
 
Oponentský posudek praktické diplomové práce Bc. Tomáše Hrubiše „ Sbohem a řetěz“ 
 
 
Tomáš byl po celou dobu studia na FaVU studentem monotématickým. Hlavně maloval a byl 
romantický (poetický). V magisterském studiu si prošel důkladnějším studiem romantismu a jeho 
svéhlavé zaměření získalo tak větší váhu. Jeho tvorba se odchýlila od Ondřejníků a všeobecně od 
krajiny a vyústila v reinterpretace stěžejních děl malířů romantismu. Obrazy  narušoval na jejich 
symbolické rovině, kterou nahrazoval symbolikou vlastní, často vtipnou.   
 
Po celou dobu, kdy se věnoval malbě, hrál na piáno. Až do té doby jeho záliba nezastínila jeho 
profesy malíře.   
V posledním ročníku se ale vytratila potřeba malovat a zcela ji nahradilo každodenní hraní na klavír 
a skládání hudby. Vznikl minimálně tucet skladeb, které mají podobného ducha. Jsou expresívní, 
patetické, undergroundové. Undergroundové je pojem v dnešní souvislosti romantický. Je to 
vhodný nástroj pro romantika. Je to plug in, který skladby patinuje na opravdové, rozervalé, 
melancholické.  
Poprvé jsem Tomáše slyšela hrát v brněnské Myšině při zahájení výstavy „Tvá nahota jsou tvoje 
šaty“.  V průchodu hrál na totálně rozladěné piáno a Andrea Vatulíková recitovala texty ze svého 
deníku. 
  
V předstihu hodnotím dílo, jehož finální podobu uvidím až u obhajoby. Moje oponentura se 
převážně opírá o poslech skladby a detailní popis prostorové situace, se kterou mne Tomáš 
seznámil. Dílo nazývá živým pomníkem. Hudebníci stojí/ sedí na vyvýšeném piedestálu, stoupají až 
do stropu. Jejich hlavy se nachází v záři – vce místnosti.  V temném sametovém ateliéru jsou aktéři 
dramaticky nasvíceni. Jsou oděni ve svátečním smutečním oděvu.  
Hudebníci hrají naživo slova dramatu přicházejí z nahrávky. Skrze klavír a saxofón nepochybuji, že 
příběh o pohřbu a rozchodu je pravdivý a že autor zažívá bouřlivé emoce.  
Naopak energie hercova hlasu rozpouští autobiografický text a celé dílo posouvá k fikci. Hlas je 
vyškolený, pevný a srozumitelný. Tomášův záměr angažovat profesionálního herce je jako použít 
další nástroj a to nejen pro jeho bezchybnou funkci, ale také pro jeho odstup. K hudbě přistupuje  
podobně jako ve své dřívější malířské tvorbě, manipuluje. Zde je zásadní posun od výše 
zmiňovaného vystoupení s Andreou Vatulíkovou, která v přednesu byla „pouze“ pravdivá a 
ironická.  
Dílo „Sbohem a řetěz“ lavíruje mezi performancí a divadlem, uměním a designem. Tomáš se jej 
snažil pojmout komplexně, vnímat je vícero smysly nejen pouhým zrakem. Nicméně sluchové 
zážiteky dominují, neboť patří k nejintenzivnějším.  
Všeobecně hudba do výtvarného umění má cestu otevřenou, jelikož na rozdíl od jiných uměleckých 
oborů, vizuální umění se nebrání integrovat rozličná média, fenomény i technologie. (V případě 
hudby je důkazem např. v současnosti probíhající výstava o hudbě ve Veletržním paláci.) 
Hudebně je Tomášovo dílo velmi precizní a pro výtvarné umění je rozhodně přínosem. Váhám, zda 
jeho výtvarné zpracování bude přínosné i pro umění hudební. ?   
Návrh hodnocení: B 
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