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Abstrakt
Dizertačná práca sa usiluje o analýzu témy diváka/diváčky, či publika výtvarného
umenia v 50. a 60. rokoch 20. storočia v Československu. Zamerala som sa na skúmanie
tohto fenoménu v období, keď sa na československej výtvarnej scéne aplikovala
direktívna metóda politickej a spoločenskej angažovanosti umenia v podobe
socialistického realizmu a keď opätovne nadväzovala na svoj predchádzajúci vývoj. V
práci sa pritom primárne zameriavam na druhú menovanú etapu, v ktorej boli
postupne prijímané aj autenticky vyvíjané nové tendencie vo výtvarnom umení. Ich
výraznou črtou bol tiež zvýšený záujem o vnímateľa umeleckého diela vyznačujúci sa aj
ako zmenený vzťah umenia a jeho publika, ktoré v práci nazývam aj ako obrat k
divákovi.
Zaujíma sa pritom o dobové rámce a charakteristiky sociálnej funkcie umenia, o
rôzne formy jeho spoločenskej angažovanosti, jeho politickú či ideologickú funkciu.
Prístup umelca ku recipientovi či recipientke jeho diel bol významne determinovaný
tiež oficiálnou kultúrnou politikou, voči ktorému sa tieto nové tendencie vymedzovali či
istým spôsobom vzťahovali. Mojim zámerom bolo preto tiež stručne preskúmať a
zhodnotiť vybrané aspekty socialistického realizmu, ako dôležitého lokálneho
východiska pre premeny v rámci ústrednej témy práce.
V práci som identifikovala najvýraznejšie stratégie, akými sa prejavoval tento
nový záujem o diváka. Definovala som pritom metódy, ktoré sa viac orientovali na
estetické pôsobenie umeleckých diel na diváka a vyznačovali sa tiež výskumníckym
záujmom o zmyslové vnímanie výtvarného diela spájané predovšetkým s
nekonštruktívnymi tendenciami. A na druhej strane metódy využívané najmä akčnými
prejavmi, ktoré sa zameriavali na zapojenie diváka či diváčky do tvorivého procesu a v
niektorých prípadoch tiež súviseli s predstavami o umení ako spoločenskom činiteľovi,
či dokonca ako o nástroji spoločenskej zmeny.
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výtvarného umenia; umenie 60. rokov v Československu; participatívne umenie;
kolaboratívna umelecká prax; aktivizácia diváka

Abstract
The dissertation thesis aims to analyze the issue of the viewer or the audience of
Czechoslovak visual arts of the 1950s and 1960s. It focuses on the period when a
directive method of political and social engagement of art in the form of socialist
realism has been applied and on the subsequnet period when the Czechoslovak art
scene has been re-establishing its previous developments. The thesis focuses primarily
on the latter period, in which new trends in the visual arts were adopted and
authentically developed. Their specificity lies in the increased interest in the art
spectator, also characterized by a changed relationship of art and its audience, which
I also call as a turn to the spectator.
The thesis is interested in the historical frameworks and characteristics of the
social function of art, in the various forms of art´s social commitment, its political or
ideological function. The artist's approach to the recipient of his or her works was also
significantly determined by the official cultural policy; these new trends were also
defined or somehow related to them. Therefore, my intention was also to briefly
examine and evaluate selected aspects of socialist realism as an important part of the
these artistic transformations´ local framework.
In the thesis, I have identified the most significant strategies into which this new
interest in the viewer resulted. On the one hand, I defined methods that were focused
on the aesthetic effects of the artworks and were characteristic with the interest in the
investigation of the sensory perception of the artwork - these are associated primarily
with the so called neo-constructive tendencies. And on the other hand, there are
methods used mainly in performance art that focused on engaging the viewer in the
creative process, and which are in some cases also related to ideas of art as a social
agent, or even as a tool of social change.

Key words:
neo-constructivism; performance art; socialist realism; art audience; Czechoslovak art
of the 1960´s; participative art; collaborative art practice; activation of the spectator
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1. ÚVOD

3

4

1.1 Motivácia, ciele dizertačnej práce a jej časové vymedzenie

Dizertačná práca sa venuje téme diváka či diváčky výtvarného umenia v Československu
v období 50. a 60. rokov 20. storočia. Zameriava sa pritom ako na teoretickú reflexiu
problematiky umeleckého publika v danom období, tak aj na aktuálnu umeleckú
produkciu a jej stratégie vyvíjané v rámci nového intenzívneho záujmu o adresáta či
adresátku umeleckého diela. Motiváciou je pritom tiež preskúmať dobové rámce a
charakteristiky sociálnej funkcie umenia, rôzne formy jeho spoločenskej angažovanosti,
ako aj jeho politickú a ideologickú funkciu, umenie ako nástroj propagandy.
Dizertačná práca sa primárne venuje novým umeleckým tendenciám, ktoré sa na
umeleckej scéne začali presadzovať v priebehu šesťdesiatych rokov - konkrétne tomu
druhu umeleckej praxe, ktorá uviedla nové stratégie v umeleckých postupoch a
uvažovaní o umeleckom diele, v nazeraní na diváka a na sociálnu angažovanosť umenia.
Tento nový záujem o adresáta či adresátku umeleckého diela nazývam aj ako obrat
k divákovi.
Obdobie, na ktoré sa zameral môj výskum, je však omnoho širšie a okrem
dekády šesťdesiatych rokov sa venuje aj rokom päťdesiatym. Jedná sa o obdobie
aplikovania štátom riadenej kultúrnej politiky, kedy v rámci doktríny socialistického
realizmu bolo umenie nástrojom propagovania politickej ideológie či propagandou
štátnej moci. Táto kultúrna politika utvorila umeleckú infraštruktúru ale aj intelektuálne
prostredie, špecifický dobový kontext, v ktorom sa tieto nové umelecké tendencie
formovali a istým spôsobom sa k nemu vzťahovali. Preto sa dizertačná práca venuje aj
obdobiu socialistického realizmu stalinského typu, ktorým sa však prostredníctvom
prípadových štúdií zaoberá z hľadiska kultúrnej politiky a dobového diskurzu
o umeleckom publiku. Časové vymedzenie skúmaného obdobia ponímam širšie na
základe politických udalostí reflektujúc širšie politické a spoločenské dianie. Preto ho
vymedzujem rokmi 1948 – 1972: nástupom komunistickej strany k totalitnej moci
a začiatkom normalizácie, pričom v roku 1972 sa zavŕšili politické kontroly a čistky
a takzvaná normalizácia zasiahla celú spoločnosť v Československu.
Práca sa teda zaoberá takými umeleckými tendenciami ako
neokonštruktivizmus, op art a kinetické umenie, akčné umenie v jeho rôznych
podobách, umenie inštalácie. Teda umeleckými stratégiami, ktoré do svojho programu
5

zaraďovali problematiku percepcie a aktivitu publika, problematizovali autorstvo
a proces tvorby umeleckého diela a tým aj úlohu umelca či umelkyne a zmysel umenia
v spoločnosti. Analýzy a interpretácie týchto diel sa zameriavajú na rôzne podoby
spôsobu práce umelca s potenciálnym či priamym recipientom jeho diel.
Prostredníctvom nich sa pokúšam identifikovať a charakterizovať najvýraznejšie
prístupy a formy spolupráce s umeleckými divákmi a diváčkami. Hoci sa jedná
o rozlišovanie na základe formálnych kritérií, medzi týmito prístupmi rozlišujem dve
dominantné koncepcie poňatia vzťahu umenia a spoločnosti. Na jednej strane je to
pozitívny prístup k spoločnosti a technickej civilizácii, kde je umenie chápané ako
nástroj schopný pôsobiť v prospech civilizačného pokroku, napríklad formou
humanizácie techniky a intenzívnym estetickým pôsobením. Tento pozitívny prístup je
charakteristický najmä pre neokonštruktívne tendencie. Na druhej strane je to úsilie o
priblíženie umenia životu, či dokonca o splynutie umenia so životom, ktoré môže byť
motivované buď kritickým prístupom k spoločnosti i k umeniu, alebo naopak ambíciou
o rozšírenie hraníc umenia a rozpoznania nových estetických kvalít. Túto druhú pozíciu
identifikujem v súvislosti s akčným umením.
Napokon, záujem o umenie šesťdesiatych rokoch tkvie najmä v tom, že v
mnohom anticipovalo umenie súčasnosti, ako aj súčasné uvažovanie o umení. A práve
spoločenský rozmer umenia a spolupráca s divákom sú už istú dobu v súčasnom umení
mimoriadne aktuálny a preto si tento aspekt umeleckej tvorby žiada spracovanie svojej
genézy. Dizertačná práca sa pritom zaoberá jedným jej časovým obdobím.

1.2 Vybraná použitá terminológia

Z hľadiska použitých pojmov považujem za potrebné ozrejmiť niektoré z nich.
Sumarizujúci pojem nekonštruktivizmus alebo neokonštruktívne tendencie, považujem
za výhodné používať ako súhrnné pomenovanie na označenie širšieho spektra
racionalistických tendencií v rámci abstrakcie povojnového obdobia. Stratégií, ktoré
mali okrem iného spoločný racionálny prístup k formálnej výstavbe diela ako aj k
metóde procesu tvorby usilujúc o obmedzenie subjektivity autora a inšpiráciu či
dokonca aplikovanie výsledkov i metód súčasnej vedy a techniky. V našom prostredí
mali tieto tendencie akoby viac syntetizujúci charakter a aj u kritikov a teoretikov bola
6

väčšia tendencia prezentovať ich ako spoločné hnutie. Kapitola venovaná
neokonštruktívnym tendenciám sa však zaoberá aj príkladmi, ktoré nie je možné
s touto tendenciou jednoznačne stotožniť.1 Viac než na formálne klasifikácie sa ale
zameriavam na ideové programy. V tomto prípade sú teda viac rozhodujúce ideové
východiská ako pozitívny prístup k civilizácii, technooptizmus, umelecká syntéza
a podobne.
Ohľadne samotného pojmu neokonštruktívne tendencie - v základnej domácej
prehľadovej literatúre sa spočiatku používal pojem konštruktívne tendencie. Napríklad
Katarína Bajcurová a Eva Trojanová2 používajú tento pojem s odôvodnením založeným
práve na špecifickosti domácej (slovenskej) produkcie vzhľadom na medzinárodnú
umeleckú scénu. Podľa týchto autoriek sa nevyvinuli vyhranené názorové prúdy a
smery, no jednalo sa o solitérne počiny jednotlivých tvorcov. Táto rôznorodosť a
dočasnosť tak podľa nich dovoľuje sumarizujúce označenie konštruktívne tendencie.
Podobne s pojmom konštruktivizmus, respektíve český konštruktivizmus, pôvodne
pracoval aj Josef Hlaváček.3 Avšak kvôli výhradám plynúcim predovšetkým z
konštatovania odlišností povojnového a medzivojnového konštruktivizmu si neskôr
osvojil pomenovanie neokonštruktivizmus.4 Vychádzajúc z tohto Hlaváčkovho
zdôvodnenia špecifickosti povojnovej produkcie založenej na rozdielnych ideových
východiskách, používam aj ja pojem neokonštruktivizmus alebo ešte lepšie
neokonštruktívne tendencie.

Pojem akčné umenie používam ako súhrnné označenie pre umelecké prejavy založené
na priamej akcii autora či autorky a charakteristické koncipovaním umeleckého diela
ako udalosti, pričom sa tu ráta s priamou alebo aspoň potenciálnou účasťou publika.

1

Týka sa to kinetizmu, pri ktorom už v šesťdesiatych rokoch niektorí autori spochybňovali jeho
jednoznačné stotožňovanie s konštruktívnymi tendenciami, ale napríklad aj tvorby Stana Filka.
2
TROJANOVÁ, Eva - BAJCUROVÁ, Katarína: V ústrety elementárnemu poriadku sveta. In: RUSINOVÁ, Zora
(ed.): Šesťdesiate roky v slovenskom výtvarnom umení. katalóg výstavy Bratislava: Slovenská národná
galéria, 1995,
s. 132-165.
3
In: HLAVÁČEK, Josef: Český konstruktivizmus 60. let a jeho vyznění. In: Poesie racionality. Konstruktivní
tendence v českém výtvarném umění šedesátých let. Katalog výstavy. Praha: České muzeum výtvarných
umění, 1993.
4
HLAVÁČEK, Josef: Neokonstruktivizmus a kinetizmus. In: ŠVÁCHA, Rostislav - PLATOVSKÁ, Marie: Dějiny
českého výtvarného umění VI/1. Praha: Academia 2007, s. 207-220. Tomuto vzťahu s ranou, respektíve
medzivojnovou avantgardou sa podrobnejšie venujem v druhej kapitole.
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V dobových textov zo šesťdesiatych rokov sa používalo najčastejšie označenie
happening, v menšej miere event, či akcia. Anglo-americká odborná literatúra pojem
akčné umenie nepozná a používa špecifickejšie označenie jednotlivých jeho druhov,
prípade ako súhrnné označenie pojem performance art.5 Pavlína Morganová
zdôvodňuje tento fakt opäť špecifickým vývojom, kedy s dôrazom na happeningy
konajúce sa prevažne v galériách a na divadelných javiskách je „na Západě možné
sledovat logický přerod happeningu v performaci.“6
Pojem akčné umenie však používam aj v nadväznosti na domácu literatúru, kde
je ustálený a tradične používaný už od počiatkov v prehľadových textoch venovaných
tomuto druhu umenia. Napríklad Vlasta Čiháková-Noshiro týmto súhrnným pojmom
pomenúva všetky formy akčných prejavov, ktoré následne bližšie analyzuje –
happening, event, performance.7 Podrobnejšie sa typológiou a detailnejšou
diferenciáciou rôznych prejavov akčného umenia zaoberala v českom prostredí najmä
Pavlína Morganová.8 V tejto dizertačnej práci však takéto rozlišovanie vzhľadom na
zvolenú tému nepovažujem za potrebné používať, o jednotlivých umeleckých dielach
referujem jednoducho ako o akciách a len príležitostne ako synonymum používam
vyššie menované pojmy.

