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Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně 
akademický rok 2016/2017 
 
Vysokoškolská kvalifikační práce (diplomová práce)  
posudek oponenta  
 
Jméno a příjmení studenta, vč. titulů: Bc.  Barbora Ciprová 
Název práce: Životní pocit baroka 
Slovní hodnocení:  
 
Významný český historik umění Vojtěch Birnbaum, o jehož myšlenky se autorka mimo jiné 
opírá v doprovodném textu své diplomové práce, přisuzoval každému uměleckému slohu fázi 
klasickou a barokní. Ta podle něj nastává ve chvíli, kdy se samotná pravidla slohu stanou 
překážkou vývoje a začne proto docházet k jejich porušování, zpochybňování a destruování.  
 
Pokud bychom vztáhli Birnbaumovu charakteristiku na současné (post)konceptuální umění a 
v našem případě na konkrétní práci Barbory Ciprové, asi bychom se nevyhnuli otázce, 
nakolik a jestli vůbec bylo i jejím záměrem zpochybnění „klasických“ modelů konceptuální 
tvorby. Míra otevřenosti projektu vůči intuitivním a náhodným prvkům by tomu totiž 
nasvědčovala. Již popis iniciačního momentu - pobytu na Broumovsku v rámci ateliérového 
kurzu je velmi osobní a emotivní. Také další kroky vedoucí k realizaci, tj. sbírání historických 
pramenů, promýšlení teoretických premis a možností jejich převedení do praxe, spolupráce 
s řadou odborníků a umělců, jsou popsány živým jazykem vtahujícím čtenáře do žitého 
kontextu Barbořiny cesty k finální práci. Nicméně doprovodný text není meritem posuzování 
výsledku, ten spočívá v praktické realizaci CD nosiče s nahrávkami interpretujícími chrámové 
prostory deseti broumovských sakrálních staveb navržených Kryštofem a Kiliánem Ignácem 
Dientzenhoferovými.  Základním konceptem transferu architektonického prostoru do zvukové 
potažmo hudební roviny je sofistikovaný přepočet tvarů půdorysů na hudební tóny. Určitá 
„nevědeckost“, lépe řečeno obtížná uchopitelnost metody navozuje praxi skrytých bratrstev či 
lóží „zasvěcených“, tj. těch, kterým byl dán klíč k tajemství. Ten si ovšem museli zasloužit 
usilovnou prací na svém duchovním růstu. Omlouvám se za tuto až příliš osobní metaforu, 
ale mám pocit, že se Barbořiny práce nějak dotýká. 
 
Tonální charakteristiku jednotlivých kostelů včetně dalších informací poskytla Barbora deseti 
hudebníkům a vyzvala je, aby na základě této inspirace složili skladbu. Tady se dostáváme 
do „barokní“ fáze jejího konceptu, protože otevřenost spolupráce, různorodost hudebních 
žánrů a rozdílnost výsledných kompozic překračuje rámec „klasického,“ obsahově a formálně 
sevřeného konceptu.  
 
Po poslechu CD mně nezbývá, než přiznat smíšené pocity. Stylová různorodost deseti 
interpretačních přístupů se mi zdá být na úkor soustředěného vnímání hudby ve vztahu 
k chrámovým prostorům. Možná by fungovalo lépe, kdyby autorů bylo méně a každý 
interpretoval dva či tři kostely. Nejlogičtější by bylo, kdyby všechny kompozice složila sama 
autorka, která všechny kostely navštívila a přímý prožitek by mohla do hudby přenést.  
Při poslechu CD mě nejvíce zaujala skladba Michala Cába, jehož metoda práce 
s naskenovaným půdorysem přímočaře vztaženým k tonální charakteristice daného prostoru 
mi připadá nejdůslednější. Zde se opět dotýkáme „pravidel přesnosti“ konceptuálního 
kódování, které nás vrací k výše zmíněné otázce po možnosti jejich porušení. Nezbývá tedy 
než se Barbory zeptat, zdali je její pojetí žánrové pestrosti záměrným zpochybněním 
konceptu stylové jednoty a zdali si uvědomovala riziko přílišné nesourodosti celku.  
 
Na práci Barbory Ciprové si cením ponoru do osobního duchovního tématu, šíře výzkumu, 
který v rámci projektu realizovala, schopnosti analytického myšlení propojujícího teoretické 
postuláty s uměleckou praxí a otevřenosti pro tvůrčí spolupráci. Participativní prvek je však 
podle mého názoru pojatý příliš zeširoka. Barbora dala spolupracujícím hudebníkům velkou 
míru svobody a z jednotlivých skladeb je skutečně cítit vůle k tvůrčímu činu nesená 
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intenzitou vcítění. Vesměs jde o originální, výraznou hudbu zasahující posluchače 
interpretační svrchovaností. Spojitost s konkrétními prostory je však u některých skladeb 
obtížně čitelná. Samostatnou pozornost si zaslouží booklet. Po obsahové stránce přináší 
kombinaci osobních výpovědí autorů hudebních kompozic v kombinaci s precizní analýzou 
geometrie chrámových půdorysů. Grafická úprava obojí krásně propojila.  
 
Co říci závěrem:  
Rozsah, hloubka a komplexnost Barbořina přístupu mně umožňují hodnotit práci jako kvalitní 
a osobitý výsledek uzavírající magisterské studium. Jednotlivé vrstvy práce mně velmi 
zaujaly, celkové propojení jsem však plné míře nepocítil. K unitas multiplex - jednotě v 
mnohosti by zřejmě došlo při realizaci skladeb v příslušných kostelech. Chápu, že to 
z různých důvodů nebylo možné a doufám, že v budoucnosti některé skladby 
v broumovských chrámech zazní.  
 
Otázky k rozpravě: Otázky jsou obsaženy v textu oponentury. 
 
Závěrečné hodnocení: Diplomovou práci doporučuji k obhajobě 
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