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Jiří Topínka ve své diplomové práci rozvíjí několik protichůdných avšak vzájemně propojených pojmů, 
do nichž se snaží proniknout pomocí malby a objektů. 

Jiří se inspiruje utopií, béčkovým hororem a v neposlední řadě i iracionalismem. Byl to právě A. 
Schopenhauer, který vyložil, že je svět naprosto nepoznatelný, ale vzápětí prohlásil, že existuje jistá 
část přírody, jedna jediná, kterou můžeme skutečně poznat. Tento objekt, jediný který můžeme 
pochopit "o sobě" v jeho nejvlastnější podobě je naše tělo, to jež prožíváme. Tělesnost se 
Schopenhaurovi jeví jako čistá vůle k životu, zpupný a násilnický pud sebezáchovy za každou cenu. 
Možná právě proto vytváříme díla pro budoucí generace. Možná právě proto necháváme rozum ve 
fantazie, v němž budujeme neznámé a daleké světy, utopistické reálie, které se uskutečňují v 
budoucích časoprostorových sférách.  

Iracionalita a utopie v případě tvorby Jiřího Topínky znamená jakési ohledávání, již zaběhlých 
postupů. Je to nabourávání racionálního uvažování v kompozičních řešeních, které se neustále mění 
díky aktu práce, z něhož se odvozuje samotná potřeba existence a zachování zprávy o naší, již 
zmiňované přítomnosti.  

Proto asi můžeme spatřovat polorozpadlé sádrokartonové sochy přilepené k sobě bílou sádrou, jenž 
nám dává nejistotu svého stáří. Jsou jakousi hmatatelnou stopou, fyzickou a prožitou. Tyto objekty-
sochy považuji v tvorbě Jiřího za velmi zdařilé a myslím si, že pokud by Jirka více pracoval a ponořil se 
do problému nejen formálního, ale i mentálního (uvažováním o jeho vlastní práci) mohla by z toho 
být velice zdařilá série. Jiří, který objekty doplňuje o malby, v nichž nacházíme obdobné prvky jako v 
jeho sochách, najednou ztrácí vlastní jistotu tak přirozenou pro jeho sochy. Malba se může jevit 
vzdáleně a jaksi až nepatřičně, ale po delším zkoumáním a verbální komunikaci zjistíme, že Jirkovi 
plány o propojení utopistických reáliích dostávají kompaktnější podobu. V malbě se objevuje realita, 
která je pro Jiřího práci důležitá. Jedná se o prvky například levitujících nohou v šedém prostředí či 
bouři v krajině. Malba, která je často přemalovávána a tím i vrstvena dostává torzo času, jenž na 
některých místech můžeme rozpoznat. Jirkovo zaujetí v drobných kresbách, kde zachycuje realitu, 
poodhaluje jeho zaujetí rozporem mezi fikcí a skutečností.   

Součástí našeho rozumu o realitě je ale i onen neidentifikovatelný abstraktní vjem, který rozum 
nedokáže dekódovat. A proto v obrazech také nacházíme, atomový hřib v neznámé scenérii, či 
fragmenty krajiny.  

Je to další odkaz k objektům. Nedokonalé architektuře v polorozpadlé abstrakci. Některé obrazy mají 
podobné konotace s určitými prvky surrealismu. Nevědomých až snových imaginacích, které můžou 



mít rozteklé organické prvky, jako je oheň a střípky pahýlů, kde se kompozice tříští v šedém 
neurčitém pozadí. Jirka uvažuje ať už vědomě či nevědomě o takovém to propojováním (jako je 
obraz, v němž jsou namalovány symboly pahýlů a různých desek. Jiří to vše následně převede do 
reality a to tím způsobem, že vezme neohoblovanou desku, kterou pomaluje a vytvoří z ní artefakt). 
Toto uvažování je ku prospěchu celé věci a dodává onu kompaktnost, kterou můžeme sice považovat 
za teprve rozdělanou, ale zdařilou.  

Jirkovi bych doporučoval, aby se více zaměřil na mentální stránku své tvorby. Měl by více přemýšlet o 
obsahu svých věcí a o následné verbalizaci svých postojů. Měl by také více pracovat a prohlubovat 
jednotu sériích, které jsou nedílnou součástí jeho tvorby. Diplomová práce má potenciál, který by se 
měl využít a neměl by skončit jen u rozdělané sérii.  

Oceňuji, že si je Jiří některých nedostatků vědom, (což je pro budoucí rozvoj důležité) a sám pociťuje, 
že je zapotřebí se do problému své tvorby více vnitřně zapojit a řešit ho.  

Doporučuji hodnotit diplomovou práci Jiřího Topínky stupněm B.  
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