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Posudek 

 
Jan Rybníček trávil mnoho času svého studia v Mnichově, kde nejen, že našel inspiraci pro 
své náměty, ale kde se rozhodl nadále pokračovat v kariéře umělce. Proto jsme se s 
Janem až tak často nepotkávali. Jan Rybníček je ten typ umělce, který je naprosto oddán 
mediu malby. Tichý, zahloubaný, až mlčenlivý autor, který se potřebuje vyjadřovat skrze 
malířské plátno. Dalo by se říci, že si našel své téma na hranici folkloru, popu a historizmu, 
jak jsme se s tím již vícekrát setkali v jeho minulých projektech. 
 
Zájem Jana Rybníčka o lidovou estetiku a tradice jej zavedl k zajímavé formální poloze. 
Většina prací bakalářské práce má centrální kompozici s jediným ústředním motivem, jenž 
vždy odkazuje na téma spojené s Bavorskem a jeho historií. Malba samotná je svěží a od 
předchozích prací se liší drobným experimentováním se sprayovými barvami. Tento 
experiment však není dominantní, naopak je pouze použit jako podklad nebo jako lehký 
závoj pro důležitější, expresivní část obrazu. Tím tedy neruší uvolněnou štětcovou malbu, 
která na plátně vyrůstá jaksi samozřejmě bez potíží a lehce.  Pop-kulturní principy opakování 
motivu, které autor využívá v námětu s uniformami působí opulentně a marnotratně oproti 
námětu holinek a zámku, které působí až příliš popisně. Přesto, že autor ve své obhajobě 
připouští toto nebezpečí, nenachází příliš vhodné řešení, jak se tohoto dojmu zbavit. 
Nepomáhají tomu ani zvolené názvy, které by diváka odvedly od jasného návodu, co vidí. 
Tato forma spolu s názvy vedou spíše k ilustrativnosti námětu. Práce Jana Rybníčka a jeho 
naznačená budoucí cesta v sobě skrývá velký potenciál, který podle mého ještě není plně 
rozvinut. Zde bych doporučoval soustředit se na přesnější volbu citací, měřítka, barvy a 
důvody svého zájmu o tuto část historie. Při bližším zkoumání jsem se totiž neměl kam 
dostat dál. Název a obrazy tvořily jednotu právě v poloze ilustrace a nedaly mi nahlédnout 
pod povrch, který by mne mile překvapil. V porovnání s úžasným filmem Luchina Viscontiho 
Ludvík II. je práce Jana Rybníčka jen mělkou introspekcí do světa bohem vyvolených. 
Jakkoli se může zdát porovnání malby s filmem nesouměřitelné, měl by umělec mít vyšší 
ambici a svým dílem se snažit komentovat a hovořit o současném světě přesto, že používá 
historizující prvky a znaky. Přes všechny zmíněné výtky musím konstatovat, že Janovy 
obrazy zaujmou svou lehkostí a velkorysostí a že je svým postojem neochvějně rozhodnut 
přirozeně rozvíjet svůj vztah k malbě a splňovat roli malíře v kulturní společnosti. To dodává 
celé jeho práci obyčejné uvěřitelnosti .  
V textu se Jan Rybníček celkem dobře vypořádal s kontextem, který kopíruje jeho zájem o 
vytčený výřez přístupu k malbě.  
Jan Rybníček prokázal schopnost samostatného rozvoje své umělecké osobnosti . 
Doporučuji k absolutoriu. 
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