esteticky či konceptuálně. Zda je to ženské umění či 
feministické. A hlavně zda není prezentované dílo “jen” ilustrací “složité” “západní” 
filozofie. Popřípadě, co u komise říct, respektive zda hovořit záměrně nad omezený 
čas obhajoby, či naopak nemluvit vůbec neb dílo promlouvá samo. Připomínám to 
zde jen proto, abychom si řekli, co vlastně u disertační práce hodnotíme a jak by 
měla souviset projektová část práce s jejím teoretickým uchopením. Jozef Mrva 
totiž neprovádí dodatečnou reflexi či analýzu svých uměleckých děl, neaplikuje na 
ni teoretické koncepty, ani neuvádí historické milníky, o které by svoji tvorbu opíral. 
A nejedná se kupodivu ani o metodu uměleckého výzkumu, kterou by oponent 
mohl očekávat. Přitom je však Jozefova dizertace vysoce kvalitním souborem 
projektů a jejich teoretického pozadí. Jeho dílo je totiž pevně ukotveno v 
současném diskurzu poznání, které od filozofie vede k důsledkům v každodenním 
počínání vzdělaného a uvědomělého umělce.




Benjamin Bratton, Sean Cubitt, Deluze&Guattari, Bruno Latour, Quentin 
Meillassoux, Timothy Morton, Reza Negarestani, McKenzie Wark to jsou jen 
některá z jmen, k nimž se současné umění odvolává jako k autoritám, jejichž 
teoretické koncepty lze tu adekvátně, jindy s lehkou manipulací využít ať už k 
počátečnímu uchopení (inspirace či ilustrace) či následné interpretaci vlastní 
tvorby. Odvolává se k nim častokrát i autor této dizertace. Dobře ví, že jím 
vytvářené umění lze alespoň částečně označit za post-internetové a je si dobře 
vědom, že právě tento styl či žánr se v uměleckém provozu etabloval ve stejnou 
dobu jako myšlení spekulativních realistů a z nich dále vzešlých jiných teoretických 
konceptů. Jak umění (dnes už hlavního proudu), tak filozofie přišly před lety s 
něčím novým. Ať už to byla všudepřítomnost digitálních sítí, návrat k objektu, 
zájem o mimolidské či nutný ekologický a pečovatelský zlom. Přitom, a je tomu 
dobře, přímé důkazy propojení myšlení a umělecké praxe nemáme. Oba vektory se 
jen málokdy protly, spíš spolu koexistovaly, jako dvě přímky mezi nimiž byla 
blízkost a vzájemná rovnováha. Obojí spojuje především nutkání popsat, co 
všechno způsobilo prosáknutí digitální reality do té aktuální. Slovy Pierra Lévyho 
jak dočasně aktualizovat všechny latentní virtuální reality a kterak naopak 
dematerializovat ty zdánlivě stabilní. Tyto přímky lze dobře vidět i v disertační práci 
Jozefa Mrvy. Přestože její struktura ony přímky nekonfrontuje mezi sebou přímo, 
ale filozofie se stává úvodem, respektive podložím a pojivem pro konkrétní projekty 
uvedené v části druhé. Máme tak před sebou praxi umělce, pro něhož je současné 
poznání mřížkou, přes níž je schopen vnímat okolní svět, ať už je vytvořen z atomů 
či dat. Konkrétní projekty se pak nacházejí v bodech a uzlech další mřížky, která už 
spadá čistě do oblasti estetických strategií a jejich množin nástrojů. V obou 
případech, jak při onom myšlení, tak v umění, se Jozefovi daří najít vlastní systémy.