Na rozdiel od podrobne vypracovanej typológie akčného umenia a jeho klasifikácie na
základe jeho jednotlivých foriem sa zdá, že v rámci autorskej spolupráce ci spoluúčasti
publika na procese vzniku diela prevláda opačný trend. Len málo autorov a tiež viacmenej okrajovo sa venuje podrobnejšiemu definovaniu rôznych foriem spolupráce, či
vzťahov ktoré tu v rámci umeleckého diela vznikajú. V zahraničnej literatúre
šesťdesiatych rokov sa používa súhrnný termín participácia – ako príklad môže slúžiť
kniha Franka Poppera Art – Action and Participation, ktorá je zároveň prvým pokusom
o prehľadové uchopenie tejto témy.9 Popper ako participáciu označuje všetky spôsoby

5

Napríklad: GOLDBERG, RoseLee: Performance Art. New York: Harry N. Abrams, 1979.
In: MORGANOVÁ, Pavlína: Akční umění. Olomouc: Votobia, 1999, s. 28.
7
ČIHÁKOVÁ-NOSHIRO, Vlasta: Umění akce – umění žít. In: ČIHÁKOVÁ-NOSHIRO, Vlasta (ed.): Umění akce.
Katalóg výstavy. Praha: Unie výtvarných umělců, Žilina: Považská galéria umenia v Žiline, 1991.
8
MORGANOVÁ, Pavlína: Problematika pojmů v českém akčním umění. In: Opuscula Historiae Artium, 60,
2011, č. 1. s. 30 – 41.
9
Predovšetkým: POPPER, Frank: Art - action and participation. London: Studio Vista, 1975. Tiež
zaujímavo o popularite a význame pojmu participácia v šesťdesiatych rokoch vo Francúzsku píše Claire
6
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orientácie na publikum či na komunikovateľnosť umenia v mimogalerijnom priestore –
od umenia inštalovaného vo verejnom priestore, cez inštalácie v inštitucionálnych
priestoroch umenia, kinetické umenie, experimentálny balet, divadlo a performance,
po happeningy. Domáci dobový diskurz naopak tento vzťah nepomenúva ani bližšie
neanalyzuje, keď tak referuje o aktivizácii publika.
Téma spolupráce a interakcie s publikom sa stala opäť aktuálnou v 90. rokov
v súvislosti s takzvaným sociálnym obratom, angažovaným umením či vzťahovou
estetikou - diskurz a kritické reflexie sú v tomto ohľade mimoriadne bohaté
a zaujímavé, no nemá zmysel sa im tu podrobnejšie venovať. Je však dôležité, že
v rámci neho vzniklo niekoľko návrhov klasifikácie aktívnej účasti diváka či diváčky na
produkcii umeleckého diela a z nej plynúcich kolaboratívnych vzťahov vznikajúcich
medzi ním a umelcom či umelkyňou alebo viacerými autorskými subjektmi navzájom.10
Christian Kravagna rozlišuje tri takéto typy vzťahov a predkladá stručné ale
výstižné definície pojmov interaktivita, kolektívna prax a participácia. Pritom z hľadiska
zamerania tejto práce sú podstatné najmä prvý a tretí zmienený pojem. Podľa
Kravagnu: „Interaktivita překračuje nabízejíci se recepci do té míry, že připouší jednu
nebo vícero reakcí, které ovlivňují dílo v jeho zjevné podobě – většinou v daném
momentu s možností návratu zpět a opakování – ale bez toho, aby zásadně měnily či
spoluurčovaly jeho strukturu.“11 Podobne Maria Lind okrem iných pojmov definuje aj
pojmy interakcia a participácia. Lind interakciu charakterizuje nasledovne: „interakce
může označovat vzájemnou interakci několika lidí stejně tak jako například situaci, kdy
jedinec stisknutím tlačítka vstupuje do interakce se strojem.“12 Na Kravagnovom
ponímaní interaktivity je pritom dôležité to, že ju vníma ako formu spolupráce, nielen
ako formu aktívnej percepcie a Lind zas upozirňuje na to, že interakcie nemusí

Bishop: BISHOP, Claire: Artificial Hells. Participatory Art and the Politics of Spectatorship. London, New
York: Verso, 2012.
10
Problematike typológie spolupráce v rámci tohto diskurzu sa podrobnejšie venuje Ján Zálešák, ktorý jej
venuje celú kapitolu vo svojej knihe Umění spolupráce zameranej na rôzne typy spolupráce v súčasnom
českom umení.10 Zálešák tu predkladá podrobný prehľad príspevkov k tejto problematike súvisiacich
s diskurzom ku kolaboratívnemu či participatívnemu umeniu aktuálnemu od 90. rokov, pričom veľký
priestor venuje skupinovej spolupráci umelcov. V tejto kapitole sa tiež podrobnejšie venuje textom
Christiana Kravagnu a Marie Lind. ZÁLEŠÁK, Jan: Umění spoluporáce. Praha: Akademie výtvarných umění,
Brno: Masarykova univerzita, 2011.
11
KRAVAGNA, Christian: Pracovat na společenství. Modely participativní praxe. In: Sešit pro umění, teorii
a příbuzné zóny, 2007, č. 1-2, s. 66.
12
LIND, Maria: Obrat ke spolupráci. In: Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, 2007, č. 1-2, s. 43.
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popisovať len vzťah medzi umelcom a divákom ale aj medzi diváčkou a umeleckým
dielom. Pritom v umeleckej praxi šesťdesiatych rokov, ktorej sa budem venovať, sa
nájdu obe tieto koncepcie.
„Participace oproti tomu vychádzí předně z diference mezi producentem
a recipientem, má zájem o účast recipeintů a převádí na ně podstatnou část
zodpovědnosti buď již při formulování koncepce, nebo v dalším průbehu akce.“13
Definícia participácie tak ako ju formuloval Christian Kravagna jasne naznačuje, že sa
jedná o delegovanie istých autorských kompetencií z autora na diváka, pričom miera
tohto posunu podlieha značnej variabilite – nikdy sa však nejedná o absolútne zrušenie
hierarchie medzi autorkou a diváčkou vo vzťahu k dielu. V rámci umeleckej produkcie,
ktorou sa budem v tejto práci zaoberať, je tento typ spolupráce charakteristický pre
akčné umenie. Naopak Lind v pariticipácii vidí omnoho menší vklad publika, keď tvrdí :
„Participace je více spjata s vytvářením kontextu, ve kterém se zúčastnění mohou
podílet na něčem, co vytvořil někdo jiný, ale na co přesto mají možnost působit.“14
Vzhľadom na charakter analyzovanej umeleckej produkcie sa práci vzťahujem k pojmu
participácia v zmysle, v akom ho prezentuje Christian Kravagna. Ďalej tiež v práci
používampojem kolaborácia, ktorým označujem tvorivú spoluprácu medzi umelcami či
umelkyňami navzájom. Túto formu spolupráce Kravagna nazýva aj kolektívna prax, no
tento pojem sa mi zdá pomerne nekonkrétny.

1.3 Zhodnotenie odbornej literatúry, ďalších zdrojov a stavu poznania
1.3.1 Základné pramene a literatúra

Hoci už boli päťdesiate a šesťdesiate roky dvadsiateho storočia v
Československu monograficky spracované viacerými historikmi umenia, aspekt vzťahu
umenia a diváka či diváčky umeleckého diela, na ktorý sa dizertačná práca zameriava,
nebol doteraz dostatočne formulovaný a podrobne preskúmaný. Pri výskume zvolenej
témy som tak čerpala z rozsiahlej dostupnej bibliografie, publikácií a materiálov
zameraných na českú, slovenskú aj zahraničnú tvorbu a teóriu umenia zvoleného
obdobia.
13

KRAVAGNA, Ch., 2007, s, 66.
LIND, M., 2007, s. 43.
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Zásadným materiálom pre moje skúmanie boli predovšetkým dobové
dokumenty a archívne materiály, ktoré tvorili základnú bázu pre analýzy a interpretácie
skúmanej oblasti. Boli to najmä texty v dobových periodikách Výtvarné umění,
Výtvarná práce, Výtvarný život, Kultúrny život, Mladá tvorba, Sešity pro literaturu
a diskusi (predtým Sešity pro mladou literaturu) a ďalšie. Ďalší dôležitý zdroj
predstavujú katalógy výstav a iných podujatí alebo autorské katalógy. Na stránkach
časopisov a výstavných katalógov sa odohrávala dôležitá časť diskurzu, ktorá stála
v centre mojej pozornosti. Ďalším dôležitým zdrojom zo skúmaného obdobia sú
dokumenty k umeleckým akciám, scenáre či komentáre k akciám, v súčasnosti tiež vo
veľkej miere publikované ako faksimile či prepisy v autorských monografiách. Sem
dodať tie zborniky textov
Prirodzene k základným zdrojom poznania umenia tohto obdobia patria
syntetické, či prehľadové monografické práce zaoberajúce sa zvoleným obdobím. Medzi
najzásadnejšie patria predovšetkým kolektívne monografie o dejinách českého umenia,
ktoré vyšli v edičnej rade Ústavu dejin umění AV ČR.15 Tieto na tradičnom pôdoryse
chronologického rozprávania a druhového členenia prinášajú základné historiografické
dáta o danom období, no formulujú aj súvisiace základné diskurzívne teoretické otázky.
V Slovenskej umenovednej literatúre takéto kolektívne akademické monografické dielo
dodnes nevzniklo. Rad výstav usporiadaných predovšetkým Slovenskou národnou
galériou v Bratislave doplnené o obsiahle katalógy s vedeckými textami však vypĺňajú
potrebnú historiografickú bázu o umení zvoleného obdobia. Sú to predovšetkým
katalógy z výstav Dejiny slovenského výtvarného umenia - 20. storočie; Prerušená
pieseň. Umenie socialistického realizmu 1948 – 1956; Šesťdesiate roky v slovenskom
výtvarnom umení.16 Obdobne dopĺňajú základnú umenovednú historiografiu aj veľké
výstavné projekty v Čechách napríklad Akce slovo pohyb prostor; Československý
socialistický realizmus 1948 – 1956.17
15

ŠVÁCHA, Rostislav - PLATOVSKÁ, Marie: Dějiny českého výtvarného umění VI/1, 2. Praha: Academia
2007.
16
RUSINOVÁ, Zora (ed.): Dejiny slovenského výtvarného umenia. 20. storočie. Bratislava: Slovenská
národná galéria, 2000; RUSINOVÁ, Zora (ed.): Šesťdesiate roky v slovenskom výtvarnom umení. katalóg
výstavy Bratislava: Slovenská národná galéria, 1995; KUSÁ, Alexandra: Prerušená pieseň. Umenie
socialistického realizmu 1948 – 1956. sprievodca výstavou. Bratislava: Slovenská národná galéria, 2012.
17
HAVRÁNEK, Vít (ed.): Akce slovo pohyb prostor. katalog výstavy. Praha: Galerie hlavního města Prahy,
2000; PETIŠKOVÁ, Tereza: Československý socialistický realizmus 1948 – 1956. katalóg výstavy. Praha:
Galerie Rudolfinu, Gallery, 2002.
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Popri prehľadových monografických prácach tvorili významnú časť zdrojovej
literatúry pre môj výskum publikácie a štúdie zaoberajúce sa jednotlivými tendenciami
a prístupmi k tvorbe, ktoré v mnohých prípadoch presahujú skúmané obdobie,
prípadne sa ho týkajú len čiastočne a prinášajú štruktúrovanejší teoretický pohľad na
vybrané výtvarné tendencie, prístupy či situácie. Z nich vymenujem ako príklady
najdôležitejších textov pre obdobie 50. rokov práce Roky ve dnech, 1945 – 1957 či
Stratégia socialistického realizmu; pre tému neokonštruktívnych tendencií napríklad
Poesie racionality. Konstruktivní tendence v českém výtvarném umění šedesátých let či
Hranice geometrie ; a pre akčné umenie aspoň Umění akce, Akční umění či Umenie
akcie.18 Podrobný zoznam literatúry, s ktorou som pracovala, samozrejme uvádzam
v bibliografii a v jednotlivých kapitolách práce.
Dôležitým zdrojom pre moju prácu, boli aj publikácie zo žánru biografických
štúdii o osobnostiach výtvarného umenia, ktoré rovnako ako spomínané
historiografické práce boli výsledkom akademického skúmania aj výstavnej praxe- teda
katalógy z biografických výstav. Tieto publikácie prinášajú rôznu spôsoby nazerania na
prácu a pôsobenie umelcov od tradičnejších chronologických životopisov, po
nekonvenčnejšie poňatie práce cez témy či formy tvorby skúmaných osobností.
Zamerala som sa predovšetkým na monografie venované autorom, ktorých tvorbe sa
venujem podrobnejšie. Špecifickým typom literatúry o podmienkach produkcie
výtvarníkov a ich prácach sú autobiografické či autorské publikácie, ktoré prinášajú
autentické svedectvá a vlastné interpretácie skúmaných autorov.19
Významnú rolu zohrávali v mojom výskume aj poznatky z prác, ktoré teoreticky
a kriticky skúmali vybrané obdobie a jeho aspekty, či už to boli texty umenovedcov,
priamych pamätníkov obdobia ako publikácie Tomáša Štrausa a Jindřicha

