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Slovní hodnocení:

Matúš Baluch svou diplomovou prací navazuje na loňský, neobhájený soubor.
Zvažme tedy nejprve, co to znamená předstoupit před skupinu hodnotitelů, 
která se složením a postoji pravděpodobně nebude příliš odlišovat od 
složení a postojů té loňské, a to s něčím, co ve svých základních 
východiscích neznamená obrat, ke kterému byl diplomant vyzván neuznáním 
jednou vyzkoušené cesty. Můžeme si to vykládat jako diplomantovu drzost 
či lenost, ale také, a byl bych rád, kdyby k této možnosti bylo 
přihlíženo, jako na vědomou demonstraci názorové konzistence a 
neústupnosti, případně nemožnosti (tedy nikoli neschopnosti) ustupovat.
Již z tohoto odstavce je patrné, že se v rozporu s úkolem oponenta 
dopustím několika přihrávek diplomantovi. K takovému postupu mě dovedly 
závěry z účasti v loňské komisi, kdy jsem sice nenabyl přesvědčení, že 
jsme pochybili v hodnocení, nicméně jsem se ptal sám sebe, jestli jsme 
dostatečně nahlédli pod svrchní plán Baluchova přístupu k umělecké 
tvorbě. Sluší se pochopitelně doplnit, že diplomant více nedovolil kvůli 
nepromyšlené obhajobě, nedovolující lépe poznat východiska a jejich 
naplňování osobám s jiným mentálním naladěním. Právě z tohoto důvodu 
žádám diplomanta, aby členům komise zpřístupnil doprovodný text 
předložený vedoucímu a oponentovi diplomové práce, a zároveň vybízím 
členy komise, aby ho prostudovali a přijali za vodítko k uchopení 
diplomantova přístupu k řešení praktické diplomové práce. Už při 
předběžných konzultací jsem ho žádal o velký důraz na nacházení sdělných 
forem komunikace, a to jak v případě psané obhajoby, tak během společné 
debaty o ní. Protože vím, že posudek dostává k nahlédnutí ještě před 
veřejnou obhajobou, apeluji ještě jednou na volbu vhodných strategií 
komunikace.
Tvorba Matúša Balucha je podle mého názoru vizuálními a textovými 
manifestacemi průběžného propadání se do myšlenkových pochodů. Loňská 
diplomová práce byla jejím malým výsekem, stejně tomu je u té letošní. Ta
navíc obsahuje smyčku, kterou nás vrací o rok zpátky, ke knížce, kterou 
tehdy Balúch představil a neobhájil. Letos je tak jeho práce zaměřena 
více na konfiguraci prvků, které nám mají naznačit, kdo je Matúš Baluch. 
Zajímá ho proces, jehož obzor není schopen dohlédnout, a také, jak sám 
píše, „mnohopohledovost“ nedovolující ani nám jednoznačné shrnutí 
podnětů, které od něho dostáváme. „Ideální materiál pro tvorbu 
uměleckého díla je pro mě co nejneurčitější, neupřesněná myšlenka, 
kterou nechápeme“. Myslím, že jsem v Matúšových textech vyčetl, že i my 
jsme takovým materiálem.
Kontemplativní bytí uvnitř myšlenek v jejich asociativním řetězení, 
nevedoucích k cíli, ale čas od času se zhmotňujících se v „zápisech“. 
Jedno vede ke druhému a zpřesňování výpovědi je hlavně věcí osobního 
prožitku. Matúš Baluch provádí osobní experimenty s ideou a jejím 
násleováním. Nevím, jaké místo to v jeho případě má v členité krajině 
současného umění, ale nerad bych se s tím setkával v pokřiveném zrcadle 
povýšeného úsměvu (sám jsem se ho v minulosti dopouštěl). Práci Matúše 
Balucha považuji za poctivé prozkoumávání tvůrčích predispozic, 



důstojného hledání minima jejich reprezentace - v obavě z dořečení a s 
přijetím rizika, že mu to neuznáme. U sousloví „Pedogogická deformace“, 
kterou čtu ve volnějším závěru jeho textu k diplomové práci mě nezajímá 
ani tak jeho obsah, ale jedno písmeno „o“ namísto písmene „a“, u kterého 
si nejsem jistý, jestli je překlepem, či záměrným rozvrácením 
důvěryhodnosti, kterou se snaží budovat v předchozích, popisnějších 
částech obhajoby. 
Matúš Baluch byl oblíbeným studentem Václava Stratila. Jejich komunikace 
byla postavena jak na hraničnosti jejich charakterů, u nichž řada z nás 
mluví jako o charakterech chorých, tak na „sofistikovanosti, o které se 
mlčí“. O Matúšovi mi vždy vyprávěl jako o člověku duchovním a poetickém. 
Naučil jsem se ho takto vnímat. Jeho praktickou diplomovou práci vidím 
tak, že se svými prostředky rozhodl promluvit o tom, co dělá i jak je za 
to nazírán. Lepší by bylo, abychom se nemuseli rozhodnout, jak to vidíme 
my. Balucha přitahuje otevírání možností, ne jejich uzavření. Návrhem 
hodnocení proto položím závaží do středu váhy. Budu se ale snažit dále 
přijít na to, jestli Matúš Baluch má být absolventem vysoké umělecké 
školy. Budu potřebovat „výstavní situaci“ jeho diplomové práce, ale také 
ostatní členy komise, protože tito svými kroky a postoji instituci 
vytvářejí – oživují jako šém. Teprve pak rozhodnu, se všemi riziky, která
přede mnou vyvstávají.                       
  

Otázky k rozpravě:

V textu píšeš o východiscích v konceptuálním uměním. Abychom tento názor 
konkretizovali, můžeš uvést zahraniční autory, nebo i jejich konkrétní 
přístupy a díla, která považuješ za nejbližší tvé tvůrčí metodě? Prosím, 
abys toto zdůvodnil?

Jsou ti v něčem blízcí slovenští konceptuální umělci Alex Mlynárčik a 
Stano Filko? A pokud ne, čím jsou ti vzdálení?    
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