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Jméno a příjmení studenta, vč. titulů: Vojtěch Vlček 

Název: Galerie Festival 

Praxe Vojtěcha Vlčka vede daleko za práci na konkrétních materiálních uměleckých dílech. Tvorba 
artefaktů je jen výchozím bodem, na který navazuje vytváření paralelních a na stávající infrastruktuře 
umění do velké míry nezávislých systémů distribuce (uměleckých) děl vlastních, i těch od spřátelených 
tvůrců. Na studenta v bakalářském programu si Vojtěch nezvykle intenzivně uvědomuje a zároveň ve 
své práci stačí tematizovat skutečnost, že ekonomie a sociálně environmentální otázky nejdou od 
tvorby odtrhnout a je tedy třeba podrobit vlastní tvůrčí snažení právě takové analýze, která se na 
podmínky a dopady práce ptá a kriticky je hodnotí. Vlček prefiguruje stav, kdy umění, jak doufá, ztratí 
schopnost neomezeně kumulovat symbolický (konvertibilní na finanční) kapitál. Ve Vojtově prefiguraci 
je umění sice stále ještě zbožím, ale jeho hodnota je vázána k radosti lidí a šetrnosti k životnímu 
prostředí oproti současnému stavu, kdy má umění blíže k aktivům finančních trhů a stalo se vhodným 
příkladem zboží, jehož cena příkladně demonstruje možnosti strmého růstu a propadů odvislých 
výsostně od obchodních spekulací. Vojta Vlček skrze prodejní pouliční galerii s názvem Festival 
subvertuje nejen tradiční obchod s uměním, ale jedná se i o ironický komentář k uměleckému školství, 
které se teď zcela bezradně snaží pod neoliberální kůrou zvyšovat zaměstnatelnost svých absolventů, 
aniž by problematizovalo samotný koncept uplatnitelnosti na trhu práce. Přes vrstvy subverze a vtipu 
by zároveň mělo jít v galerii Festival skutečně o způsob, jak dojít k větší finanční soběstačnosti Vojty a 
přátel na galerii Festival napojených. Kritická funkce jde ruku v ruce s tou sociálně experimentální. 
Vojtěch využívá praktik pouličních prodejců a charismatických obchodních cestujících a zároveň 
navazuje na estetiku psychedelie a psychoaktivních objektů, jako by intuitivně navazoval na a teorie 
Wilhelma Reicha a jeho materiálové experimenty s orgonitem. Obchod, který není vázaný na pevné 
částky, není jen směnou zboží za peníze, ale výměnou nejširšího spektra vědění a porozumění skrze 
symbolický a v podstatě zástupný akt obchodního vztahu, na který jsme důvěrně zvyklí. Vojta Vlček 
prokázal schopnost pracovat na komplexním a kritickém díle, které dokáže dlouhodobě udržet při 
životě. Jeho práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení A. 

Otázky k rozpravě: 

Mohla by galerie festival využívat měny jako FairCoin nebo LETS? Jak vidíte budoucnost galerie 
Festival za 10 let? 

Závěrečné hodnocení: Práci doporučuji k obhajobě.  
Návrh klasifikace: A 

Posudek vypracoval(a): MgA. Pavel Sterec, Ph.D. 

Datum: 4. 6. 2017 

 

 


