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DOKUMENTACE VŠKP

K obhajobě bylo předloženo 5 adjustovaných koláží, 1 x závěsný objekt, 2 x objekt, 1 x instalace
(9 realizovaných děl, 6 skic)

At our worst... , 5x koláž, 18 x 13 cm, 2011- 2013



Aktivně - pasivně , závěsný objekt, mdf, dřevo, plátno a akryl, 119 x 169 cm, 2013



Bez názvu , objekt, sádra, papír, dřevo a nalezené předměty, 23 x 18 x 21 cm, 2013



Teze, antiteze, syntéza, instalace, různé materiály, 115 x 150 x 73 cm, 2013



Dočasný oranžový sloup, instalace, pomeranče, kov, rozměry variabilní cca 70 cm, 2013



Předpokládaná instalace v prostoru Auly-
červená část představuje použití stěny 
ze sádrokartonu z důvodu rozčlenění prostoru 
pro instalaci díla.

Délka cca 7 m











6 x skica, výběr z náčrtníku A4,  2013



Obhajoba bakalářské práce

Ondřej Homola

Možné hranice aranže

2013

V zaměňování artefaktu a instalace, práce umělce a “architekta výstavy” hledám ve své 

bakalářské práci meziprostor, který by znovu zpochybnil roli autorství uměleckého díla, 

polemizoval nad jeho hodnotou a nad způsobem jakým něco označujeme za umění a jiné nikoliv. 

Prostřednictvím zrovnoprávnění prostoru galerie s její architekturou a artefaktem se snažím 

poukázat na materiální a vizuální stránku každé (i radikálně konceptuální) výstavy nebo díla. 

Nechci tím vyvolat zbytečnou kritiku, či nové otázky, kterých je beztak možná položených 

v současném diskurzu příliš. Raději chci obhájit platformu pro umění poetické, vycházející  

z emoce a vizuální zkušenosti, které v současné době jakoby se z umění vytláčelo do užitého 

umění či řemesla.

  

Prací navazuji na svůj přetrvávající zájem o současnou popvizualitu a její všude 

znatelnou přítomnost v současném umění. Hrou s vizuálními asociacemi chci ověřit platnost 

významu artefaktu pro současného diváka. Snažím se vymezit vůči tradici postkonceptuálního 

myšlení, která dle mého mínění často předurčuje k omezenému poli pro interpretaci. Suchý 

humor, přítomný v mých pracích ve výsledku působí vážně. 

 

Kladu si otázky: Co může být uměním? Je stále únosné považovat za umění to, co je za 

umění označováno umělcem? Anebo je uměním spíš to, co je za umění označené faktem, že se 

zrovna dílo nachází v prostoru galerie? Nebo snad až tehdy, když jej šest kritiků za umění 

prohlásí? Je umění socha, socha i sokl anebo socha, sokl a galerie? Pro jejich zodpovězení jsem 

se rozhodl pro koláž všech tří kategorií.

V prostoru Galerie Aula jsem na dobu obhajob vytvořil dva metry vysokou a sedm metrů 

dlouhou sadrokartonovou zeď ve tvaru písmena “L”. Tím vyděluji novou dočasnou galerii uvnitř 



galerie staré. Tuto “galerii” považuji za součást výsledné instalace a pro potřeby autorského 

záměru si i ideu galerie přivlastňuji jako část uměleckého díla. Uvnitř vystavuji nástěnné objekty,  

objekty, instalace, koláže a kresby zasazené do uměle vytvořeného výstavního prostoru za 

přítomnosti podstavců, soklů a kubusů, které v mé instalaci také hrají úlohu rovnoprávné 

umělecké kategorie. 

 

Skicou k celé práci je koláž. Ne jedna konktrétní, spíš koláž jako postoj. Adjustace, 

prezentace, konstrukce a dekonstrukce jsou její strategie s určitým pevným vizuálem. Z něj při  

práci vycházím. Zároveň je tento vizuál sám sobě předmětem. Zastupuje celek - vizualitu 

modernismu, která se v současné době vrací do vizuální kultury možná s širším popovým 

nábojem než kdy předtím. Modernismus je rámcově předmět mého zkoumání a jeho model je 

zhomtněn v podobě mé bakalářské práce.

Rád bych se ješte jednou vrátil ke kontextu modernismu. Při navrhování jendotlivých děl 

jako i celé kompozice jsem vycházel z Pedagogického náčrtníku Paula Klee (1925) a z 

Aranžérskeho slabikáře od Vladimíra Fendricha vydaného Ústřední radou družstev v Praze v 

roce 1957. Samozřejmě si uvědomuji v současnosti možná už i doznívající vlnu archívního a 

historiografického obratu v současném umění, do kterého by se asi má práce dala také formálně 

zařadit. Formy muzeální prezentace využívají mnozí umělci, kterými se z části nechávam 

inspirovat a vůči kterým se z části vymězuji. Rád bych z nich vybral například Goshku Macugu, 

polku tvořící v Londýně nebo v našem prostředí Dominika Langa. Mezi mé inspiračné zdroje 

stále ale řadím hlavně Andyho Wahola a Marcela Duchampa, kteří mne nejzásadněji ovlivnili v  

uvažování nad podstatou uměleckého díla, jeho autentičnosti a reprodukovatelnosti a tím 

usměrnili charakter výsledné bakalářské práce.

Za možný přínos mé bakalářské práce asi nejvíc považuji poukázání na ‘bílou estetiku’, 

která je přítomná v každé galerii vystavující současné umění a která dominantním způsobem 

deklaruje novodobý kánon vizuálního působení uměleckého díla na diváka. K vytyčeným cílům 

jsem se snažil zaujmout co nejpevnejší stanovisko, nicméně na jejich zodpovězení a dosažení 

nestačí jedna bakalářská práce. Za osobní přínos považuji otevření nových možností řešení, cest 

a otázek pro další zkoumání a umělecký růst.