18

KLIMEŠOVÁ, Marie. Roky ve dnech, 1945 – 1957. Praha: Arbor vitae, 2010; BAKOŠ, Ján: Stratégia
socialistického realizmu. In: Umelec v klietke. Bratislava: SCCA, 1999; HLAVÁČEK, Josef (ed.): Poesie
racionality. Konstruktivní tendence v českém výtvarném umění šedesátých let. katalog výstavy. Praha:
České muzeum výtvarných umění, 1993; BELOHRADSKÁ, Ľuba - TROJANOVÁ, Eva: Hranice geometrie.
Bratislava 2009; ČIHÁKOVÁ-NOSHIRO, Vlasta: Umění akce. Katalóg výstav, Praha: Mánes, 1991, Žilina:
Považská galéria umenia v Žiline, 1991; MORGANOVÁ, Pavlína: Akční umění. Olomouc: Votobia, 1999;
RUSINOVÁ, Zora: Umenie akcie 1965 – 1989. Bratislava: Slovenská národná galéria, 2001.
19
Predovšetkým: KNÍŽÁK, Milan: Nový ráj. Výběr prací z let 1959 – 1995. Praha: Galerie Mánes,
Uměleckoprůmyslové muzeum, 1995; KNÍŽÁK, Milan: Akce, po kterých zbyla alespoň nějaká
dokumentace. Praha: Gallery, 2000; BRIKCIUS, Eugen: Sebraný spis. Praha: Evropský kulturní klub, 1992;
FILKO, Stano: 1965/69. Bratislava: vydané vlastným nákladom, 1969.
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Chalupeckého, Radoslava Matuštíka a ďalších.20 Na druhej strane sú to práce mladších
akademikov, ktorých kritické štúdie často krát presahujú geografický a časový rámec
skúmanej témy a sú aj prínosné z hľadiska zvoleného prístupu k téme. Špecifický
geografický kontext, pozíciu východoeurópdkeho umenia v rámci dominantného
umeleckého kánonu ako aj pozíciu avantgardy v rámci totalitného režimu analyzuje
Piotr Piotrowski, pričom z hľadiska metodológie je tiež podnetný jeho prístup
horizotnálnych dejín umenia akcentujúc pohľad na dejiny z pohľadu (umeleckej)
periférie.21 Podobne podnetnými prácami no zároveň s koncentrovanejším pohľadom aj
na domáce československé prostredie sú Dvojhlasné dejiny umenia Márie Oriškovej a
Asociativní dejepis umění Tomáša Pospiszila.22 Špecifický pohľad na problematiku
východoeurópskeho kontextu so zameraním na akčné umenie ponúka Amy Bryzgel.23
Hoci v domácej umeleckohistorickej literatúre priamo téme diváka či
spoločenskej funkcii umenia v skúmanom období neboli venované monografické
publikácie, podnetná v tomto smere je okrem vyššie menovaných aj práca Daniela
Grúňa. Jeho Archeológia výtvarnej kritiky je inšpirujúca jednak z hľadiska i mnou
zvolenej metódy výskumu dobových textových prameňov ale i jeho kapitolou
o spoločenskej roly umelca, kde sa bližšie venuje témam a konceptom, ktorým sa
venujem aj ja v nasledujúcej práci.24 Podobne je dôležitý i text Karla Srpa o akčom
umení skúmaného obdobia, kde okrem iného kladie značný dôraz na jeho hodnotenie
a interpretáciu prostredníctvom utváraného vzťahu s divákmi či spolu-aktérkami

20

Pracovala som najmä s týmito publikáciami Jindřicha Chalupeckého: CHALUPECKÝ, Jindřich: Umění
dnes. Praha: Nakladatelství československých výtvarných umělců, 1966; CHALUPECKÝ, Jindřich: Na
hranicích umění. Praha: Prostor, 1990; CHALUPECKÝ, Jindřich: Tíha doby. Olomouc: Votobia, 1997.
V prípade Tomáša Štrausa najmä publikácie: ŠTRAUS, Tomáš: Umenie dnes. Pokus o kritickú esej.
Bratislava: Vydavateľstvo politickej literatúry, 1968; ŠTRAUS, Tomáš: Slovenský variant moderny.
Bratislava: Pallas, 1992; ŠTRAUS, Tomáš: Tri otázniky. Od päťdesiatych k osemdesiatym rokom. Bratislava:
Pallas, 1993. A v prípade Radislava Matuštíka: MATUŠTÍK, Radislav: Predtým. Prekročenie hraníc 1964 –
1971. Žilina: Považská galéria umenia v Žiline, 1994.
21
PIOTROWSKI, Piotr: In the Shadow of Yalta. London: Reaktion Books, 2009; PIOTROWSKI, Piotr: On the
Spatial Turn or Horizontal Art History. Prostorový obrat aneb horizontální dějiny umění. In: Umění, 2008,
č. 5, s. 378 – 383.
22
ORIŠKOVÁ, Mária: Dvojhlasné dejiny umenia. Bratislava: Petrus, 2002; POSPISZYL, Tomáš: Asociativní
dějepis umění. Praha: tranzit.cz, 2014.
23
BRYZGEL, Amy: Performance Art in Eastern Europe since 1960. Manchester: Manchester University
Press, 2017.
24
GRÚŇ, Daniel: Archeológia výtvarnej kritiky. Slovenské umenie šesťdesiatych rokov a jeho interpretácie.
Bratislava: Slovart, Vysoká škola výtvarných umení, 2009.
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umeleckej akcie.25

1.3.2 Súčasný teoretický diskurz k téme umeleckej participácie

Z hľadiska témy práce sú prirodzene najpodstatnejšie práce zahraničných
autorov venujúcich sa participatívemu umeniu z historickej perspektívy, no aj niektoré
práce, ktoré vznikli s reflexiou súčasnej tvorby a jej sociálneho obratu. Okrem nich však
bola pre túto prácu mimoriadne podnetná tiež prehľadová monografia o umení
inštalácie Claire Bishop. Autorka tu umeleckú inštaláciu popisuje práve z hľadiska
vnímateľa či vnímateľky.26 Identifikuje pritom rôzne stratégie estetického pôsobenia a
motivácie fyzického i psychického účinku na publikum, ako napríklad koncentrácia na
akt vnímania, spochybnenie zmyslového vnímania a decentrovanie subjektu, či
zmyslové pohltenie - teda aspekty estetického pôsobenia umeleckého diela, ktoré
aplikujem predovšetkým v kapitole venovanej neokonštruktívnym tendenciám.
Čo sa týka staršej dobovej literatúry podrobnejšie sa venujúcej problematike
aktivizácie umeleckého publika či umeleckej participácii, je to predovšetkým už
spomínaná kniha Franka Poppera, ale aj Art-Events and Happenings Uda Kultermanna
a čiastočne publikácia Michela Ragona.27 Pri všetkých menovaných však možno
zhodnotiť, že sa zameriavajú len na formálne aspekty diel, akt divákovho vnímania či
aktivizácie len konštatujú bez hlbších analýz a interpretácií a ich práce s množstvom
príkladov predstavujú najmä kvantitatívnu bohatosť týchto umeleckých postupov
v skúmanom období.
Súčasná teoretická perspektíva, ktorá sa rozvíja v kontexte participatívneho, či
kolaboratívneho, respektíve sociálne angažovaného umenia, prináša metodologické
postupy a teoretické pozadie, ktoré môžu byť aplikované aj na umenie šesťdesiatych
rokov 20. storočia ako podnetné teoretické východisko. Stručne sa v tomto prehľade
zameriam na tie teoretické práce, ktoré sa zaoberajú analýzou súčasnej tvorby aj
z historickej perspektívy, a teda sa priamo venujú aj umeleckej produkcii a kritike

25

SRP, Karel: Toto není happening, ale... In: HAVRÁNEK, Vít (ed.) Slovo, písmo, akce, hlas. katalóg výstavy.
Praha: Galerie hlavního města Prahy, 1999.
26
BISHOP, Claire: Installation Art. A Critical History. Londýn: Tate Publishing, 2005.
27
POPPER, F., 1975; KULTERMANN, Udo: Art-Events and Happenings. Londýn: Mathew Miller Dunbar,
1971; RAGON, Michel: Ving-cinq ans d´art vivant. Casterman, 1969.
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obdobia po druhej svetovej vojne.
Prvým pokusom o syntetizujúce spracovanie participatívneho umenia
a spolupráce s umeleckým publikom ponúkajúcim historický prehľad predstavuje
výstava a sprievodná publikácia The Art of Participation. 1950 to Now.28 Tento výstavný
projekt v San Francisco Museum of Modern Art v kurátorskej koncepcii Rudolfa
Frielinga, ako aj texty Borisa Groysa a kurátora výstavy v sprievodnej publikácii
načrtávajú genézu participatívneho umenia a pomenúvajú jeho najvýznamnejšie
aspekty; ponúkajú však výlučne pohľad na západnú umeleckú produkciu. Groysov
príspevok sa zameriava na rané avantgardy, pričom zdôrazňuje súvislosť
s gesamtkunstwerkom a zameriava sa na témy ako rozpúšťanie autorskej subjektivity,
pôsobenie prostredníctvom šoku, provokácie či v situácii posunutej spoločenskej reality
karnevalu. Frieling naopak sleduje participatívne prejavy raných avantgárd,
povojnového vývoja a súčasnej praxe od 90. rokov, pričom si tu všíma zámery
potlačenia autorstva ako neúspešného avantgardného projektu či rôzne spôsoby
(spolu)práce s publikom.
Publikácka Granta H. Kestera nazvaná Conversation Pieces. Community +
Communication in Modern Art podáva výklad kolaboratívnej umeleckej praxe, ktorá ako
špecifickú formu spolupráce využíva dialóg medzi umelcom a vybranými skupinami či
medzi jednotlivými účastníkmi navzájom.29 Kester aspoň okrajovo venuje pozornosť
paralelám tejto súčasnej umeleckej praxe s avantgardným umením, ktorými je preňho
menovite prax 60. a 70 rokov inšpirovaná happeningami a performanciami Allana
Kaprowa. Medzi jej charakteristické vlastnosti patrí interná kritika umeleckého diela,
tvorba mimo inštitucionálneho priestoru galérie, či „prepájanie nových foriem
intersubjektívnych skúseností so spoločenským a politickým aktivizmom.“30
S avantgardou má súčasné dialogické umenie spoločné to, že spochybňuje konvencie
zobrazujúceho akademického umenia v prospech špecifickej zmyslovej skúsenosti.
Súčasné umenie sa však podľa Kestera od toho (neo)avantgardného líši tým, že medzi
účastníkmi vytvára vzťahy spolupatričnosti, utvára (dočasné) komunity - na rozdiel od

