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Antropolog jako umělec? 

 

Dizertačná práca Miroslava Maixnera s názvom „Ambivalence identity: Kulturní tradice jako téma v 

současném českém a slovenském umění“ sa zaoberá českými a slovenskými umelcami a kurátorskými 

projektami, ktoré prejavujú explicitné znaky danej témy v celej šírke jej ambivalentnosti. Vyberá si 

umelcov/kyne a projekty nielen podľa ich kvality a dôležitosti, ale snaží sa utvoriť komplexnejší a aj kritický 

pohľad aj zaradením autorov, ktorý sa danou témou zaoberali vo svojej tvorbe len okrajovejšie, určité 

obdobie, alebo pre ktorých sa stala z nejakých dôvodov inšpiratívna a tým pomáha utvárať celistvejší obraz 

o uvažovaní aj z hľadiska jeho rozpoltenosti. Práca sa koncentruje na obdobie po roku 2000 a nemá ambíciu 

postihnúť celú tému podrobne, aj keď je čo do rozsahu nadštandardná (223 strán). Jej snahou je skôr urobiť 

prvý výkop, na základe ktorého môže inšpirovať k ďalším podrobnejším výskumom. Z tohto pohľadu práca 

svoj účel určite splnila, aj keď sa nedostala k podrobnejšiemu spracovaniu finálnej kapitoly „Folklór a umění 

v čase globalizace“. Otvorenosť a absenciu textu v poslednej kapitole by sme mohli chápať nielen ako 

nedostatok času, ale aj ako otvorené konceptuálne gesto naznačujúce pretrvávajúci výskum, ktorého nové 

poznatky budú prezentované až s potrebným odstupom času. Alebo budú odhalené už počas obhajoby?     

Okrem samotnej tvorby umelcov sa autor venuje aj motiváciám a pôvodu jednotlivých autoriek a autorov, 

ktorých si vybral ako smerodatných. Vo svojom výskume používa techniky terénneho skúmania 

prostredníctvom rozhovorov, ktoré sú uvedené jednak samostatne v závere práce ako príloha, jednak ich 

autor včleňuje ako citácie autorov do samotného textu dizertácie. Tieto rozhovory považujem za veľmi 

dôležité, prínosné a samonosné. Z pohľadu etnológa, čo je odbor, ktorý doktorand vyštudoval, rozoberá 

problematiku aj na báze svojich skúseností, ktoré nadobudol počas štúdia a diplomovej práce o sámskej 

kultúre (Konstrukce sámské etnicity, 2011). Niekoľkokrát sa v dizertácii odkazuje práve k tejto práci, aj keď 

by sa mohlo zdať, že sámska kultúra nie je v priamom vzťahu s ľudovou kultúrou v Čechách a na Slovensku. 
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Mohli by sme povedať, že práca predpokladá, že by sa tieto štruktúry a pojmy mohli aplikovať na akúkoľvek 

kultúru, odkedy sa začala spoločnosť dichotómne kumulovať buď v meste alebo na okraji v tzv. dedine (autor 

uvádza príklady z antiky, stredoveku, renesancie až po súčasnosť). Autor si uvedomuje, že dedina je 

väčšinovo vnímaná značne romantizujúco ako niečo čisté a spojené s prírodou, zachovávajúce a strážiace 

akýsi prapôvod všetkého a kultúrne dedičstvo, ktoré je zároveň v súčasnosti vnímané aj ako ohrozené z 

hľadiska globalizácie. Zároveň však upozorňuje, že je to niečo silné, trvácne, divoké, drsné, spojené s 

kolektívnou identitou, anonymitou tvorcu atď. Z hľadiska aktuálnej situácie s pandémiou Covid-19, sa 

ukazujú ďalšie romantizujúce, ale paralelne aj deromantizujúce „vlastnosti“ a danosti súvisiacich pojmov 

„dediny a domorodcov“. Otvára sa tu aj otázka komunitných centier na perifériách. Osobne riešim teraz tiež 

presťahovanie na dedinu Važec pri Tatrách a potrebu záchrany istého kultúrneho dedičstva, ktoré sa 

nachádza v Dome Jana Hálu. Z toho pohľadu nazerám na dizertačnú prácu ako veľmi prínosnú, aj keď 

nestihla urobiť hlbší záber a miestami potvrdzuje isté stereotypy. Za prínosné taktiež považujem kritické 

reflexie na tvorbu jednotlivých autorov, ktorí svojou tvorbou potvrdzujú síce dlhodobý, ale tzv. prvý plán 

záujmu, od ktorého sa nevzďaľujú. V tomto ohľade je pozícia Miroslava Maixnera ako vyštudovaného 

etnológa výnimočná. Medziodborovosť spracovania témy vnímam výrazne pozitívne, pretože umožňuje 

uvažovať v iných významových aj metodologických súvislostiach, čo je pre umenie prínosné. U vybraných 

umelcov, autor detekuje napríklad, že aplikujú vo svojej tvorbe tzv. „divokú antropológiu“ (rogue 

anthropology, anpr. Kateřina Šedá alebo Anna Hulačová). Interdisciplinárna danosť doktoranda je benefitom 

jeho odborného výskumu, ktorý kombinuje s umeleckým výskumom, čo má priamy vplyv na kvalitu práce.                       

