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ÚVOD	
Michael	 Hon	 se	 svou	 diplomovou	 prací	 důsledně	 drží	 předem	 stanoveného	 programu	
vycházejícího	 z	jeho	 autentického	 zájmu	 o	 nezobrazivou	 a	 abstraktní	 malbu.	 V	 ateliéru		
Petra	 Kvíčaly,	 jež	 byl	 svého	 času	 v	domácím	 prostředí	 posledním	 ostrovem	 podobně	
smýšlejících	 autorů	 a	 autorek,	 se	 Hon	 rozhodl	 studovat	 záměrně.	 Učinil	 tak	 v	návaznosti		
na	vlastní	výraz,	který	pro	sebe	objevil	již	v	rámci	svého	předchozího	studia	na	Pedagogické	
fakultě	 MU	 pod	 vedením	 Petra	 Kamenického.	 Michael	 ví	 co	 chce,	 umí	 se	 rozhlížet		
napříč	 tvorbou	 a	 interpretací	 děl	 autorů,	 kteří	 jej	 motivují	 a	 zároveň	 se	 sám	 nebojí	
uměleckého	experimentu	na	formálně	omezeném	prostoru.		
	
TEORETICKÁ	ČÁST	PRÁCE	
V	teoretické	obhajobě	diplomové	práce	autor	zachycuje	motivy	vzniku	celého	cyklu,	metody	
jeho	 utváření	 a	 v	samém	 závěru	 se	 pokouší	 o	 i	 kontextualizaci	 vlastního	 díla.	 Po	 formální	
stránce	se	zdá	být	text	strukturován	přehledně.	Jeho	koncepci	ovšem	na	vybraných	místech	
chybí	 rozlišení	 mezi	 tím,	 co	 autor	 považuje	 za	 své	 vlastní	 východisko	 či	 vlastní	 definici,		
a	 obecně	 formulovanými	 pojmy	 jako	 „plošnost	 obrazu;	 hranice	 mezi	 závěsným	 obrazem		
a	 objektem;	 vliv	 lidského	 faktoru;“	 atd.	 Autor	 si	 podobné	 termíny	 pro	 svou	 argumentaci	
vypůjčuje	 z	širokého	 virtuálního	 diskurzu	 dějin	 a	 teorie	 umění,	 zatímco	 vymezení	
zkoumaného	pole	by	bezpochyby	prospělo	alespoň	několik	 základních	 slovníkových	definic		
či	 referencí	 ke	 konkrétním	 historickým	 dílům.	 Pokud	 už	 chybí,	 nabízí	 se	 v	textu	 o	 to	 více	
důraz	na	vlastní	proklamativní	interpretaci	vyjádřenou	skrze	osobní	sdělení	autora.	
	
Oproti	tomu	popis	zvolené	techniky	a	použitého	materiálu	pojímá	Hon	více	než	svědomitě.	
Čtenáře	 provází	 jednotlivými	 kroky,	 které	 vedly	 k	nahrazení	 tradičních	 malířských	 látek	
za	materiály	běžně	využívané	ve	stavebnictví.	Jakkoli	autor	popisuje	své	rozhodnutí	převážně	
jako	 experimentální	 a	 do	 značné	 míry	 limitované	 ekonomickými	 důvody,	 můžeme		
za	 ním	 vidět	 důležitý	 významový	 posun.	 Hon	 v	podstatě	 deklasuje	 pojem	 klasického	
závěsného	obrazu	na	soubor	znaků	a	úkonů,	které	je	možné	alternovat	náhradními	symboly		
a	 zástupnými	 operacemi.	 V	tomto	 ohledu	 jsou	 jeho	 pokusy	 nejen	 sympatickými,		
ale	i	poplatnými	vyjadřování	jeho	umělecké	generace.	
	
V	pasáži	 věnované	 kontextualizaci	 vlastní	 práce,	 se	 autor	 rozhlíží	 značně	 do	 dálky.		
Z	autorů	 jeho	 přehledu	 je	 třeba	 vyzvednout	 především	 jména	 Donald	Martiny	 a	 Christian	
Page.	 První	 ze	 jmenovaných	 téměř	 sochařským	 způsobem	 zkoumá	 téma	malířského	 gesta	
Christian	a	druhý,	Christian	Juan		Page,	se	v	posledních	letech	věnuje	protlačování	olejových	
barev	 skrze	 rub	 malířského	 plátna.	 Ve	 výsledku	 se	 ovšem	 pozorujeme	 dvě	 docela	 různé	
autorské	 polohy.	 Martiny	 demonstruje	 odkaz	 akční	 a	 gestické	 malby	 v	podání	 například	
Jacksona	 Pollocka	 či	 	 Willema	 de	 Kooninga,	 přičemž	 Page	 bez	 zábran	 pracuje	 s	obrazem		
jako	 s	nástrojem	 na	 vytváření	 materiálového	 efektu.	 Započítáme-li	 do	 rovnice	 Honových	
relací	 i	 jeho	 volbu	 vedoucího	 	 diplomové	 práce,	 nelze	 nezmínit	 cyklus	 Tortury	 od	Milana	
Housera.		

Houserova	 série	 se	 s	 Honovým	 zájmem	 protíná	 v	tematizaci	 časovosti,	 zrání	
materiálu,	využití	gravitace,	změny	polohy	obrazu	při	výrobě	a	následné	adjustaci	popírající	
původní	 formát	 vzniku	 díla.	 Jakkoli	 lze	 všechny	 jmenované	 autory	 podobně	 jako	 Hona	
vnímat	 za	 narušitele	 „malby“,	 zůstávají	 	 více	 představiteli	 příbuzné	 skupiny,		
než-li	 koherentním	uskupení	demonstrující	 různé	přístupy	k	problematice	malířského	 tahu.	
Svými	 postupy	 a	 myšlením	 se	 sice	 podobají,	 ale	 identity	 jejich	 jednotlivých	 uměleckých	
programů	jsou	v	zásadě	odlišné.	Seřazení	jmenovaných	by	si	proto	vedle	chybějící	historické	
sondy	 v	rámci	 konceptuální	 malby	 60tých	 až	 70tých	 let	 minulého	 století,	 jistě	 zasloužilo		
i	přesnější	specifikaci.	



