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Oponentský posudek bakalářské práce Vojtěcha Vlčka 
 

Ateliér Intermédia, FaVU v Brně. 
 

 

 

Vojtěch Vlček po třech letech intenzivního zkoumání, a několika uměleckých 

výstupech, letos vytvořil konstrukci – jakýsi vehikl jako prostředek ke svým 

aktivitám.  

Jak sám teď říká, byl to nutný krok, důležitá zkušenost, i přes to, že jeho funkci, 

tak jak ji dnes vnímá, nahlíží kriticky.  

 

Když bychom se nad touto podpůrnou strukturou zamysleli, je možné většinu 

problémů s ní spojenou rozečíst.  

Obecně, člověk operující tento vehikl, samotný stánek, věci na něm k prodeji, 

nebo k vyzkoušení, a diváci spolu se zákazníky by měli být v požadovaném 

vztahu. Například harmonickém jako to je u prodejců Karlova mostu v Praze, kdy 

kupující nachází objekty po kterých touží a které obdivuje, a prodavač mu je 

v kontextu své situace člověka, který prošel lidovou školou umění prodává. Nikdo 

není nijak emočně raněn tím, že by očekával něco, čeho se mu nedostane, nebo 

že by něčemu nerozuměl. 

V případě prodejního stánku Vojtěcha Vlčka, je ale situace komplikovanější.  

Stánek je konfrontován s ignorancí kolemjdoucích, snaží se získat jejich 

pozornost, osvítit je, ukázat jim potenciál toho co nabízí. 

Vojtěch pracuje se sociálním prostředím uměleckého systému, a s tématem trhu 

s uměním. Chce navázat kontakt s lidmi, který je pro něj stejně důležitý jako 

prodej samotných artefaktů, které jako pečlivý kurátor opečovává, a přemísťuje 

je tam, kde mohou působit. Vojtěch hledá smysl svého uměleckého vzdělávání, a 

zároveň chce svými aktivitami rozšířit povědomí o tom, jak je umění vnímáno.  
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Pro srovnání bych chtěla uvést práci Evy Jiřičky a Kathariny Cibulky z roku 2005 

„Grátis punč” kdy společně ve Vídni na vánočním trhu nabízely bezplatně punč. 

Tato akce vyvolala protireakci – pobouření okolních prodejců svařeného alkoholu 

a zviditelnila vztah ke štědrosti, jakoby to bylo něco, co do dnešního světa 

nepatří ani v rámci předsváteční nálady. Mám pocit, že práce Vojtěcha Vlčka má 

podobně silný potenciál poukázat v našem případě na problematický systém 

uměleckého prostředí pakliže by se dál přesněji formovala a vyvíjela.  

 

Vojtěch má energii a zájem pracovat s uměním, proto si myslím, že další vývoj 

jeho práce bude pro něj samotného přínosný. Chtěla bych se přimluvit, aby 

smysl uměleckého vzdělání nezatracoval, ale vědomě dál v jeho rámci pracoval 

na jeho zlepšení. Provázání umění a života má smysl, je to platforma myšlení, 

které je dnes důležité. 

  

Snažila bych se v této fázi a pro další pokračování práce, si pro sebe ujasnit co 

by se dalo zlepšit, a v čem přesně prodej na nomádském stánku nefungoval. 

V jaké roli tu „umění, nebo umělecké myšlení“ figuruje, co je od něj očekáváno a 

jak ho používat.  

 

Na závěr bych tedy chtěla poměrně rozsáhlý a angažovaný výkon Vojtěcha 

Vlčka doporučit k absolutoriu. Navrhuji známku A. 

 

 

  

 

 
 

 

V Praze dne 4.6.2017, MgA. Isabela Grosseová 


