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Vysokoškolská kvalifikační práce (diplomová práce)  
posudek oponenta  
 
Jméno a příjmení studenta, vč. titulů: Mgr. Bc. Jan Langer 
Název práce: Mizení a chybění (Špinavé ruce, prázdná síť) 
Slovní hodnocení:  
 
Kdyby se hodnotil doprovodný text k diplomové práci, neváhal bych Janovi udělit známku A. 
Jeho schopnost komplexního, pronikavě analytického myšlení je evidentní. K interpretaci své 
práce přistoupil systematicky a rozebral ji po obsahové i formální stránce do posledního 
detailu. Po zhlédnutí dokumentace praktické části diplomové práce si tak nemohu nepoložit 
otázku, jak je možné, že mi na rozdíl od verbálního připadá vizuální vyjádření méně zajímavé 
 
Jelikož má Jan rád slovní přesmyčky, dovolím si převrátit jeho termín „myšlení kresbou“ na 
„kreslení myšlením.“  Toto spojení slov dle mého celkem přesně výslednou instalaci 
vystihuje. Systém, který si Jan zvolil a důsledně se jej při realizaci držel, je skutečně 
definovaný myšlenkovým konstruktem – prázdnou sítí, která byla zaplněna podle do značné 
míry předem daných pravidel. Otázkou zůstává, zda byla pravidla dostatečně volná, aby 
umožnila náhodné, nečekané a tím pádem vzrušující momenty při vzniku a následné 
percepci díla nebo se ukázala jako svazující a vedoucí k příliš ilustrativnímu variování 
tvůrčích postupů. Není síť přes proklamativní vyprázdněnost nakonec přeplněna? 
Nevykazuje namísto variability příliš jasně definovaný fixní systém? Zůstaly v síti mezery pro 
divákovu imaginaci?  
 
Janovo performativní pojetí tvůrčího aktu coby transformace již existujícího materiálu je 
samozřemě legitimní a mohlo by otevřít nový přístup ke konceptuální práci s kresbou. Dle 
mého však autor tímto směrem jen opatrně vykročil. Přidržel se cizelování formy na úkor 
razantního posunu obsahové stránky. Metafora “špinavých rukou“ je krásně provokativní, 
jenže koncept Janovy práce směřuje spíše k formální čistotě a „ušpinění“ se bytostně 
brání… Neměl by důraz kladený na procesualitu a reverzibilitu vzniku a zániku směřovat 
k interaktivitě, k zapojení diváka do transformačního procesu, k možnosti s materiálem 
fyzicky manipulovat? Kresby rozložené na podlaze, respektive mírně nad její úrovní, by třeba 
mohly nabídnout divákovi vstoupit dovnitř a procházet se jejich strukturou, tedy určitou formu 
„přechodového rituálu.“ 
 
Na druhé straně vztahuje Jan principy své práce k digitálnímu prostředí – nelinearitě a 
virtualitě síťové komunikace. Příklon ke vztahové estetice generativních systémů je patrný ve 
formě jeho videí. U nich mi stylová čistota přijde opodstatněná včetně určité didaktičnosti 
tvůrčí metody. Pravidelný rytmus vrstvení proměn elektronického obrazu vykazuje až téměř 
meditativní charakter.  
 
Aby nedošlo k omylu, chtěl bych na závěr zdůraznit, že považuji diplomovou práci Jana 
Langra za osobitý a kvalitní výsledek jeho magisterského studia. Razantnější polemiku jsem 
si dovolil na základě znalosti jeho argumentačních schopností. Chtěl jsem ho tímto 
vyprovokovat k jasnějšímu a přesnějšímu stanovisku, abych lépe porozuměl, co mě na 
podivné strnulosti jeho instalace zajímá, rozčiluje, vzrušuje a nutí k polemice. 
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