28

FRIELING, Rudolf (ed.): The Art of Participation. 1950 to Now. San Fracisco: San Francisco Museum of
Modern Art, 2008.
29
KESTER, Grant H.: Conversation Pieces. Community + Communication in Modern Art. Berkeley, Los
Angeles: University of California Press, 2004.
30
In: Ibidem, s. 9.
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avantgardného umenia, ktoré pracuje s šokom či s ťažkou zrozumiteľnosťou za účelom
narušenia nášho vnímania umožňujúceho vnímať svet nanovo. Šok, ako píše Kester:
„posúva diváka či diváčku mimo známych hraníc spoločného jazyka, spôsobov
reprezentácie a dokonca mimo jeho/jej vlastného seba-ponímania.“31 Čo sa týka
teoretických rámcov, Kester konštatuje, že problém spôsobuje nedostatok zdrojov
v teórii moderného umenia, pričom o sám sa venuje polemike s formalistickými
koncepciami Clementa Greenberga, či Michaela Frieda.
Podnetnou publikáciou je antológia starších i nových textov The „do-it-yourself“
artwork. Participation from Fluxus to new media, ktorú zostavila Anna Dezeuze.32 Práca
prostredníctvom viacerých príspevkov, okrem iného tiež už spomínaného textu
Christiana Cravagnu, ponúka prípadové štúdie významných autorských programov, ako
aj teoretické texty, prezentujúce a kontextualizujúce participatívne umenie a vzťah
umelca s členmi či členkami publika od druhej svetovej vojny po súčasnosť. Dezeuze
v úvodnej štúdii rozlišuje dva hlavné motívy umeleckých experimentov s participáciou
publika – vedou inšpirované výskumy zmyslového vnímania, ktoré sú zamerané na
dezorientáciu diváka na jednej strane a psychologické experimenty koncentrujúce sa na
zaužívané vzorce správania na strane druhej. Toto autorkine členenie je pritom
motivujúce aj pre klasifikáciu, ktorú uplatňujem v tejto práci jednak ako aktivizáciu ako
estetický fenomén orientovaný na zmyslové vnímanie diváka či diváčky a jednak na
akčné prejavy tematizujúce splynutie umenia a života a rôzne modely kolektivity.
Dezeuze sa ďalej tiež podnetne vyjadruje k dôležitým aspektom a „ideálom“
participatívneho umenia, ako analýza hierarchických vzťahov v rámci procesu
kolektívnej tvorby, hra, nezdar či postupná inštitucionalizácia a komodifikácia tohto
druhu umenia.
Kniha Artificial Hells. The Politics of Spectatorship autorky Claire Bishop
predstavuje ucelenú historickú genézu participatívneho umenia upozorňujúc na jeho
dlhú tradíciu, od umenia raných avantgárd a cez umenie neo-avantgardy po dnešok.33
Tie sú podľa nej dvoma predchádzajúcimi fázami súčasnej umeleckej produkcie a pre
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DEZEUZE, Anna: The „do-it-yourself“ artwork. Participation from Fluxus to new media. Manchester:
Manchester University Press, 2012.
33
BISHOP, Claire: Artificial Hells. Participatory Art and the Politics of Spectatorship. London, New York:
Verso, 2012.
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všetky je typické „utopické prehodnocovanie vzťahu umenia voči svojmu sociálnemu
a politickému potenciálu - manifestované v prehodnocovaní spôsobov, ktorými je
umenie produkované, konzumované a debatované.“34 Bishop tak v prípade sociálne
angažovaného a participatívneho umenia hovorí o sociálnom návrate (social return),
korigujúc svoj vlastný pojem sociálny obrat (social turn).35
Bishop sa usiluje o globálnejší, nielen na západ orientovaný pohľad, táto genéza
je vystavaná na základe vybraných tematických a geografických okruhov. V rámci nich je
jedna časť tiež venovaná regiónu východnej Európy v období 60. až 80. rokov,
konkrétne aktivitám československých a sovietskych umelcov, kde podstatnú časť tvoria
analýzy tvorby Milana Knížáka a Alexa Mlynárčika.
Participatívne umenie za socializmu je podľa Bishop „poznačené túžbou po
čoraz subjektívnejšom a privátnejšom estetickom zážitku... Bolo rámcované zdieľanými
privátnymi zážitkami: konštrukciou kolektívnych umeleckých priestorov medzi vzájomne
si dôverujúcimi kolegyňami a kolegami.“36 Je treba však dodať, že hoci sa Bishop vo
svojich analýzach zameriava viac na umeleckú prax týchto autorov zo 60. rokov, táto jej
interpretácia sa vo svojej jednoznačnosti akoby vzťahovala skôr na ich tvorbu
ovplyvnenú situáciou obdobia normalizácie.
Ako som sa pokúsila pri jednotlivých publikáciách naznačiť, tieto aktuálne práce
sa komplexnejšie venujú téme umeleckého publika a predstavujú pre výskum k práci
možné teoretické východiská a metódy výskumu.

1.4. Metódy výskumu

Práca sa zameriava na reflexiu diváka či diváčky, publika výtvarného umenia
v teoretickom diskurze a umeleckej praxi 50. a 60. rokov 20. storočia. Je výskumom
a interpretáciou uvedomelých a plánovitých aktivít umelcov a umeleckých teoretikov.
Tieto aktivity sa odohrávali na jednej strane v oblasti textovej, diskurzívnej či
edukatívnej a na druhej strane prostredníctvom vizuálnej a performatívnej komunikácie
umelkyne či umelca a divákov a diváčok v rámci vnímania alebo zdieľanej produkcie
34
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umeleckého diela. Popritom sa práca tiež zameriava na širší kultúrny a spoločenský
rámec, zameriava sa na aktuálne koncepcie spoločenskej funkcie umenia. Dôležitým
aspektom k uchopeniu témy je nadviazanie na interdisciplinárne výskumy
a reflektovanie širšej politickej a spoločenskej situácie, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou
interpretácii a analýz tohoto aspektu umeleckej produkcie.
Z toho vyplýva aj voľba metód výskumu zvolenej témy. V prvom rade sa jedná o
skúmanie dobových textových materiálov, ktoré verbalizujú a charakterizujú jednotlivé
spôsoby nazerania na diváka, odkrývajú spôsoby komunikácie umeleckého diela či
autora, alebo reflektujú konkrétne umelecké prístupy. Jedná sa o analýzu dobových
textov ako kritiky a teoretické state v periodikách, texty vo výstavných katalógoch, ako
aj archívne materiály. Zároveň sa výskum orientuje aj na autorské umelecké programy
a textová analýza sa v tomto prípade venuje najmä umeleckým manifestom,
publikovaným rozhovorom alebo scenárom či komentárom k akciám.
Textová analýza primárnych a sekundárnych zdrojov je výsledkom selekcie,
nemá ambíciu vytvoriť kvantitatívne zhodnotenie všetkých dostupných zdrojov (ako sú
všetky publikované odborné periodiká), ale prostredníctvom výberu vzorových
materiálov, zostavuje prípadové štúdie, ktoré majú za cieľ vytvoriť hlbšiu
a štruktúrovanejšiu textovú analýzu. Cieľom práce je interpretovať jednotlivé
vyjadrenia a tézy autorov textov, prostredníctvo tradičného rozboru a komparácie
zdrojov; rovnako, analyzovať texty z ich formálnej stránky, ako aj z meniacej sa
frekvencie a spôsobu používania vybraných pojmov týkajúcich sa recipienta umeleckej
produkcie. Dôležitou časťou výskumu je analýza používaných pojmov, ktorá sleduje
meniace sa definície diváka a umeleckého publika. Podobným spôsobom sú sledované
ďalšie frekventované a súvisiace problémy, ako definícia - označovanie umeleckej
aktivity (napr. tvorba, činnosť, výskum a pod.) alebo aktivizácia diváka.
Okrem už spomínaných vybraných autorských či teoretických respektíve
kritických textov sa práca venuje rozboru jednotlivých výtvarných tendencií so
zámerom charakterizovať ich špecifický prístup k vnímateľovi či vnímateľke výtvarného
diela a analýze konkrétnych koncepcií spoločenskej fukncie umenia. Použitou metódou
je najmä kvalitatívna analýza a komparácia vybraných výtvarných diel. Špeciálne
metódy formálnej analýzy diel vychádzajú z poznania jednotlivých prác či interpretácie
obrazových a textových dokumentácií prác a boli zamerané predovšetkým na analýzu
18

prístupu k diváčke či divákovi, ako aj vzťahov ktoré umelecké dielo medzi jednotlivými
aktérmi utvára. Doplnenie poznatkov o vybraných dielach vybraných prebiehalo aj
formou oral-history a rozhovorov s žijúcimi a prístupnými autormi.
Jednotlivé analýzy vybraných prác zaradené do dvoch kapitol tak slúžia
k definovaniu a kategorizácii jednotlivých spôsobov a prístupov k publiku umeleckých
diel a majú ambíciu, definovať a kategorizovať mechanizmy a formy (spolu)práce
výtvarníka s divákom. Identifikovala som pritom metódy, ktoré sa viac orientovali na
estetické pôsobenie umeleckých diel na diváka a vyznačovali sa tiež výskumníckym
záujmom o zmyslové vnímanie výtvarného diela spájané predovšetkým
s nekonštruktívnymi tendenciami. A na druhej strane metódy využívané najmä akčnými
prejavmi, ktoré sa zameriavali na zapojenie diváka či diváčky do tvorivého procesu
a v niektorých prípadoch tiež súviseli s predstavami o umení ako spoločenskom
činiteľovi, či dokonca ako o nástroji spoločenskej zmeny.
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2. KULTÚRNA POLITIKA A SOCIALISTICKÝ REALIZMUS
PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE
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„Kulturní pracovníci! V duchu našich velkých národních tradic, povznášejte náš lid!
Svými díly přibližujete pracujícím všechny kulturní poklady a otevírejte jim brány
k vědění a kráse! Pomáhejte při krásném díle výchovy socialistického člověka.“37

Vzťah umelca či umelkyne k divákovi, k publiku výtvarného umenia nebol snáď
v teórii umenia a aj v samotnej umeleckej praxi v Čechách a na Slovensku nikdy tak
výrazne tematizovaný ako v období po druhej svetovej vojne a predovšetkým v 50.
rokoch 20. storočia, a to najmä v súvislosti s diskusiami o tvorivých metódach a
doktrínach socialistického realizmu. Divák a konzumentka umenia, či presnejšie
pracujúci ľud, boli jednou z ústredných tém vo väčšine teoretických textoch tejto doby,
mnohokrát však uvádzaný viac v podobe akýchsi rituálnych textov novej „relígie“ 38,
ktoré reprodukovali základné premisy stalinskej komunistickej ideológie. Vzťah
umelcov a ich tvorby k svojmu divákovi - ľudu pritom rozoberali z dvoch protichodných
perspektív – ako vzťah pedagóga a žiaka, ktorý predpokladal, že umenie bude nielen
jedným z nástrojov kultivovania človeka, ale že priamo prispeje k vytvoreniu človeka
nového39 a na druhej strane z podriadenosti umelca divákovi – pracujúcemu ľudu, ktorý
bude plniť požiadavky a potreby spoločnosti. Z týchto rozporuplných požiadaviek
vychádzali aj najzásadnejšie diskusie dobového umenia o tom, čo je monumentálne
umenie a čo je realizmus.
Ambíciou tejto kapitoly nie je podrobne analyzovať politicko-ideologické
aspekty reflexie diváka počas stalinského socialistického realizmu, ale skôr
prostredníctvom tohto exkurzu naznačiť korene a východiská českého a slovenského
umenia nových tendencií šesťdesiatych rokov 20. storočia vo vzťahu k publiku. Odhaliť
nielen rozdiely medzi tvorbou socialistického realizmu ako antimodernistického
a retrospektívneho hnutia s modernými avantgardnými prístupmi umenia 60. rokov, ale
v duchu teórie Borisa Groysa a ďalších, ktorí chápu socialistický realizmus ako
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In: Z hesiel národného frontu k 1. máju 1945. Citované podľa: KUSÁ Alexandra: Prerušená pieseň,
Umenie socialistického realizmu 1948 – 1956. sprievodca výstavou. Bratislava: Slovenská národná
galéria, 2012, s. 15.
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BAKOŠ Ján: Stratégia socialistického realizmu, s. 133. In: BAKOŠ, Ján: Umelec v klietke. Bratislava:
SCCAN, 1999, 233.s.
39
Premisa charakteristická modernému avangardnému mysleniu, ktorú asi najradikálnejšie formulovali na
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vyvrcholenie avantgardného snaženia modernistov40 naznačiť aj podobnosti
a kontinuity v prijímaní a chápaní umeleckého recipienta.

2.1 Cesty k totálnemu poňatiu umenia a života v socialistickom realizme
v Československu

Už v druhej polovici tridsiatych rokov 20. storočia a predovšetkým počas druhej
svetovej vojny, keď sa v Európe vyhrotilo nacionálne vypätie, začala v programoch
politických strán dominovať úloha národnej emancipácie a aktivizácie proti liberálnemu
pluralizmu. Dôraz bol kladený aj na význam umenia ako prostriedku k zjednoteniu
spoločnosti po nacionálnej a rasovej línii. Kultúrna politika fašistického Talianska
a nacistickej Tretej ríše so svojimi ambíciami a stratégiami totálneho integrovania
človeka a spoločnosti do jednotného ideologického rámca41 vstúpila aj do politík
v Čechách a na Slovensku. Napriek určitým pokusom42 však bol vzťah umenia
a spoločnosti, podobne ako v medzivojnovom období, stále charakterizovaný aj
romantickým „konfliktom medzi umelcom a spoločnosťou“43, medzi individuálnym
vyjadrením umelca a všeobecným prijatím umeleckého diela publikom.
Koniec druhej svetovej vojny priniesol všeobecný obrat českej a slovenskej
spoločnosti k socializmu. Diskusia o socialistickom realizme, ktorá bola vedená už od
30. rokov 20. storočia medzi ľavicovými umelcami a teoretikmi sa rozšírila do celej
umeleckej obce a vychádzala z odmietnutia avantgardného individualizmu, ktorý zlyhal
v boji s fašistickými ideológiami. Jindřich Chalupecký vo svojom texte
s charakteristickým názvom Konec moderní doby okrem iného písal: „Více méne všichni
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zřetelně pociťují, že si už s moderním uměním nelze nic počít, zároveň však vidí, že není
co postavit na jeho místo“44 .
Len dva mesiace po februárovom prevrate roku 1948 bol Slovenskými literátmi
a výtvarníkmi formulovaný Manifest socialistického humanizmu, ktorý si kládol za cieľ
osvojiť si teóriu i prax vedeckého socializmu a usilovať o „stotožnenie sa v celom svojom
počínaní so všetkými pracujúcimi.“45 Vo východiskách tohto manifestu ešte prevládajú
vlastné interpretácie autorov vo formulovaní úlohy umenia v novom politickom
zriadení. Nereflektoval totiž ešte Sovietske doktríny socialistického realizmu, ale v
nadväznosti na diskusie o socialistickom realizme medzivojnových ľavicovo
orientovaných umelcov predpokladal, že nové umenie „... nepoprie všetko to, čo sa
doteraz utvorilo, ale nájde svoje východisko v doterajšej tvorbe a bude jej organickým
pokračovaním.“46 Umelci, ktorí sa pod manifest podpísali, tak chápali oslovenie
väčšinového diváka ako úlohu jeho poučenia pre porozumenie novému umeniu, ktoré
kapitalistický trhový princíp v umení nedovoľoval. „Pracujúci ľud bez potrebného
vzdelania a estetického školenia nemôže nadobudnúť pomer k umeniu, hoci ono veľmi
často bojuje svojím revolučným obsahom aj za jeho záujmy.“47
„ʻKrize avantgardyʼ a potřeba řešit pocit izolovanosti umělců od ostatní obce“ 48
však nakoniec nebola riešená v duchu spomínaného manifestu, ktorý predpokladal
tvorenie vlastnej československej cesty nového umenia. Uchvátenie moci komunistami
a jej totálnym ovládnutím všetkých aspektov politického a spoločenského života
nakoniec viedlo aj k nútenému prijatiu doktríny a tvorivých metód socialistického
realizmu priamo importovaného zo stalinského Sovietskeho zväzu.
Ideológia totálneho splynutia politiky, umenia a celej spoločnosti dostala svoj
zvrchovaný priestor až nástupom komunizmu po februárových udalostiach roku 1948.
Požiadavka bližšieho vzťahu umenia voči bežným ľudom a prekonanie odcudzenosti
moderného umenia od spoločnosti, začala byť podľa vzoru stalinského Sovietskeho
44
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zväzu programovo presadzovaná politickou mocou, komunistickou stranou. Tá
vyžadovala zblíženie umelcov (kultúrych pracovníkov, inteligencie) s pracujúcim ľudom
(predovšetkým robotníčkami a robotníkmi), ktorá mala vychádzať aj zo zmeny
samotného umeleckého prejavu, v zmysle zrozumiteľnosti umeleckého diela širokým
vrstvám, aby spĺňalo výchovnú a propagačnú resp. propagandistickú funkciu.
Mojim cieľom ani ambíciou v tejto kapitole nie je hlbšie analyzovať
problematiku ideologických a teoretických východísk socialistického realizmu, či širšie
umenia štyridsiatych a päťdesiatych rokov. Vzťahu umenia a ideológie v tomto období
sa venovala a venuje relatívne veľká pozornosť medzi bádateľmi v oblasti dejín umenia
a kultúry všeobecne.49 Cieľom tejto kapitoly je predovšetkým načrtnúť diskurz
a praktickú kultúrnu politiku, ktoré formovali vzťah výtvarných umelcov a teoretikov
nasledujúcej dekády k otázke publika výtvarného umenia.
Ako východisko pre tento náčrt som si zvolila dve prípadové štúdie. Prvá sa
zaoberá konkrétnou politikou a implementáciou výchovy pracujúcich k umeniu
a zároveň priblíženiu výtvarníkov k ľudu prostredníctvom tzv. úlohových akcií a ich
špecifických foriem – patronátnych akcií prostredníctvom výskumu dokumentov
nachádzajúcich sa v archíve Svazu československých výtvarních umělců. Druhá
prípadová štúdia sa pokúša objasniť spomínanú ideologickú a teoretickú oblasť
problematiky analýzou teoretickej reflexie publika výtvarného umenia v odborných
textoch periodika Výtvarné umění, ktorou zároveň premostím kapitolu až do periódy
60. rokov 20. storočia, ktorá je hlavnou témou dizertačnej práce.