Autor v prvej časti uvádza svoje východiská, ciele a hypotézy, primárne a sekundárne pramene, metodológiu 

a teoretické východiská. V druhej časti podrobne uvádza rôznorodé definície pojmovému aparátu a 

vysvetľuje významy základných pojmov ako dedina, ľud, tradičná ľudová kultúra, folklór, folklorizmus, 

tradícia, identita, etnicita – aj v nich upozorňuje na ambivalenciu definícií. Jednotlivými pojmami sa zaoberá z 

hľadiska filozofie a aktuálnej sociálnej a politickej situácie, v ktorej sa momentálne nachádzajú. Odkazuje sa 

najmä k Frederikovi Barthovi, Rogersovi Brubakerovi, Thomasovi Hyllandovi Eriksenovi, Hallovi Fosterovi, 

Anthony Giddensovi, Wesovi Hillovi. Všíma si aj bakalárske, diplomové a dizertačné práce, od českým 

autorov/iek, ktoré sa tejto témy dotýkajú (Pavel Sterec – „Politika uměleckého výskumu, boloňský proces a 

kritická umělecká praxe“). Vysvetlenie pojmov tvorí dôležité východisko práce. Niektoré pojmy majú 

ambivalentné definície, čím zdôrazňujú aj ambivalentné výklady kultúrnej, politickej a inej identity a samotnej 

kultúrnej tradície. Akoby sa aj identita samotných pojmov stávala témou práce. V tejto druhej časti sa 

nachádza aj kapitola „Umělec jako antropolog? A Co pojí antropologii s uměním?“ Vzhľadom na aktuálnu 

pozíciu autora, ktorý je primárne etnológ (antropológ) a začal aktuálne študovať na Fakulte výtvarných 

umění VUT maľbu, by bolo zaujímavé položiť si otázku aj opačne „Antropológ jako umělec?“ Túto otázku 
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teda doktorandovi týmto aj kladiem. Svoju prax a možnosti praktických výstupov doteraz vnímal len v pozícii 

kurátora, v rámci čoho realizoval dve výstavy, ale aktuálne sa mu otvárajú aj ďalšie možnosti z pozície 

umelca. Z tohto pohľadu by som bola zvedavá, či sám autor bude aplikovať vo svojej tvorbe témy, ktorými sa 

zaoberá v dizertačnej práci. Dizertácia obsahuje aj koncepciu tretej zatiaľ nerealizovanej výstavy „Lontscape 

Ukemi“, ktorá sa mala odohrať v roku 2020 v Galérii FAVU, no v dôsledku pandémie bola presunutá na jar 

roku 2021.  

V tejto časti je začlenená aj kapitola a postkritickom diskurze súvisiacom s koloniálnou, postkoloniálnou, 

neokoloniálnou a dekoloniálnou témou. Táto kapitola by si zaslúžila vzhľadom na aktuálny stav diskurzu širší 

rozsah a bolo by vhodné reflektovať napríklad  Artalk.revue č. 4, ktorá vyšla začiatkom roku 2020 a ktorú 

pripravila Vjera Borozan. V rámci výberu autorov a autoriek sa venovala koloniálnej a postkoloniálnej téme, 

ktorá posledné roky rezonuje najmä z hľadiska navrátenia zbierok, ktoré boli nadobudnuté dobyvačnými 

imperialistickými spôsobmi. Ľudové kroje, náradie, architektúra a to čo nachádzame v múzeách a 

skanzenoch v Čechách a na Slovensku by sa mohlo stať samostatnou kapitolou vzťahujúcou sa práve 

k tomuto postkritickému a postkoloniálnemu diskurzu. Posledný projekt, ktorý mi z tohto pohľadu utkvel v 

pamäti a ktorý dizertácia nespomína je výstava resp. imerzívny vstup „Intervence #23: Křik kohouta“ v réžii 

Společnosti Jindřicha Chalupeckého (zastúpení umelci a umelkyne Pavel Jestřáb, Jarmila Mitríková a Dávid 

Demjanovič, Adéla Součková, Johana Střížková). SJCH sa snaží paralelne okrem hlavných aktivít týkajúcich 

sa Ceny Jindřicha Chalupeckého expandovať aj do krajských muzejných expozícií, ktoré sa nezameriavajú 

na súčasné vizuálne umenie. V tomto prípade bola intervencia realizovaná v Slováckom muzeu v Uherskom 

Hradišti v kurátorskej koncepcii Terezy Jindrovej presne tým, čo sa v poslednom čase veľmi často objavuje 

aj na najväčších prehliadkach umení typu bienále, Documenta alebo Manifesta, kde sa diela inštalujú 

v kontextoch rôznych muzeálnych zbierok na ktoré reagujú. Túto site specific vrstvu by som autorovi dala do 

pozornosti z hľadiska pokračovania jeho výskumu.  

