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Posudek:

Aranžérství je obor vymezený jasnou pragmatikou. Aranž není samoúčelná, vzniká proto, aby přitáhla 
pozornost nezaujatého subjektu a proměnila jej v potenciálního zákazníka. Na jednom z mnoha 
hloupých webů, které by měly pomoci těm, kdo hledají práci, se dočteme:  „Mezi nejpoužívanější 
pracovní prostředky [aranžéra] patří štětce a další kreslicí potřeby, nůžky, lepidla, šablony a hlavně 
šikovné ruce a vkusné nápady.“ Tím, co aranžér dělá, se výrazně blíží laické představě o umělci. Je 
zručný, má vkus a dobré nápady. Přitom ani jedna z těchto vlastností není od současného umělce 
nutně vyžadována – nebo jinak: v době po konceptuálním umění není nutně vyžadována jejich 
kombinace.

Ondřej Homola ve své bakalářské práci pracuje s aranží jako s přechodovou zónou. Jako s místem, 
kde obyčejné věci (kousky textilu, barevného papíru nebo kašírovaných objemů) získávají lesk. I když 
je aranž přísně účelová, je zároveň zcela „bezpředmětná“. Slouží k tomu, aby připoutala pozornost, 
tím se její role vyčerpává. Druhý pohled zpravidla odhalí nedostatky, špatně slepené spoje, umělost 
ovoce, levnost materiálů (není všechno zlato, co se třpytí). Takto se každá jednotlivost tvořící souhrn 
aranže stává stejně významnou a bezúčelnou zároveň. Pozadí hraje stejnou roli jako sokl; ten je 
stejně důležitý jako drapérie, která jej dotváří, nebo váza s umělými kytkami stojící opodál.

Pokud akcentujeme model, v němž základním strukturálním prvkem umění není „dílo“, nýbrž 
„instalace“, pak se výstava v galerii od aranže v parteru obchodního domu příliš neliší. Oboje k nám 
promlouvá stejným hlasem naléhavosti, hlasem, který ovšem rychle slábne a mizí v zapomnění. 
Instalace se od aranží liší v zásadě především institucionalizovaným archivně-dokumentačním 
aparátem, který je uchovává jako obrazy, jež lze ex post podřizovat analýze, kategorizaci a chladnému 
hodnocení.

Zatímco píši tyto řádky, přemýšlím, jestli bych neměl nějak adresněji hodnotit to, co bakalářskou 
práci Ondřeje Homoly de facto tvoří: jednotlivé artefakty, to, jak jsou sestaveny, jak na sebe 
vzájemně navazují. To ovšem příliš dobře udělat ani nemohu (mám sice k dispozici schéma zamýšlené 
instalace, ale to je přece jen jiný žánr) ani nechci. Mohu to ale zkusit „nepříliš dobře“, jen tak trochu. 
Takže několik poznámek:

Ondřej v bakalářské práci shrnuje výsledek relativně dlouhodobého úsilí. Instalaci v Galerii Aula tvoří 
zčásti objekty, které již byly vystaveny jinde. Jako by v minulých měsících opakovaně testoval 
možnosti a rozšiřoval pohled na to, jak spojit do jednoho celku dílčí zájmy, které bylo možné v jeho 
práci dlouhodobě sledovat: zájem o princip koláže, o formální návraty k modernismu, a analýzu 
formálního jazyka umění, respektive analýzu výstav jako konkrétních řečových aktů. 



Ondřej svou pozornost upírá rovnoměrně jak na formu jednotlivých artefaktů (vnímavý divák 
nepřehlédne, že Ondřej má současné umění velmi dobře nakoukáno a ví, co je „in“), tak na formát 
výstavy jako celku. Tato simultaneita může komplikovat přijetí jeho práce a vystavuje autora hned 
dvojímu riziku nařčení z formalismu. Zde ovšem spočívá paradox. Zatímco „první formalismus“ 
umožňuje negativní soud v návaznosti na přílišné podléhání trendové estetice, „druhý formalismus“ – 
spojený s analýzou výstavy jako prostoru, v němž se tvoří význam a hodnota – je naopak zvykově 
spojován s očekáváním estetického asketismu. 

Ondřej se tak pohybuje ve velmi plodném prostoru. Podle mého soudu nyní balancuje mezi svým 
přirozeným sklonem k práci založené na principu postupné akumulace informací a cizelování tvaru a 
velkorysostí, která přichází se zkušenostmi z „reálného provozu umění“. V tomto smyslu Ondřeje 
bakalářská práce zastihla ve správný čas. Může posloužit jako jakýsi mezisoučet; jako model, jehož 
analýza může přinést odpověď na otázku, kudy se vydat dál.

Návrh hodnocení: Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení A.

Otázka k rozpravě: Pokud si jako umělec ponecháš roli tvůrce, ale zároveň se situuješ do pozice 
kritického odstupu a analytického myšlení o formátech výstavy nebo funkci galerie v procesu udílení 
statutu umění, jakou roli pak přenecháváš případnému kurátorovi nebo kritikovi?
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