PRAKTICKÝ	VÝSTUP	PRÁCE	
Autor	 svou	 obhajobu	 uvozuje	 prohlášením,	 že	 diplomová	 práce	 nazvaná	 Malířský	 tah	
demonstruje	„techniky	zhmotnění	malířského	tahu	v	prostoru,“	což	je	tvrzení,	se	kterým	lze	
polemizovat.	 Hon	 svým	 praktickým	 výstupem	 ukazuje	 pravý	 opak.	 Jeho	 protlačování	
materiálu	 skrze	 předem	 vyřezané	 otvory	 spolu	 s	šablonovitým	 systémem	 spojuje		
zejména	 absence	 malířského	 rukopisu	 jako	 takového.	 Na	 jedné	 straně	 pozorujeme	 určité	
odevzdání	 autorské	 kontroly	do	 rukou	 fyziky	 a	na	druhé	naopak	 systém	předdefinovaných	
znaků,	 formující	 nikoli	 samotný	 tah,	 ale	 výsledný	 tvar	 protlačované	 hmoty.	 Výsledkem	 je	
umělecký	 objekt	 odkazující	 k	 tradici	 evropského	 malířství,	 nikoli	 však	 malba	 samotná.		
Mix	 nahodilosti	 a	 ovládání	 obrazu	 vede	 i	 přesto	 k	nejsilnějšímu	 momentu	 celé	 autorovi	
práce.		
	
Honovi	objekty	se	vymykají	generalizujícímu	estetickému	soudu	a	z	jejich	materiální	podstaty	
se	 nám	 nemohou	 líbit,	 aniž	 abychom	 porozuměli	příslušné	 technologické	 skladbě		
a	 výrobnímu	 principu.	 Absence	 pejorativní	 líbivosti	 je	 proto	 v	daném	 případě	 zážitkem		
především	 pro	 „poučené	 oko“.	 Sám	 autor	 ve	 své	 obhajobě	 opakovaně	 uvádí	 pojmy		
jako	 „tělesná	 složka;	 vliv	 lidského	 faktoru;	mírně	 nadlidské“,	 ad.	 Otázkou	 i	 přesto	 zůstává	
nakolik	ovšem	myslí	na	diváka	jako	na	příjemce	fyzického	zážitku	a	nakolik	vyžaduje	od	svých	
diváků	intelektuální	interakci?		
	
Stěžejním	 pro	 pochopení	 Honovi	 práce	 podle	 mého	 názoru	 není	 ani	 tolik	 konflikt		
mezi	 „překročením	 plošnosti	 obrazu	 a	 balanc	 na	 hraně	 závěsného	 obrazu	 a	 objektu“,		
ale	křehká	hranice	mezi	disciplínou	malířství	a	konceptuálním	dílem.	 	Hon	nás	upozorňuje,		
že	všechna	malba	je	ve	své	podstatě	třídimenzionálním	vrstvením.	 Inteligentním	způsobem	
provokuje	 a	 nechává	 nás	 na	 pochybách,	 zda-li	 mají	 být	 jeho	 obrazové	 „matrice“	 vnímány	
jako	nespektakulární	obrazy,	formální	geometrická	cvičení	či	autonomní	symboly	s	vlastními	
významy(?).		
	
V	rámci	 	 domácího	uměleckého	prostředí	 svým	aktuálním	počinem	vystupuje	Michael	Hon	
originálním,	 ale	 z	jistého	 úhlu	 pohledu	 	 i	 nebezpečně	 sebezničujícím	 způsobem.		
Svým	aktuálním	výrazem	se	příznačně	přibližuje	„materiálově	postmodernistickému	punku“	
Jiřího	Černického,	 sám	by	 si	ale	 rád	 zachoval	 tvář	postminimalistického	malíře.	Vědomě	se	
tak	pohybuje	se	na	šikmé	ploše,	kde	bude	 jeho	práce	 jistě	zpochybňována	hned	z	několika	
stran.	 Pro	 některé	 nebude	 dostatečným	 malířem,	 pro	 jiné	 bude	 nedůsledným	
konceptualistou	 a	 pro	některé	může	 jeho	dílo	 postrádat	 angažovanost	 současného	umění.	
V	době,	kdy	se	ovšem	umění	stává	z	podstaty	neklidného	společenského	prostoru	politickým	
samo	o	sobě,	může	právě	Honův	přístup	reprezentovat	originální	politikum	uvnitř	uzavřené	
disciplíny.	 Na	 Michaelovi	 zůstává,	 aby	 v	následujících	 letech	 svou	 polohu	 nejen	 piloval,		
ale	 obhajoval	 i	 nadále.	 Dnešním	 dnem,	 jak	 pevně	 věřím,	 pro	Michaela	 Hona	 nic	 nekončí,			
ale	mnohé	začíná.	Pro	mne	osobně,	se	stává	kolegou	s	rovnocenným	hlasem,	kterému	budu	
se	zájmem	věnovat	další	pozornost.	
	

Předkládanou	 práci	 včetně	 teoretické	 a	 praktické	 části	 doporučuji	 k	obhajobě		
a	hodnotím	ji	jako	celek	stupněm:	A.	

	
	
	
	
	
	
V	Praze	dne	5.	5.	2016		

	
Petr	Dub	