2.2 Politiky publika výtvarného umenia v socialistickom realizme: Úlohové akcie

„Prehnane zdôrazňovaný význam umenia pre spoločenský život je (o.i.) mimoriadne
efektívny prostriedok tyranie“.50
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Ideológiou požadovaná zmena vzťahu umelca voči ľudu bola inštruovaná,
riadená zvrchu a organizovaná novovznikajúcimi stavovskými a odborovými
inštitúciami. Jedným z hlavných prostriedkov štátneho organizovania umeleckej
produkcie sa pritom stali takzvané úlohové akcie. Úlohové akcie boli jedným
z ekonomických a ideologických mechanizmov, ako si politické režim a jeho
novovznikajúce inštitúcie podriaďoval umelcov - boli praktickým „mechanizmom
štátnej objednávky“.51 Prostredníctvom ústrednej organizácie Zväzu československých
umelcov štát vypisoval témy, ktorými by sa mali umelci zaoberať. V prípade, že prešli
komisiou Zväzu, dostávali za svoju prácu od štátu štipendium prostredníctvom
ekonomickej organizácie štátu s názvom Tvar.
Tento spôsob financovania výtvarnej tvorby fungoval len do polovice 50. rokov
20. storočia, pričom vo svojej práci som sa zamerala na analýzu dvoch konkrétnych
úlohových akcií Hornická akce z roku 1949 a Patronátne akcie v závodoch, ktoré sa
konali tiež od roku 1949 a vo svojej špecifickej podobe fungovali až do polovice 50.
rokov minulého storočia. Pre obe tieto akcie bolo spoločné pôsobenie výtvarných
umelcov vo fabrikách, prenesenie kreatívnej umeleckej aktivity resp. výstavnej činnosti
priamo do továrenského prostredia, 52 či už vo forme práce umelcov v prostredí tovární,
alebo ich pedagogického pôsobenia v rámci továrne.
Výskum vychádza predovšetkým z mojich bádaní v archíve fondu Svazu
československých výtvarních umělců,53 ako aj z dobovej literatúry a súčasnej reflexie
tejto témy, ktorá však doposiaľ nebola rozsiahlejšie spracovaná.

2.2.1 Hornická akce

Táto akcia bola zameraná na bezprostrednú umeleckú tvorbu výtvarných
umelcov v pracovnom prostredí. Podľa zistení sa jednalo vôbec o prvú zrealizovanú
akciu takéhoto typu. Hoci samozrejme dávno predtým výtvarní umelci individuálne
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tvorili v tomto prostredí a spodobovali prácu,54 v prípade hornické akci sa jednalo
o kolektívnu, inštitucionálne riadenú a inštruovanú činnosť. Akcia prebiehala takmer
paralelne s výstavou Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápase55 a mala na
ňu nadviazať aktuálnou tvorbou. Umenie a výstava tak mala nielen symbolicky ale aj
fyzicky splynúť s prácou a životom ako takým.
Konkrétne sa jednalo o tvorivý pobyt výtvarníkov v uhoľných baniach v Čechách
a na Slovensku po dobu minimálne jedného mesiaca. Počas týchto pobytov mali prísť
do bezprostredného kontaktu s pracujúcim ľudom, načerpať nové námety pre svoju
tvorbu, späté so životom a odrážajúce novú skutočnosť a doslova vytvoriť diela
oslavujúce prácu baníkov. Ďalším zamýšľaným cieľom bola proklamovaná „výchova
našich horníkov a zvyšovanie ich kultúrnej úrovne“.56 Malo sa teda jednať o obojstrannú
výmenu podnetov a vzájomné ovplyvňovanie.
Akcia vzišla predovšetkým z podnetu Ministerstva informácií a osvety, pričom na
nej organizačne spolupracovali viaceré inštitúcie - Svaz československých výtvarných
umelcov (SČSVU), Generálne riaditeľstvo štátnych dolov a Oddelenie propagácie 5ročného plánu ministerstva informácii a osvety.57
Umelci zúčastnení na akcii boli menovaní Zväzom československých výtvarných
umelcov, v oficiálnej komunikácii bola často spomínaná a zdôrazňovaná vlastná
iniciatíva umelcov a aspekt dobrovoľníctva. Dobrovoľníctvo bolo uplatnené aj v rovine
zabezpečenia umelcov. Spočiatku im totiž mala byť počas ich pôsobenia v doloch
poskytnutá len strava, ubytovanie a hradené cestovné náklady, až neskôr na žiadosť
SČSVU priznalo Ministerstvo informácií a osvety zúčastneným umelcom aj finančné
štipendium.58 Nejednalo sa teda pôvodne o finančné motivovanie umelcov, ako
v prípade neskorších úkolových akcií tematických, kedy bol umelcom pravidelne
vyplácaný honorár po dobu pol roka, za ktorý mali vytvoriť dielo na konkrétnu tému.
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Zároveň sa aj dodatočne do akcie zapájali aj ďalší autori, ktorí už štipendium
neobrdržali. Manifestovali tým predovšetkým svoj súhlas s novými pomermi. Do akcie
bolo pôvodne menovaných 20 umelcov, maliarov a sochárov, všetko mužov, z ktorých
malo byť pôvodne 5 zo Slovenska.59 Konečný zoznam konkrétnych zapojených umelcov
pôsobiacich v doloch nepoznáme, vieme len mená autorov prezentovaných na
záverečnej výstave,60 čo však nevylučuje možnosť, že ich bolo viac a niektoré diela
a autori neboli uznaní za vhodných vystavenia.61
Výber cieľového prostredia pôsobenia výtvarníkov nebol samozrejme náhodný.
Baníctvo bolo kľúčovým výrobným odvetvím a na baníkov bol vo zvýšenej miere
zacielený ideologický tlak a propaganda.62 Baníci boli snáď najčastejšie prezentovaní
ako hlavní budovatelia socializmu, socialistickej súťaže, exemplárni úderníci
a uvedomelí a obetaví pracovníci. S tým súviseli aj veľké štátne oslavy 700. výročia
českého baníctva v roku 1949 – odvodené od vydania jihlavského baníckeho práva.
Oslavy boli spojené s vyhlásením dňa baníkov ustanoveného na 11. septembra.
Predvečer tohto slávnostného dňa bola na Slovanskom ostrove v Prahe vo výstavnej
sieni Mánes oficiálne otvorená výstava Výtvarník mezi horníky za prítomnosti
prezidenta republiky Klementa Gottwalda a ďalších politických funkcionárov.63
O samotnom priebehu pôsobenia výtvarníkov v doloch nemáme veľa
dokumentov. Na celej akcii bol najlepšie zdokumentovaný jej manifestačný záver
a vyvrcholenie v podobe spomínanej výstavy v pražskom Mánese. Samotný priebeh
akcie nebol, zdá sa, nijakým spôsobom zaznamenávaný alebo nejak výrazne
reflektovaný. V rôznych textových materiáloch k výstave sú opublikované aj niekoľké
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spomienky umelcov, popisujúce interakcie s baníkmi. Sú zjavne tendenčné a značne
idealizované, snažia sa zdôrazniť vrelý záujem baníkov o umenie a radosť z prítomnosti
umelcov v závodoch. Taktiež naznačujú špecifické vnímanie výtvarného umenia
baníkmi v závislosti na realistickom stvárnení ich práce a prostredia, posudzovania
kvality umenia podľa stupňa pravdivého zobrazenia skutočnosti.
Zdôrazňovaním takéhoto na realizmus orientovaného chápania umenia baníkmi
– ako emblematickými predstaviteľmi pracujúceho ľudu a víťaznej triedy, sa akoby
v praxi overovala a potvrdzovala pravdivosť tvrdení socialistických ideológov.
Odcitujem aspoň jeden príklad takejto „radostnej spomienky“ konateľa Umeleckej
besedy V. V. Nováka, ktorú spomenul pri zahajovacom príhovore výstavy. Novák sa
aktívne ako výtvarník akcie zúčastnil: „horníci nás přivítali kamarádsky, byly rádi, že
jsme přišli mezi ně, poradili a jejich rady byli leckdy velmi užitečné. Mají bystrý zrak
a hned vidí, když to lžicové rypadlo nemá správné rozměry. Když je střídání změny,
dovede hlouček horníkú i dvě hodiny přihlížet práci výtvarníka. Zastavil se mazač
z bagru, dal se do rozhovoru a oči se mu třpitili, když mluvil o renesančních umělcích,
jací to byli umělci a jak ovládali svoje řemeslo.“ 64
Ako sa teda ukazuje rola umelcov bola v tejto akcii viac menej v polohe
pasívnych pozorovateľov, ich úlohou bolo zažiť bezprostrednú skúsenosť s prostredím
ťažkej práce a s novým pokrokovým človekom a na základe interakcie s nimi vytvoriť
požadované diela. Dôležitejší než samotný proces zbližovania a umeleckej tvorby sa
však javila propagácia - vyvrcholenie akcie výstavou a oslavy v reprezentatívnych
výstavných priestoroch Umeleckej besedy v samotnom centre republiky. Práve tu
badať, že sa autori projektu usilovali o aktívnejšie zapojenie diváckej verejnosti.
V predvečer vernisáže sa uskutočnila diskusia s pracujúcimi, divácka anketa, počas
výstavy sa konali komentované prehliadky organizovaných zájazdov pracujúcich.65
Podobným gestom zbližovania bolo aj zaradenie dvoch baníkov do tímu poroty
vyberajúcej diela na výstavu.
Význam výstavy bol takmer vo všetkých prejavoch a kritikách zdôrazňovaný aj
tvrdením, že sa jedná o prvú výstavu socialistického realizmu v diele československých
umelcov, respektíve v prípade váhavejších vyjadrení, že išlo o nastúpenú cestu, alebo
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prvý krok našich umelcov k socialistickému realizmu. Spomínajú sa tu síce nezdary a
umelci, ktorí sa ešte nevedia odpútať od formalizmu, ale bola pochválená ich úprimná
snaha ho prekonať. Podľa diel reprodukovaných v katalógu a v časopisoch vidno, že
popisný realizmus bol u týchto umelcov použitý len u niekoľkých malieb a sôch.
Optimizmus, budovateľský pátos a zobrazenie idealizovaného hrdinu budúcnosti,
charakteristický pre socialistický realizmus, bol viac túžbou organizátorov výstavy
a kritikov, než skutočnou metódou použitou výtvarníkmi. A tak to zhodnotil aj v závere
úvodného textu katalógu Karel Peťas: „Většina děl trpí jedním nedostatkem, totiž že
pouze ze zachycených prvků jako kostkami na stavebnici poněkud mechanicky sestavují
skutečnost a nevytvářejí s nimi budoucnost. Tím jim uniká životná hloubka skutečné
přítomnosti, jíž je budoucnost nedělitelnou částí.“ 66 Opatrne tak zdôraznil slabý
optimizmus a to, že z viacerých diel bolo cítiť ťažobu a skľúčenosť typickú pre obrazy
týchto tém z medzivojnového obdobia, kedy býval tento typ námetov blízky
charakteristickej sociálne kritickej tvorbe.
Kritika však bola vo väčšej miere pozitívna, pochvaľovala prezentovanie doteraz
menej známych výtvarníkov realistického zamerania. Pričom okrem umelcov
zapojených do baníckej akcie tu boli zaradené aj staršie diela a autori zaoberajúci
sa baníckou tematikou.67 Maliarsku časť výstavy tvorili z väčšej časti krajiny s pohľadom
na bane a portréty baníkov - úderníkov, žánrové motívy „ospevujúce prácu
baníkov“ boli skôr v menšine a ako som spomínala, mali viac civilistický, než heroický
charakter. Portréty úderníkov a zaslúžilých pracovníkov alebo len prosté figúry stojacich
horníkov dominovali tiež sochárskej časti, výnimkou bola len staršia práca vyzdvihovaný reliéf Jana Laudy Stvoření uhlí.
Na záver nemožno nespomenúť zaujímavú skutočnosť, že samotná výstava bola
aj predajná a ceny diel mali byť prístupné bežnému návštevníkovi. V tomto smere
patrila tiež k jedným z pionierských projektov prehĺbenia vzťahu s divákom, stratégie
ako dostať umenie k ľudu. Dva mesiace po ukončení výstavy sa v Prahe konala ďalšia
výstava, ktorá bola už priamo cielená tak, aby sprístupnila umenie pracujúcim.
Vyjadroval to aj samotný jej názov Umění do bytu pracujícího. Ako písal v jej katalógu už
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spomínaný V. V. Novák: „Výstava má být směrnicí. Má dokázat, že je umění
v dostupných cenách pro ty, které po něm touží, stejně jako pro ty, kteří se s ním chtějí
teprve seznámit.“68

