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Petr Brožka zvolil téma, které se v umělecké praxi objevuje déle než půl století. Jeho 

životnost potvrdila nedávná přehledová výstava Voids: A Retrospective. 

Tento rozsáhlý mezinárodní projekt je v Brožkově práci zmíněn na prvním místě mezi 

základními prameny a představuje určité východisko, k němuž se polemicky vyjadřuje. 

Považuji proto za nezbytné jej velmi stručně přiblížit. V roce 2009 se vyprázdnila část 

výstavních prostor pařížského Centre Pompidou; v devíti sálech, kterými mohli návštěvníci 

procházet, byly umístěny pouze popisky s názvem a datací devíti uměleckých projektů. Další 

informace - nákresy, fotografie a texty, mohli pak zájemci nalézt v obsáhlém katalogu, který 

prezentoval různé konceptualizace ideje prázdna, které se v umění objevily během uplynulých 

padesáti let. Pro porozumění těmto prázdnům se nekladly žádné podmínky a nikdo 

nevyžadoval předchozí znalost toho, co je nebo čím může být „prázdná galerie“. 

Jestliže Brožka výstupy projektu Voids: A Retrospective odmítl s tím, že nenabídly 

jednoznačné pojetí „prázdné galerie“, šlo o čistě účelové gesto, které mělo uvést na scénu 

jeho vlastní pracovní definici „prázdné galerie“ - uměleckého díla, které záměrně operuje s 

prázdným prostorem jako s prvním dojmem, který divák získá při vstupu do galerie. 

Samotný text předložené práce se však nepokouší uchopit takto pojaté dílo jako fenomén, 

který se bezprostředně ukazuje našemu vědomí. Nesměřuje k definici ani k návrhu nějakého 

odlišného pojmu. V podstatě jde o výklad problémů, s nimiž se autor potýkal při důsledném 

promýšlení nejrůznějších souvislostí vztahu prázdna a galerie.  

 

Shrnutí zvolené problematiky, které Petr Brožka v dizertační práci provedl, je psáno 

kultivovaným jazykem a může být přínosné a podnětné pro studenty dějin umění i aktivní 

umělce. První část práce zdařile popisuje a porovnává významné projekty, které se dosud 

tématem „prázdné galerie“ zabývaly. Dosavadní výzkum pak doplňuje o další realizace 

českých a slovenských autorů. Oceňuji připomenutí Brněnského konceptu, ve kterém před 

osmnácti lety tehdejší profesor Fakulty výtvarných umění Peter Rónai citoval všechny 

dosavadní exhibice prázdna, včetně svých vlastních. Zmíněn je rovněž pozoruhodný počin 

Matěje Smetany, který v Neobyčejné místnosti nechal prostor galerie naplnit požehnáním 

představitelů šesti různých náboženství.  



 

Druhá část práce předkládá značné množství pohledů na vztah galerie a prázdna. Čerpá  

přitom z řady relevantních zdrojů, zejména z oblasti filozofie a psychologie. 

K podnětným pasážím patří upozornění na souvislost mezi ceremoniálním úvodem k 

vyprávění anekdoty a formálním uváděním diváka do výstavního prostoru. 

Z psychologického hlediska by bylo zajímavé rozvést naznačené pojetí „prázdné galerie“ jako 

určité formy oborového humoru. 

 

Problém textu spatřuji v jeho určité nehybnosti: autor na začátku seznamuje čtenáře s 

problematickým termínem, který v dalším výkladu ukazuje z různých hledisek, aby nakonec 

upozornil, že pojem „prázdná galerie“ musí být používán jen s určitou licencí. 

Výklad sice promýšlí zvolené téma velmi důsledně, provádí však v podstatě jen shrnutí 

problematiky a naznačuje, že žádné východisko ani objeveno být nemůže. 

Zdůrazňuji, že východiskem nemyslím nějaké definitivní řešení. Schází mi spíš kontext, který 

by umožnil dialektické uchopení problému a změnu perspektivy. 

 

Hermeneutický přístup, který Brožka používá, odmítá nejprve definovat významy a z nich 

posléze vybudovat jednoznačný závěr; měl by však skryté předpoklady porozumění postupně 

odkrývat. Místo toho je odkládá tvrzením, že teze o prázdné galerii nelze budovat bez 

plnohodnotné reflexe fenoménu prázdna.  

Nechme stranou, za jakých podmínek by něco takového bylo vůbec možné. Raději bych Petru 

Brožkovi položil otázku, není-li možné porozumět „prázdné galerii“ i bez znalosti 

fundamentálních vlastností prázdna? 

 

Po úspěšné obhajobě předložené práce doporučuji udělit Petru Brožkovi akademickou 

hodnost Ph.D. 
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