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Posudek:  
 
"Kdo praví romantismus, praví umění moderní, to jest intimita, duchovost, barva, touha po nekonečnu, 
vyjádřená všemi prostředky, jimiž umění vládne"  
Tuto definici napsal v polovině devatenáctého století Charles Baudelaire a já si ji vypůjčil jako úvod k 
posudku diplomové práce Tomáše Hrubiše, jehož závěrečná práce se tohoto pojetí umění velice 
dotýká. 
 
Tomáš Hrubiš je kontemplativní typ umělce hledajícího své specifické místo v zahuštěném uměleckém 
a společenském spektru. Jeho zádumčivá povaha ho v minulých letech dovedla k ohledávání 
romantismu jak v původní podobě, tak i v jeho návratech s předponami novo, neo či pod jinými 
kamuflážemi punkové subkultury přelomu dvacátého a jednadvacátého století. Na počátku své tvorby 
se Tomáš Hrubiš opíral o odkaz umělců v převážně malířských polohách krajinomalby ve snaze 
překročit rámec obrazu pomocí obrazové skrumáže – nebo obrazové instalace. V takovém duchu se 
odbyla i klauzurní práce v minulém roce.  Někdy v této době si skrze úmrtí svého hudebního idolu a 
ztráty dlouholetého vztahu uvědomil, že to, co chce říci, mnohem přesněji dokáže sdělit v jiném, pro 
výtvarnou školu netradičním médiu. A to v hudbě. Čímž definitivně překročil rámec obrazu jako svého 
vyjadřovacího prostředku.  
 
Tomáš Hrubiš začal intenzivně cvičit hru na klavír a po usilovné a cílevědomé práci se rozhodl 
zkomponovat hudbu, kterou doprovodí recitativem. Připravovaná diplomní práce se nedá hodnotit ve 
své úplnosti v tomto textu, a to především z toho důvodu, že půjde o průnik happeningu, koncertu a 
site specific instalace. Přesto jako vedoucí této práce mohu na základě konzultací a důvěry zaujmout 
kritické stanovisko se vší vážností a váhou. Měl jsem možnost slyšet živou hudbu recitativu na jedné 
z mnoha zkoušek a musím konstatovat, že autor poměrně koncepčně cituje z děl Filipa Topola a jeho 
Psích vojáků. Nejedná se však o revival Psích vojáků ani sólových projektů frontmana skupiny. Citace 
se nevyskytují jen v hudební poloze, ale je jimi protkaný i samotný čtený text. Samotný název práce je 
citací obvyklé zakončující věty Filipa Topola na koncertech. Jedná se o svébytnou obnažující 
výpověď.  Notná dávka pathosu až naivní výpovědi ve stylu vypjatého romantismu devatenáctého 
století je až nesnesitelná. To, co se v uvažování Tomáše Hrubiše skrývalo za médiem malby, se ve 
své podstatě rozvinulo v melodramatu. Autor sám sebe vykresluje jako oběť a je velmi těžké najít, kde 
se nachází ona ironie, o které se Tomáš zmiňuje v textu obhajoby. Zmíněná redukce forem rekvizit 
celou situaci odlehčuje jistou dávkou humoru, nicméně mráz trapnosti po zádech přebíhá i tak. 
Vzhledem k přihlášení se k dílům Josefa Bolfa nebo Markuse Selga jistě nejde o úšklebek. 
Pevně doufám, že kromě adorace undergroundové ikony a vypořádání se s osobní životní situací 
Tomáš Hrubiš objevil svatý grál své umělecké osobnosti a že  tato závěrečná práce je vlastně novým 
začátkem. 
 
Tomáš Hrubiš prokázal schopnost samostatné tvůrčí činnosti na solidní úrovni. 
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