V rámci spekulace představuje vlastní systém topologického materialismu, kde 
vychází asi nejvíce z Brattonova stacku, který mu umožňuje vnímat svět skrze 
globální dynamickou strukturu a povede jej k zájmu o infrastruktury (toky, cloudy, 
kabely,…uzly), aby jej definoval jako spojnici, na níž se materialismus a topologie 
stávají “dvěma stranami téže mince” a tak “…mohl materialismus realisticky vidět 
hmotu v pohybu.” Jako ilustraci zde na více místech uvádí pojetí ropy z práce Rezy 
Negarestaniho Cyclonopedia: Complicity with Anonymous Materials. S odkazem 
na Mortonovy hyperobjekty je pak schopen navrhovat nefemenologické prostory, 
jako dočasné zóny, ne-místa nebo možná i heterotopie. Kritické uplatnění a 
možnost návrhu perspektiv pak vidí v infrastrukturách, konkrétně v uspořádání 
prostorů logistiky. Zde pak nachází jedno z jader současného kapitálu. Ten zde 
není nikterak skryt, naopak je možné jej v podobě globálního oběhu zboží 
materializovat. Přesto, že se tento pohyb z velké části uskutečňuje prostřednictvím 
cloudů a sítí. Na jejich materiální podstatu však autor během svého výkladu stále 



upozorňuje. “Směna totiž není možná bez komunikace. V momentě, kdy se tato 
komunikace odpoutává od fyzického prostoru, deformuje směna celý prostor a 
nadřazuje doménu topologie nad fyzický povrch země (s. 49).” 

Závěr teoretické části je pak polemikou nad globální sítí jako místu autonomních 
zón, která jsou neustále vytěžována společnostmi shromažďujícími velká data. 
Přesto však toto třetí desetiletí trvající symbiotické soupeření virtuálních tříd, 
respektive vektorialistů (Kroker, respektive Wark) a kolektivní inteligence, respektive 
hackerů (Lévy, respektive opět Wark) vidí téměř optimisticky, když vyzývá: “Hrajme 
si s diagramy, projekcemi a mapami a zkoumejme, co tato nová uspořádání 
znamenají a jak je lze použít.” A v mnohém je to konkrétnější návod než onen 
okřídlený o situaci, v níž se nemůže stát nic a ze dne na den zase bude možné 
cokoliv.


Vlastní umělecká díla Jozefa Mrvy, jejichž komentáře vzhledem k teoretické části 
obsahuje praktická část disertační práce, lze vnímat i bez nich. A divák nemusí 
vůbec znát ona myšlenková východiska. Navíc, když ta byla z časové logiky věci 
interpretována až dodatečně. Jená se o soubor autonomních a ve více ohledech 
inovativních videí a videoinstalací pro něž je typické spojení několika různorodých 
médií. Zřetelné to je u prací Knot Grid (2017), Knot Island (2017), Knot Capital I 
(2016) a Knot Capital II (2017), Death of Modernist II a naposledy pak Zalando War 
Machine (2021), kde propojení textu a 3D animace zviditelňují motivy nejrůznějších 
smyček a uzlů. Právě zasmyčkování jasné až claimové teze jako něčeho statického  
do dynamického tvaru považuji za jeden z poznávacích znaků Jozefovy tvorby.

Jako jemně poučený divák na uměleckých dílech Jozefa Mrvy

oceňuji:

- řemeslné zvládnutí 3D animace

- inovativní práci s textem

- jasný poznávací estetický kód

- neuzavřenost díla do těžce komunikovatelného poselství

- diváckou vstřícnost

- jasnou demonstraci tezí

- zakódované a přesto jasné politické poslání


a mám radost/užívám si z následujících detailů:

- inovativní využití vertigo efektu v abstraktní geometrické animaci (Knot Grid)

- podvratnost instalace World Turns on its Hinge

- blackmetalovou recitaci ve videu Zalando War Machine (viz. zájem 

spekulativních realistů o hlukovou hudbu a nepoznatelnou “prastarost”)

- barevný prostor u videa Knot Capital

- instalaci obrazů v Exchanging Intimacies




- mrzí mě však:

- časté a neadekvátní použití slova penetrace

- množství překlepů především v druhé části práce

- absence rejstříku


Uměleckou práci Jozefa Mrvy považuji nejen v kontextu českého umění za 
přínosnou a inovativní. Vážím si jeho zájmu o současné myšlenkové proudy a 
odvahy přinést do této oblasti poznání vlastní koncepty.


Student prokázal tvůrčí schopnosti v dané oblasti výzkumu a práce splňuje 
požadavky standardně kladené na disertační práce v daném oboru.


Na základě předložené disertační práce, v případě její úspěšné obhajoby, 
doporučuji udělení akademického titulu Ph.D. 

V Praze 2. ledna 2022     doc. Mgr. David Kořínek 


