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Slovní hodnocení:

Evropská unie v roce 1996 vyhlásila konkurz na vizuální podobu plánovaných eurobankovek. 
V konkurzu mezi 44 přihlášenýmí zvítězily návrhy Roberta Kaliny z Rakouské národní banky.
Motivem na rubové straně bankovek všech nominálních hodnot se stal most znázorněný 
v různých stavebních slozích. Most jako symbol spojování se ukázal jako bezkonfliktní 
a každému srozumetelná metafora propojování národních států do vyššího celku.

Se symbolem mostu pracoval i Tomáš Plachký ve svých předešlých projektech. Pro svou 
bakalářskou práci si pak vybral široké téma spojování Evropy. Což je dnes samozřejmě 
aktuální problém, který po dvou dekádách optimistického klidu zažívá zásadní turbulence 
v podobě Brexitu, nástupu nacionálně se vymezujících politických proudů, rozdílných reakcí 
na příchod uprchlíků, zadlužení jižních států eurozóny atd.

Jako teoretický podklad zvolil četbu několika zásadních textů, které Evropu a její budoucnost 
nahlížejí z různých pozic umělce, filozofa či byrokratického aparátu.

Praktické řešení bakalářské práce ale vychází z přemýšlení o jiném typu symbolu / metafory, 
kterou by bylo možné takové téma uchopit. Tímto symbolem se mu stala interakce dvou typů 
sakrálních staveb, které se vyskytují na celém území Evropy - keltského menhiru 
a křesťanského kostela. Jejich vztah je kromě přímé konfrontace utužen dohledanou lidovou 
pověstí ze středočeských Klobouk. Tradovaný příběh o zániku světa poté, co se kostel 
s menhirem potkají, nabývá ve světle dnešních událostí širokou škálu možných interpretací.

Plachkého instalaci je tak možné například vnímat jako polemiku s důrazem kladeným 
nacionalistickými a tradicionalistickými názory na „tradiční evropskou kulturu“ či „na 
křesťanství založené civilizaci“. Skutečně nastane konec světa, když se sblíží křesťanská 
víra s ne/před/křesťanskou? Je svolávání věřících zvony do kostela snahou přitáhnout 
i nevěřící, obrátit je na víru? Může být vztah různých konfesí bezproblémový? Dokážeme žít 
společně? Je ona vzývaná křesťanská tradice tou jedinou možnou? Co bylo před ní?

Z tohoto důvodu se domnívám, že se jedná o práci mimořádně zdařilou, která se vyvarovala 
obvyklých potíží uměleckých děl tohoto typu – totiž s jednoznačným, čitelným a v posledku 
banálně agitačním vyzněním. Práce je metaforická, poetická, vyhla se popisnosti.

I praktická realizace objektové instalace mi přijde jako šťastně zvolená, stejně tak jako 
rozhodnutí vystoupit s ní na veřejnost a nabídnout ji ke konfrontaci s negalerijním publikem.



Otázky k rozpravě:

Politické umění jako agitační nástroj?
Možnosti konfrontace negalerijního publika s uměleckým dílem?

Závěrečné hodnocení:

Rozsahem, teoretickým zázemím a praktickou realizací je bakalářskou prací zcela adekvátní 
a s klidným svědomím ji doporučuji k úspěšné obhajobě.
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