V tretej časti sa autor venuje jednotlivým umelcom a na ich konkrétnej tvorbe a motiváciách uvádza ďalšie 

pridružené pojmy, ktoré sú s témou tesne spojené – sú to príroda, ekológia, divočina, exotizmus, 

šamanizmus, animizmus, rituály. Umelci/kyne sú rozdelení/é prehľadne a štandardne podľa média v akom 

pracujú, pričom niektorí/é sa objavujú vo viacerých kapitolách, keďže pracujú v rôznych médiách. Toto 

delenie vnáša do práce síce systematickosť ale zároveň nevylučuje prelínanie. Spomínaným pojmom ako 

divočina, domorodec, príroda atď. sa podrobne nevenuje v časti dva, pretože ako uvádza, tak by prakticky 

každý z nich obsiahol ďalšiu samostatnú dizertačnú prácu. Pravdepodobne by sa tieto pojmy ocitli aj v 

kapitole „Folklór v umění v čase globalize“, ktorá v práci absentuje ako samostatná štvrtá časť. Pavel 

Jestřáb, Anna Hulačová, Daniela Baráčková, Kateřina Šedá, Lucie Králiková, Tomáš Džadoň, Svätopluk 
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Mikyta a Barbora Lungová tvoria akési gro, v ktorom je prítomný rešpekt, kritika a zároveň stabilná inšpirácia 

vychádzajúca z dedinského prostredia. Medzi českými a slovenskými autormi/kami uvádza autor aj dve 

umelkyne, ktoré nežijú v Čechách, ale v zahraničí a majú iné motivácie pracovať s danou témou ako všetci 

ostatní autori/ky. Sú to Sonia Darrow a Tereza Bušková. Uvedenie týchto umelkýň považujem pre prácu za 

veľmi dôležité a prínosné, keďže umožňuje celkom iné pohľady. Z tohto hľadiska sa chcem spýtať či autor 

nenatrafil aj na súčasných umelcov, ktorý študovali etnológiu, antropológiu, archeológiu, sociológiu alebo iné 

odbory a začali tvoriť aj ako umelci? Z hľadiska výberu autorov zameraných na českú a slovenskú scénu 

vnímam menšiu disproporciu, aj keď pochopiteľnú, ktorá uvádza viac českých autorov a autoriek. V rámci 

umenia po roku 2000 sa na Slovensku vyskytlo viac zaujímavých autorov/iek, ktoré sa danou témou 

zaoberali aj po roku 2000, Sláva Sobotovičová bola spomenutá len veľmi okrajovo a z ďalších autorov 

spomeniem Petra Kalmusa, Emíliu Rigovú, Eriku Miklóšovú, Juraja Gábora, Zuzanu Žabkovú. Samozrejme 

Tomáš Džadoň reprezentuje veľmi explicitne danú tému, takisto ako Jarmila Mitríková a Dávid Demjanovič a 

Svätopluk Mikyta, čo by mohlo byť dostačujúce. Je pozoruhodné, aké tesné generačné paralely vznikajú 

medzi niektorými turbo alebo gotic a horor folkovými tendenciami v Čechách a na Slovensku (Petr Šprincl, 

Marie Hájková, Jána Výtiska, Jarmila Mitríková a Dávid Demjanovič). 

Dizertácia je členená štandardne, uvádza relevantné citácie a poznámky pod čiarou, na záver uvádza 

bibliografický aparát. Sám autor píše už v úvode, že téma je zatiaľ nespracovaná, teda nebolo dostatok 

relevantnej literatúry. Jeho práca je aj z tohto dôvodu pre odbor prínosná a môže sa stať odrazom k ďalším 

nadväzujúcim výskumom. Práca má však isté formálne nedostatky, z hľadiska jazykovej korektúry a 

otvorenosti poslednej kapitoly. Napriek týmto nedostatkom je z práce zjavné, že autor danú tému 

spracovával s entuziazmom a veľmi podrobne, ale nevyčerpal a rád by v jej skúmaní pokračoval ďalej.  

Vzhľadom na veľmi stručný záver a absenciu časti, týkajúcej sa globalizácie, ktorá je z pohľadu hlavného 

fokusu na obdobie po roku 2000 dôležitá, by som rada otvorila možnosť diskusie nad touto kapitolou počas 

obhajoby a v prípade úspešnej obhajoby odporúčam predloženú dizertačnú prácu „Ambivalence identity: 

Kulturní tradice jako téma v současném českém a slovenském umění“ k udeleniu akademického titulu Ph.D.   

 

V Brne 25. 11. 2020 

Mgr. Art. Zuzana Janečková, Ph.D. 

 