2.2.2 Patronátne akcie

Druhým projektom v rámci Úlohových akcií, ktoré iniciovali prácu umelcov
s verejnosťou, bola akcia zameraná priamo na výchovu pracujúceho ľudu. Jej náplňou
bola osvetová činnosť cez organizačné pôsobenie umelcov v továrňach a ich priamu
pedagogickú a lektorskú prácu s robotníkmi a robotníčkami. Jedná sa o takzvané
patronátne akcie v závodoch, celoštátne organizované hnutie, založené na aktívnej,
participatívnej činnosti umelca s ľudom.
Výtvarné patronáty v závodoch boli ustanovené v prvej polovici roka 1949.69
Podnet na realizovanie tejto akcie vzišiel z odborových rád v krajoch Karlove Vary,
Hradec Králové a Plzeň, ktoré zriaďovali a spravovali aj tzv. závodné kluby. Tie mali byť
podľa sovietskeho vzoru spoločenskými strediskami pracujúcich a ich rodinných
príslušníkov, miestom oddychu a vzdelávania po práci, v zmysle hesla 8 hodín pracovať,
8 hodín spať a 8 hodín vzdelávať sa a baviť.70 Na príprave výtvarných patronátov sa
spolupodieľali organizácie Zväz československých výtvarných umelcov, Ústredná rada
odborov a taktiež zástupcovia závodov – závodných klubov. Organizovanie patronátov
však ďalej už mal na starosti/koordinoval Zväz, ÚRO – čiže ústredná rada odborov
vykonávala skôr kontrolnú funkciu. Tu treba podotknúť, že už predtým existovali tzv.
kultúrne patronáty v krajoch. Tie organizoval Zväz československých spisovateľov
a postupne sa upravili do podoby, kedy sa do jednotlivých krajov vysielali trojice
kultúrnych pracovníkov zložené zo spisovateľa, hudobníka a výtvarníka, ich cieľom bolo
vnášať a propagovať kultúru do periférnych oblastí, na vidiek.71
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Výtvarne patronáty v závodoch boli ustanovené a dalo by sa povedať
štandardizované podľa vydaných smerníc, ktoré určovali náplň a zameranie práce
výtvarných patrónov, organizáciu a vyhodnocovanie ich činnosti a podobne. Náplň
práce umelcov v závodoch pozostávala z viacerých činností. Umelecká – tvorivá činnosť
výtvarníkov priamo v závodoch, čerpanie námetov a skúseností s „reálnym životom
dneška“ neboli úplne na prvom mieste, aj keď samozrejme aj tento aspekt býval
spomínaný. Prvoradejšia sa zdá skôr výzdoba a úprava závodov, skultúrňovanie
prostredia v spolupráci s ďalšími zamestnancami.72 Bola to ďalej činnosť vzdelávacia –
pedagogická a výchovná, v podstate prednášková činnosť s cieľom vzdelať robotníkov
v oblasti umenia, ale sekundárne aj v komunistickej ideológii a politickej uvedomelosti.
Témy prednášok neboli nechané na náhodný výber umelcov, boli vopred
stanovené.73 Napríklad na rok 1950 sa mali venovať trom tematickým okruhom,
ktorými boli úloha umenia v spoločnosti, socialistický realizmus a umenie 19. storočia.
Popritom mal výtvarník aj spolupracovať so závodným klubom pri tvorbe závodných
knižníc výberom populárno-náučnej literatúry o výtvarnom umení.
Ďalšia činnosť umelcov v závodoch bola lektorská, s náplňou utvárať výtvarné
krúžky, podporovať výtvarnú tvorivosť u pracujúcich a viesť ľudových výtvarníkov.
Podstatou činnosti ľudových výtvarníkov však malo byť skôr rozšírenie poľa propagandy
a ideologickej osvety, ako vyplýva z viacerých článkov a návodov spolupráce s ľudovými
umelcami, výtvarní umelci ich mali viesť najmä k tvorbe plagátov, propagačných
materiálov, rôznych hesiel a grafov na výzdobu závodov. V prípade tzv. voľnej tvorby sa
mali zamerať na správnu „ideovosť“ prác. Umelci mali byť prideľovaní za rok na dva
závody a za ten čas mali za povinnosť usporiadať priamo v prostredí závodu svoju
vlastnú výstavu.74
Umelci mali o svojej patronátnej činnosti podávať správy SČSUV a ÚRO,
referovať o nej na pravidelných zasadaniach patrónov - plenárkach, kde sa bilancovalo
uplynulé obdobie a stanovovala náplň na to nasledujúce. Pri tejto príležitosti prebehla
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aj dotazníková akcia. 75 Správy umelcov poväčšine neboli rozsiahale a zväčša len
uvádzali faktické dáta, príkladom je hlásenie maliara a grafika Vladimíra Šavla, ktorý sa
venoval hlavne pedagogickej činnosti a bol tiež funkcionárom krajskej – ústeckej
pobočky Zväzu československých výtvarných umelcov. Podľa výpočtu jeho aktivít to bol
vzorný patrón, patril medzi „jednotlivcov, ktorí prejavovali príkladnú iniciatívu
a obetavosť.“76
Opät dobrovoľnosť, vlastná iniciatíva a obetavosť pri spolupráci s ľudom tvorili
významný aspekt pri koncipovaní ako aj následných interpretáciách výtvarníckych
patronátov. Umelci sa do akcie zahlasovali sami, ich činnosť nebola nijako honorovaná,
patronáty boli totiž označované ako čestná funkcia, resp. „čestná povinnost a služba
lidu“.77 Odmenou umelcom zapojeným do akcie malo byť morálne a spoločenské
uznanie, stali sa z nich „průkopníci“, ktorí „odešli na závody a do vesnic, zamilovali si
budovatelské nadšení, budovatelské tváře i novou krajinu a rozhodli se oslavit lidskou
práci a sdělit ostatním svou lásku k nové skutečnosti. Stali se proto vůdci ostatních,
třeba o roli vedoucí nestáli: stali se jimi práci a činem.“78 Napokon z ich skúseností sa
mali učiť ďalší výtvarníci.
Na druhej strane potom prekvapí, že pri hodnotení pracovnej previerky
výtvarných patrónov sa konštatuje, že je tu množstvo zlých príkladov, takých, ktorí na
závodoch nič nerobia, niektorí sa tam dokonca ani raz nedostavili, vyhovárajú sa na
nezáujem osadenstva závodu a nedostatočné podmienky pre prácu, čo sa samozrejme
podľa autora textu, Františka Doležala „neshoduje se skutečností. Dělnici a závodní
organizace vítají výtvarníky, potřebuji je a váží si jejich spolupráce.“ 79 Ignorácia zo
strany umelcov však dosť do veľkej miery spochybňuje ich proklamovaný dobrovoľný
prístup a iniciatívu. Taktiež ho spochybňuje prehlásenie usilovať o to, aby sa
v budúcnosti do akcie zapojili všetci výtvarníci. 80
75
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Žiaľ, mnoho konkrétnych príkladov z výsledkov činnosti – spolupráce umelcov
s pracovníkmi závodov však nemáme a taktiež nepoznáme žiadne výsledky samostatnej
tvorivej – umeleckej aktivity robotníkov. Zdá sa, že akcia nebola zameraná na nejaký
konkrétny výsledok, nebolo tu pripravené nejaké vyvrcholenie aktivít v podobe výstavy
alebo zborníka, ako to bolo v analyzovanej Hornickej akcii, jednalo sa skôr o proces
a kontinuálnu spoluprácu, zblíženie pracujúcich s umelcami. Podľa toho, koľko sa
o organizačných záležitostiach akcie písalo v zväzových novinách Výtvarnický věstník sa
zdá, že tvorila medzi rokmi 1949 – 51/52 jednu z kľúčových aktivít zväzu.
Na rozdiel od predchádzajúcej popisovanej akcie predstavujú výtvarnícke
patronáty akýsi protiklad v spôsobe spolupráce výtvarníka s divákom. Jedná sa tu
o aktívnu spoluprácu, aj keď dosť jednostranne zameranú a medzi nerovnocennými
partnermi. Je to doslova agitácia k záujmu o umenie a k samotnej kreatívnej
činnosti; propagácia umenia a kultúry sa tu prekrýva s priamou propagandou
komunistickej ideológie. Odráža sa tu taktiež spomínané poňatie nového konzumenta
umenia, pracujúceho ľudu, ktorého treba prevychovať na človeka novej spoločnosti.81
Taktiež sa tu ale odráža aj nové poňatie umelca ako inžiniera ľudských duší.
O ľude sa v programových textoch k akcii často referuje ako o mase – mase
pracujúcich alebo mase ľudu. Je to však dosť paradoxné vzhľadom na to, že akcia bola
do veľkej miery postavená na individuálnej spolupráci umelca s jednotlivcom,
respektíve s menšou skupinou ľudí.
Napokon individuálnosť a kreativita na strane umelca bola tiež eliminovaná na
najmenšiu možnú mieru, keďže jeho aktivity boli vopred dané a inštruované
smernicami.82 Hlavným prínosom a výsledkom akcie tak bola propaganda režimu. Na
druhej strane, podobne ako pri Horníckej akcii, si aj tu umelci mali brať z kontaktu
s pracujúcim ľudom poučenie, spolupráca s ním mala ovplyvňovať a inšpirovať ich
tvorbu.
Ján Bakoš83 označuje vzťah medzi umelcom a publikom v období po Veľkej
francúzskej revolúcii, kedy sa hlavným objednávateľom umenia stalo anonymné
publikum buržoázie, za protichodný - afirmatívny, čo obe strany viedlo k snahe
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o vzájomnú indoktrináciu. Pritom, zatiaľ čo jedni hájili autonómiu umenia a druhí zas
presadzovali svoj vkus, obom šlo o presadenie vlastných ekonomických záujmov.
V tomto prípade by sa možno dalo tiež hovoriť, že šlo v prenesom význame o vzájomnú
indoktrináciu, nie však v snahe zúčastnených strán presadzovať záujmy vlastné, ale
záujmy politickej moci. 84

2.3 Reflexie publika výtvarného umenia v odborných textoch periodika Výtvarné
umění

Analýza teoretickej reflexie publika výtvarného umenia v odborných textoch,
konkrétne v periodiku Výtvarné umění, prípadovou štúdiou, ktorej cieľom je zachytiť
diskusiu a premeny pohľadu na diváka v skúmanom období od silne ideologicky
podfarbených textov prvej polovice 50. rokov minulého storočia, ktoré kládli dôraz
predovšetkým na vzťah umelca k ľudu – k mase, ktorú má umenie meniť, až po
spoločenské uvoľnenie v závere šesťdesiatych rokov 20. storočia, kedy sa tento vzťah
individualizuje, stáva sa skôr subjektívne prežívaním vzťahu diváka s umeleckým dielom
a predovšetkým sa depolitizuje, reflexia diváka v textoch sa dostáva viac do sféry
estetického zážitku, než potenciálu formovania nového socialistického človeka.
Zaujímavou skutočnosťou je, že postupná deideologizácia diskurzu v časopise,
a zoslabnutie totalitných tlakov na zjednotenie spoločnosti – ľudu sa v časopise
prejavilo aj menším reflektovaním publika v textoch ako takých.
Časopis Výtvarné umění vydávaný Zväzom československých výtvarných
umelcov sa dá považovať za reprezentatívny nielen preto, že vychádzal takmer počas
celého skúmaného obdobia, v rokoch 1950-1970, ale aj preto, že bol založený ako
pôvodne jediný odborný časopis venovaný voľnému výtvarnému umeniu v
Československu, v rámci centralizácie a unifikácie kultúry mal nahradiť dovtedajšie
periodiká. Časopis bol zameraný na odborného čitateľa, jeho špecializáciou bolo
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uverejnovať skôr podrobnejšie štúdie venované aktuálnym teoretickým otázkam a
umeleckým problémom.85
Publikované texty v tomto periodiku som rozoberala z hľadiska toho, v akom
kontexte a akým spôsobom sa písalo a uvažovalo o spoločenskej úlohe umenia, o
publiku umenia a o vzťahu umelca voči nemu. K danému súboru textov teda
pristupujem selektívne na základe zvolenej témy, zameriavam sa na celkový obsah
článkov a štúdií k danej problematike, no špeciálne sa sústreďujem na pojmy, akými
autori týchto textov označujú umelecké publikum. Mojou snahou je analyzovať rôzne
definície a koncepcie umeleckého publika, teda postihnúť obraz diváka vo vybraných
textoch. Pojem obraz používam v tomto prípade prenesene, ako synonymum k pojmu
koncepcia.

