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Dizertační práce Miroslava Maixnera je monumentální – textový korpus má včetně příloh a stručné 

rekapitulace praktických výstupů studia zhruba 230 tiskových stran. Zvoleným adjektivem chci nejen 

odkázat k rozsahu textové části překračující na půdě naší fakulty standard i očekávání, ale také oživit 

něco z (post)moderní, kritické práce s konceptem monumentality, která v sobě vždy již obsahuje také 

moment nedokonalosti či entropie. Slovo monument se nápadně často skloňuje v blízkosti se slovem 

ruina… 

Miroslav Maixner patří k těm doktorandům, kteří na FaVU přišli „odjinud“ – absolvoval studia 

etnologie na FF MU a před a v době nástupu do studia pracoval jako ředitel Kina art, jež je součástí 

většího celku brněnského Turistického a informačního centra zahrnujícího rovněž výstavní síně 

(Galerii art a Galerii U Dobrého pastýře). Mj. právě ve výstavních prostorách zmíněných kulturních 

institucí došlo k iniciačním setkáním doktoranda s výstavami a tvorbou konkrétních autorek, v níž se 

objevovaly folklórní motivy, respektive „ohlasy tradiční lidové kultury“.  

Považoval jsem v průběhu prvních let doktorandova studia za důležité ponoukat jej k tomu, aby si 

rozšířil teoretickou základnu vybudovanou v průběhu předchozích studií o specifický diskurs současné 

teorie umění, respektive aby se na téma díval z perspektivy nejen své nebo tvůrců, ale také kurátorek 

a kurátorů výstav současného umění. Velmi záhy se ukázalo, že „analýza a zasazení zkoumaných jevů 

(výše zmíněných uměleckých projevů) do relevantního kontextu v rámci teorie a historie umění“, jak 

zní zásadní záměr celé práce, je na jednu stranu úkol jednoduchý ve své jednoznačnosti, na druhou 

stranu ale až neřešitelně komplexní. Problém spočívá v na první pohled skryté vrstevnatosti chápání 

základních konceptů, s nimiž se v disertaci pracuje. Venkov, lidová kultura nebo folklor evokují „na 

první dobrou“ soubor motivů a témat, s nimiž se v našem výtvarném umění setkáváme v různých 

souvislostech od období národního obrození, v práci Ambivalence identity se nicméně doktorand 

pokusil tyto základní pojmy nahlédnout v kontextu současné teorie a vztáhnout je ke „globálním“ 

souvislostem artikulovaným výrazně v oblasti postkoloniálního myšlení. Jakoby odnikud tak vyvstává 

úkol nečekaný a velmi složitý – uchopit řešenou problematiku v pojmech a souvislostech, ve kterých 

o sobě často neuvažují ani sami tvůrci obrazů, jež Miroslava Maixnera před lety tak zaujaly. 

Konečnou ambicí práce je tedy artikulování aparátu, interpretačního rámce, který by umožnil 

uvažovat souběžně o dílech z různých kulturních kontextů, které na první pohled zdánlivě patří do 

úplně jiných světů, na hluboké úrovni ovšem mají mnoho společného. Tato ambice se ukázala být 

v jistém smyslu jako příliš smělá, respektive příliš smělou se ukázala být představa, že bude možné 

takovýto aparát vycizelovat v časovém rámci, který si Miroslav Maixner vymezil na psaní textové části 

práce. Odevzdaný text tak ve výsledku zahrnuje mnoho velmi cenných pasáží, ale zároveň se v něm 

nachází místa nedotažená. Práce byla dokončována v časové tísni, a možnosti komplexnější redakce 



 

textu z mé strany tak již byly omezené. I když jsem si vědom (a ještě lépe je si toho jistě vědom sám 

autor práce) mnoha míst, kterým by prospěla delší péče a cizelování, považuji práci i v dané podobě 

za relevantní výstup doktorského studia v oblasti umění. 

Současné výtvarné umění se během let pro Miroslava Maixnera stalo oblastí skutečně intenzivního 

zájmu, na naší fakultě vyučuje předměty o sociální, kulturní a vizuální antropologii, ale chce se pustit 

i do vlastní umělecké tvorby. Rozhory, které v rámci „mapování terénu“ vedl s umělkyněmi a umělci, 

svědčí o snaze dozvídat se a poznávat; spolupráce na výstavních projektech a jejich kurátorství, jež 

tvoří praktické výstupy disertace, pak svědčí o snaze toto poznání dále rozvíjet a artikulovat jiným 

způsobem. V tomto ohledu bude jistě významnou syntézou práce rovněž bohužel dosud 

nerealizovaný tematický výstavní projekt Lontscape Ukemi (namísto v počátcích studia zamýšlené 

velké přehledové výstavy spíše intimnější projekt zahrnující intenzivní dialog s trojicí tvůrců), který je 

zahrnut do výstavního plánu Galerie Aula FaVU na rok 2021. 

I když tak textová část nakonec s ohledem na časovou tíseň nedospěla do ideální fáze, považuji celek 

disertační práce za dostatečně komplexní, aby mohl být předložen kritickému posouzení – disertační 

práci „Ambivalence identity“ doporučuji k obhajobě. 

 

V Brně ……………………………… 

Doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D. …………………………………………………………………. 

 

 