2.3.1 Výtvarné publikum ako masa 1950 - 1956

Úvodník prvého ročníka časopisu od Václava Jíchu je programovým vyhlásením
redakcie o smerovaní a poslaní novovzniknutého periodika: „Po prvé v dějinách našeho
výtvarného umění začíná vycházet časopis, který bude tlumočníkem organické potřeby
doby, bude u nás bojovat o umění, které bude odrazem života v jeho historické
konkrétnosti, vychovávat a měnit člověka v socialistickém duchu a z každodenního
života našeho lidu čerpat podněty k vytváření uměleckých děl jako obrazu jeho úsilí o
vybudování socializmu v naší zemi. … Bude plnit hlavní úkol současného vývoje – chce
být mluvčím snah v umění o vytvoření bližšího vztahu k lidu, dát do služeb v zápasu o
nový život své výrazové prostředky a jimi pomáhat učinit srozumitelnými cíle
socializmu.“ A ďalej: „Bude pečovat o výtvarné umění, které v organické souvislosti
obsahu a formy nejpůsobivěji bude vyjadřovat úsilí doby umělecky pravdivým
realistickým výrazem. Z tohto záměru vyplývá samozřejmý závazek bojovat proti
přežitkům buržoazního kozmopolitizmu a formalizmu.“86 Prehlásenie predstavuje nielen
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proklamáciu o smerovaní časopisu, ale zároveň aj akýsi manifest umenia socialistického
realizmu, formulovanie niektorých zásad implantovanej umeleckej tendencie,
označovanej ako metóda umeleckého poznania. 87Jej definícia bol založená nielen na
formálnej stránke umenia a jeho výrazových prostriedkoch, ale bola vyjadrená
predovšetkým spoločenským poslaním a úlohou umenia.
Tá v intenciách novej kultúrnej politiky ukladala umeniu úlohu didakticky
pôsobiť a ideologicky modifikovať vnímateľa umenia. Na diváka sa tak koncentruje
všetka pozornosť. Pracuje s koncepciou nového publika najjasnejšie snáď formulovanej
vo viacerých prejavoch Zdeňka Nejedlého, toho času ministra školstva, vied a umenia.
Podľa neho má nové umenie odrážať novú spoločnosť, má byť určené pre nové široké
publikum, nie už len pre úzky okruh záujemcov.88
V nasledujúcich článkoch úvodného čísla prvého ročníka sú tieto myšlienky
ďalej dopĺňané a rozvíjané. Systematicky a intenzívnejšie sa zdôrazňuje spoločenská
úloha umenia, ktorú dokonca Jozef Rybák označuje za „nejkrásnejší úkol, který umění
kdy mělo“. Ten bližšie charakterizuje ako „socialistickou výchovu širokých mas“, s
cieľom „formovat nové společenské vědomí nášho člověka“, ako aj „stát po boku
dělnické třídy, proslavit její veliké budovatelské dílo a pomáhat ji vést k slavným a
vysokým métám socializmu“.89
Vzájomný vzťah umelca a nového publika zas podrobnejšie charakterizuje
článok Lubora Káru, podľa ktorého sa má umelec snažiť nájsť kladný pomer k
pracujúcemu ľudu, študovať jeho život a preňho tvoriť. Za to je vraj umelec odmenený
a obdarený najväčšou starostlivosťou a zahrňovaný láskou a úctou pracujúcich.90
V týchto textoch je charakteristické nominovanie autorov za hovorcov nového
publika, cez umelcov má ľud vyjadrovať svoje názory a postoje. Kára napríklad
prehlasuje, že „pracující lid má k tomuto umění (pozn. t.j. k socialistickému realizmu)
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uvědomělý, svrchovaně kladný poměr, poznává se v něm, ... přijímá jej s láskou, s
citovou vřelostí a ideovým zápalem, protože zde jde o umění, které je s jeho životním
bytím srostlé, které zlidšťuje, demokratizuje. Takové a jedině takové umění pracující lid
žádá a má největší zájem na jeho rozvíjení.“91
V tejto súvislosti by som rada spomenula referovania o správaní sa
návštevníkov na veľkých výstavných prehliadkach, ich reakciách a hodnoteniach
vystavených prác, ktoré býva často používané ako kľúčový argument kritiky diel. „Před
obrazy a sochami stojí skupiny našich lidí, kteří si živě vyměňují názory o práci umělců,
diskutují o tom, co podle jejich názoru vystihl umělec pravdivě, kde byla myšlenka
nehluboká nebo špatně vyjádřená. ... naši lidé pred výtvarnými díly již nediskutují o
tom, jak je třeba rozumět modernímu umění, nýbrž o tom, jak odstraňovat chyby na
ceste k socialistickému realizmu...“.92
Nové publikum umenia tu je označované pojmami masa či masy, široké masy,
či masy pracujúcich, pracujúci ľud, robotnícka trieda, náš ľud alebo náš človek. Len
párkrát bol použitý pojem divák a to vždy v kritikách, v priamej súvislosti s výstavou
umeleckých diel, v prípade kritikovej introspekcie do diváka ako návštevníka
rozoberanej výstavy.
Z predchádzajúceho výpočtu označení je zjavné, že sa tu ako vnímateľ umenia
predpokladá kolektívne publikum, homogénna masa s jednotnými vlastnosťami, ktorú,
ak vôbec treba špecifikovať, tak jej triednym pôvodom. Ak sa náhodou jedná o
jednotlivca, je to zástupca skupiny, triedy, ba celej spoločnosti, ktorá si naň priam
majetnícky nárokuje, je to „náš človek“, ktorý sa stáva prisvojeným objektom a
námetom umeleckého diela. Zároveň sa jeho porozumenie a názor stal hlavným
kritériom hodnotenia kvality diel. Paradoxne, napriek tomu, že umelecká tvorba mala
vychádzať z požiadaviek „pracujúceho ľudu“ mala byť taktiež nástrojom jeho
transformácie na „nového človeka“.
V prvých dvoch ročníkoch časopisu Výtvarné umění, z ktorých pochádzajú
prechádzajúce citáty, sa zadefinovali a špecifikovali úlohy umenia a jeho poslanie voči
novému publiku, spoločenská angažovanosť umenia. V nasledujúcich ročníkoch akoby
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už nie je potrebné toľko vysvetľovať, opakujú sa a potvrdzujú predchádzajúce
usmernenia, citujú sa staršie výroky a prehlásenia. Pozornosť redakcie sa už zameriava
na komentovanie a „usmerňovanie“ aktuálneho diania, výstavných prehliadok doma aj
v zahraničí, samozrejme v hraniciach socialistického tábora, na prezentovanie tvorby
národných klasikov a zaslúžilých umelcov ako tvorivých vzorov hodných nasledovania.
Polemika, respektíve ťažisko teoretických úvah sa presúva na témy súvisiace viac s
formálnou stránkou umeleckých diel. Štúdie sa zameriavajú predovšetkým na zásady
marxisticko-leninskej estetiky, teóriu odrazu a s ňou súvisiacu interpretáciu realizmu,
tematičnosť a typovosť socialisticko-realistického umenia a napokon na kritiku
formalizmu.
Od tretieho ročníka sa mení zloženie redakčnej rady, jej predsedom sa stal Jiří
Kotalík a vedúcim redaktorom Vlastimil Fiala, toho v nasledujúcom roku na jeho poste
vystriedal filozof a estetik Dušan Šindelář, ktorý sa od roku 1955 na nasledujúcich desať
rokov stáva šéfredaktorom časopisu.
Od roku 1956 a teda od 20. zjazdu Komunistickej strany Sovietskeho zväzu, na
ktorom bol odsúdený kult osobnosti, zaznamenávame postupnú zmenu v zameraní a
prístupe autorov textov. Čoraz častejšie sa začínajú objavovať negatívne vyjadrenia o
schematizme, vulgarizátorskej metóde, pričom sa odsudzujú predovšetkým z dôvodu
zdôrazňovania respektíve povrchného uplatňovania požiadavky tematičnosti diel.93
Spoločenská angažovanosť umenia tu však zatiaľ zostáva stále platná vo svojej
pôvodnej didaktickej a ideologicky propagandistickej podobe, respektíve nenachádzajú
sa tu ani len náznaky na jej prehodnotenie. Subjektivizmus tvorcu a nezobrazivé
umenie sa naďalej radikálne odmieta.

2.3.2 Divák a diferencované estetické vnímanie skutočnosti 1957 – 1966

Prehodnotenie spoločenskej angažovanosti umenia a interpretácia vzťahu
umelca voči svojmu publiku, tak ako bola formulovaná začiatkom 50. rokov, sa dostáva
do domáceho teoretického diskurzu vďaka uzneseniu Zjazdu sovietskych výtvarníkov
93
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konajúcom sa v roku 1957, ktorý okrem iného uznal vulgarizátorské tendencie
predchádzajúceho obdobia. Potvrdila sa tu nutnosť spoločenskej úlohy umenia,
zdôraznila sa síce výchovná funkcia umenia, no nielen v oblasti ideológie ale aj
estetického vnímania skutočnosti.94 Tieto závery interpretoval a ďalej rozvinul Václav
Formánek teóriou, že umenie vychováva človeka nielen ideologicky, ale aj esteticky a
teda podstatou spoločenskej funkcie umenia je estetická podnetnosť, ktorá vo vedomí
ľudí spôsobuje sympatie či antipatie k javom života a stáva sa tak zdrojom k jednaniu.
Umelecká tvorba je vraj vždy ideovou a ideologickou činnosťou, a to aj v prípade, ak nie
je obsiahnutá v prvotnom zámere umelca.95
Redakcia časopisu tieto zmeny otvorene priznáva a reflektuje v úvodníku
deviateho ročníka „našim dělníkům, rolnikům a pracující inteligenci se má dostati do
rukou ne tak zvané umění pro lid, ale umění nejhodnotnější.“ teda kritériom kvality
umenia nemá byť len jeho námet, ale aj jeho výtvarné prevedenie. Spoločenskú
hodnotu priznávajú aj inému ako didaktickému a realistickému umeniu: „Je třeba
kriticky se vyslovit k některým u nás dožívajícím nesprávným názorům, jako např.
k myšlence, že výtvarné umění působí jen ve sféře ideologie... výtvarné umění má
schopnost obrozovat člověkovo vidění a poznání světa, obohacovat člověka o nová
a dosud neznámá vidění, stvrzovat jeho bytí, poskytovat radost, učit, nově barevně
a tvarově vidět a tím činit lidský život hodnotným.“96
Ešte pred spomínaným uverejnením záverov Zjazdu sovietskych umelcov bol v
časopise pod pseudonymom uverejnený k tejto problematike zásadný článok literárnej
teoretičky a historičky Růženy Grebeníčkovej. V tomto texte veľmi jasne charakterizuje
prístup predchádzajúcich rokov a polemizuje nad niektorými jeho problematickými
bodmi. Tie vidí predovšetkým v požiadavke zrozumiteľného umenia, jednak ako
demokratizujúceho umenia, ktoré má dôjsť až k širokým masám, má prehovárať k
svojim súčasníkom a má byť ním chápané a na druhej strane o zrozumiteľnosti umenia,
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ako o možnosti vyložiť ho a dešifrovať. Zatiaľ čo prvé vedie k znivelizovaniu výrazových
prostriedkov a rezignovaniu na umelecké výboje, druhý aspekt ho uberá o jeho
emotívnosť. Jej názor spočíva v tom, že „tvorba sama předurčuje celý společenský
proces vůbec, ale i protihráče tvořícího umělce, jímž je publikum, které si tento umělec
zvolil. „ A ďalej: „I kdybychom redukovali uměleckou tvorbu na jakousi osvětářskou
činnost, zůstava otázka, k čemu se podobnými cestami publikum vychovává.“ V prípade
socialistického realizmu to bola podľa autorky prázdnota, vulgarizmus, primitivizmus.97
Postupne sa tak formuluje požiadavka nového diferencovaného vnímania
publika. Jednoznačné vyjadrenie v tomto smere publikoval Miroslav Klivar.
Konzumentské, „vnímateľské“ vrstvy už podľa neho nie je možné vnímať ako „inertnú,
nerozčlenenú masu“. Rozdielni vnímatelia majú rozličné estetické normy, čo je
ovplyvnené rôznymi faktormi, pričom sa však autor vyhol zdôvodneniu
prostredníctvom triedneho pôvodu. Konzumenti umenia s vyvinutým estetickým
zmyslom a náročnejšími požiadavkami na umenie posúvajú svojimi nárokmi
spoločenskú a estetickú potrebu smerom k „avantgardnému objaviteľstvu“. Hoci na
tomto mieste autor bližšie nekonkretizuje svoju predstavu avantgardného objaviteľstva,
v iných súvislostiach presadzuje „mnohotvárne, no zrozumiteľné realistické umenie“.98
Prostredníctvom tohto posunu vo vnímaní umeleckého publika ako aj predtým
spomenutého rozšírenia úlohy umenia voči vnímateľovi sa tak postupne otvorila cesta
publikovaniu diel moderného umenia, menovite novej figurácii. Rehabilitovala sa
umelecká individualita a variabilita výrazových prostriedkov, no protirečivosť medzi
subjektívnym umeleckým prejavom a neustále požadovanou zrozumiteľnosťou umenia
bol stále súčasťou teoretického diskurzu, i keď dalo by sa povedať, skôr okrajovo.

2.3.3 Divák ako indivíduum 1966 – 1969

Ďalší zaujímavý posun nastáva v polovici 60. rokov. V tomto období sa opäť
mení personálne obsadenie redakcie časopisu Výtvarné umění, redaktormi sa stávajú
Luděk Novák a Miroslav Lamač. Je však otázne, či zmena nastáva práve vďaka výmene
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vedenia, vzhľadom na to, že okruh prispievateľov sa zásadne nemení, skôr sa rozširuje o
nové mená.
Periodikum začína systematicky reflektovať „západný“, teda západoeurópsky
a severo-americký umelecky diskurz a aktuálne umelecké dianie. 99 Od polovice 60.
rokov sa v časopise uverejňujú nielen reprodukcie diel, ale aj teoretické príspevky
západných autorov. K západnému umeniu sa čoraz častejšie a zasvätenejšie vyjadrujú aj
domáci teoretici, prinášajú recenzie a kritiky významnejších výstavných prehliadok.
Časopis začína systematicky mapovať abstraktné umenie v jeho rôznych podobách,
nové prístupy ku klasickým médiám, umenie objektu, ako aj nové umelecké tendencie.
Z nich sa tu najvýraznejšie venuje takzvaným konštruktívnym tendenciám - op artu a
kinetickému umeniu.
Problematika spoločenskej funkcie umenia a jeho adresnosti umeleckému
publiku sa vo všeobecnosti, až na pár intenzívnejších výnimiek, ktorým sa budem teraz
v krátkosti venovať, zo štúdií a odborného diskurzu takmer úplne vytratila. Ako
najdôležitejšie sa javí klasifikácia jednotlivých tendencií, špecifiká výrazových
prostriedkov, formálna stránka diel a podobne.
Vnímanie umeleckého diela divákom sa stalo aktuálnou otázkou
konštruktívnych tendencií a dôležitým momentom pri popise jednotlivých umeleckých
diel. V prípade op-artových diel sa riešila problematika percepcie, to ako na vnímateľa
pôsobí vizuálny efekt, či ako vzniká dojem pohybu v divákovom oku prípadne jeho
vlastným pohybom okolo umeleckého diela a teda aktívnym dívaním sa. Interaktivita v
prípade niektorých kinetických objektov taktiež ešte intenzívnejšie nabádala diváka k
aktivite.
Teoretikom zameriavajúcim sa na konštruktívne tendencie, ktorý pravidelne
prispieval do Výtvarného umění bol Jiří Padrta. Jedným z ústredných problémov,
ktorým sa Padrta zaoberal, bol práve nový vzájomný vzťah umeleckého diela a diváka
nielen z hľadiska divákovho fyzického vnímania umeleckého objektu, zaujímal sa aj o
novovznikajúce sociálne súvislosti. Rada by som odcitovala stať z jeho kritiky
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medzinárodnej putovnej výstavy Světlo a pohyb: „trvá chvíli než si divák na takové dílo
zvykne. Mistní publikum, zejména mladí, zábrany vůbec nezná. … Královsky se při tom
bavilo. Skoro jako v lokále s hracími automaty. Tato naprostá neochota k tiché meditaci
před „zázrakem“ umění a neúcta k jakékoliv metafyzické jeho hodnotě nikomu nevadila.
Stovky návštěvníků objevili totiž na výstavě něco velmi blízkého a zdánlivě zcela
profánního: moment hry. A okamžitě si ho přivlastnili. Jde však v tomto novém umění
skutečne jen o hru? Jen sčásti a ve smyslu, který je jenom jedním z mnohých.“ A ešte na
záver konštatuje „Lidé ztrácejí strach z umění a komplexy snobství, jimiž tak často
zastírají nedostatek skutečně hlubokého pochopení.“100
Ďalšou umeleckou tendenciou, ktorá pracuje bezprostredne s umeleckým
divákom a nanovo definuje vzťah medzi umelcom a publikom je akčné umenie. Tomu sa
však na stránkach Výtvarného umění príliš veľa priestoru nedostalo. Avšak práve tu
bola uverejnená významná štúdia Jindřicha Chalupeckého, v ktorej sa venuje akčnému
umeniu a práve tej jeho vyhranenej podobe vyznačujúcej sa programovým cieľom
umelcov zotrieť hranice umenia a reálneho života, maximálne zapojiť publikum a
natrvalo ovplyvniť ich reálny život alebo myslenie participáciou na umeleckom diele.
Menovite sa tu zaoberá tvorbou Vladimíra Boudníka a Milana Knížáka, do veľkej miery
sa venuje analýze spôsobu ich práce, participácie umelcov s publikom, zdôrazňuje
aspekty ako nabádanie divákov k neustálej aktivite, transformácia umeleckých diel na
akt hry, či obradu. V tejto polemickej štúdii však rieši najmä konflikt a historický rozpor
umenia a spoločnosti, ako rozpor medzi autonómnym umením a umením stotožneným
so životom vedúcim k dematerializácii umeleckého diela, k jeho eliminácii na gesto, či
pokyn. „Tak tu vzniká široký rejstřík metod … ve všech však jde o to systematicky
odstranit rozdíl mezi životem a uměním, umění činit beze zbytku životem a život činit
beze zbytku uměním. Zrušení uměleckého díla je nutným důsledkem.“101 Takéto
odhmotnené umelecké dielo sa podľa autora vydáva životu celkom napospas a s
najväčšou pravdepodobnosťou ho život zneškodní, pohltí, tak ako sa to stalo v
Boudníkovom a pravdepodobne stane v Knížákovom prípade. Hoci tento prístup vníma
skôr skepticky ako nevydarený experiment, zdôrazňuje jeho progresívnosť.
Prostredníctvom jeho výsledkov sa dopracováva k téze, že umenie má pôsobiť čo
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najprudšie na sociálnu a historickú skutočnosť, má si však pri tom ponechať svoje
autonómne postavenie, nájsť si priestor akoby na hranici života a umenia. Súčasný
vývoj podľa autora „spěje spíš k likvidaci protikladu mezi uměním a životem“. 102
Posun, ktorý nastal v teoretickej reflexii publika umenia, by som opäť rada
ilustrovala pojmami, ktorými bolo publikom v skúmaných textoch pomenúvané.
Označenia umeleckého publika z predchádzajúceho obdobia na základe spoločenskej
triedy boli nahradené „tradičnými“, dalo by sa povedať neutrálnymi pojmami: divák,
publikum, konzument, či jednoducho človek, pričom len zriedkavo sa o ňom uvažuje v
pluráli.
Do pozornosti sa tak dostáva jednotlivec, ktorému sa priznáva právo na vlastné
hodnotenie a subjektívny zážitok. Postupne sa objavujú špecifikovanejšie pojmy
snažiace sa charakterizovať spôsob vnímania umeleckého diela publikom – diváci sú
označovaní ako vnímatelia, pozorovatelia, aktéri alebo účastníci. Tento posun sa
odohrával, ako už bolo povedané, smerom k diferenciácii publika, postupom času
väčšej špecializácii samotných teoretikov, ktorí si vyvinuli vlastné prístupy a východiská
prirodzene vyplývajúce z ich celkového teoretického zamerania.
Východiskom týchto úvah je pritom konkrétna umelecká produkcia, texty sú
teda analýzou a prehodnotením už hotového realizovaného vzťahu, na rozdiel od
predchádzajúceho modelu, kedy predstavovali programové vyhlásenia a smernice s
ideológiou socialistického realizmu.
Umelecké publikum už nie je predstaviteľom určitej spoločenskej skupiny ani
sa o ňom už neuvažuje ako o niekom, voči ktorému má umenie a kultúra záväzky.
Didaktická funkcia umenia sa postupne vytráca, alebo sa skôr o nej diplomaticky mlčí,
spoločenská úloha umenia nie je nutne previazaná s politikou.

102

In: Ibidem, s. 371.

45

46

3. AKTIVIZÁCIA DIVÁKA AKO ESTETICKÝ FENOMÉN - NEOKONŠTRUKTÍVNE TENDENCIE
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V rámci neokonštruktívnych či v dobovom diskurze tiež takzvaných nových
tendencií je možné „obrat k divákovi“ vo všeobecnosti definovať z dvoch perspektív - z
estetickej a sociálne motivovanej, ktoré sa však vzájomne prestupovali. Obe
predstavujú isté propozície nového pohľadu na vzťah medzi umelcom, umeleckým
dielom a diváčkou/divákom. Na nasledujúcich stranách sa pokúsim o ich stručnú
sumarizáciu a o pomenovanie a analýzu vybraných pojmov a konceptov, ktoré sa
z hľadiska dobových programov a reflexií javia ako dôležité, zameriavajúc sa pritom
primárne na lokálne československé prostredie a jeho kultúrny a spoločensko-politický
kontext.
Tento záujem o adresáta umeleckého diela môže byť z dobových domácich
i zahraničných umeleckých programov vnímaný ako primárne estetický fenomén, ako
súčasť výskumov nových formálnych prvkov, stotožňovaný hlavne smerom takzvaného
konkretizmu. Teda popri kategóriách ako napríklad pohyb a svetlo alebo čas či princíp
permutácie prvkov, pristupovali umelci k divákovi a jeho vnímaniu ako k ďalšiemu
inovatívnemu prvku formálneho experimentu.
Josef Hlaváček vo svojej štúdii o českom konštruktivizme načrtáva paralely
medzi druhou , povojnovou avantgardou a prvou avantgardou medzivojnovou, ktoré
nachádza v aktualizovaní nádeje v to, že "je možné společnost uspořádat na nových
základech; že tyto nové základy jsou pevně spjaty s pokrokem vědy a techniky; a že
umění je experimentálním ověřováním zamýšlených změn."103 Predstava umenia, ako
symbolického predznamenania racionálneho usporiadania budúcej spoločnosti
prostredníctvom elementárnych výtvarných prostriedkov našla svoju rezonanciu aj
v povojnovom období. No ako autor pokračuje ďalej: "utopicko-filozofický základ celého
usilování byl pociťován spíše v pozadí a někdy až potlačován a do popředí vystoupily
rysy technicistní a laboratorní."104
Podobne podľa Tomáša Štrausa tkvie odlišnosť medzi rano-avantgardnými
predchodcami a súčasnou tvorbou v súdobom skepticizme voči "programovaniu"
umenia, teda voči vopred stanovenému umeleckému programu s konkrétnym
mimoumeleckým cieľom a tiež v skepse "k možnostiam sociálnej funkcie a obrody
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človeka a spoločnosti umením".105 Namiesto toho sa podľa autora táto "zdržanlivosť v
odhade možností vlastnej tvorby" pretavuje do formálneho experimentu. Ako píše,
"postoj súčasného neokonštruktivistu k svojej práci je postojom novodobého vedeckého
pracovníka a nie tradičným postojom kňaza, filozofa, či osvietenského ideológa", ktorý
sa prejavuje "predovšetkým ako plánovitá koncentrácia na výskumnícke laboratórne
úlohy estetiky a umenia."106

3.1 NEOKONŠTRUKTÍVNE TENDENCIE A POZITÍVNY PRÍSTUP UMELCA K SPOLOČNOSTI

Dobové programové definície ale aj kritické interpretácie neokonštruktivizmu či
nových tendencií sa vo významnej miere formovali v opozícii voči informelu, voči
subjektivizmu, existenciálnemu ladeniu ale aj introvertnosti vo vzťahu k recipientovi, od
ktorého bolo očakávané „len“ kontemplatívne – a teda pasívne – empatické vcítenie do
diela a autorovej výpovede. Táto poloha umeleckej tvorby založená na psychickej
introspekcii autorského subjektu, na jeho individuálnom prežívaní a častokrát kritickom
nadhľade k súčasnosti, tak bola vnímaná ako a priori negatívna, nepriateľsky naladená
a odmietavá voči spoločnosti a civilizačnému pokroku. Neokonštruktivizmus
v protiklade k tomu proklamoval pozitívny a racionálny prístup k spoločnosti, k človeku
a k technickej civilizácii a celkovo k optimizmu, ktorý v niektorých vyjadreniach nebol
nepodobný pátosu socialistického realizmu.107 Je zaujímavé, že diskurz okolo
neokonštruktívnych tendencií nemal potrebu obhajovať bezpredmetné abstraktné
umenie či naznačovať rozdielnosť s oficiálnou kultúrnou politikou, bol čisto vnímaný
ako „reakce proti dědictví tachizmu a informálního umění, jež přivedli do krajnosti
estetiku zcela opačného druhu – to znamená subjektivní a romantickou.“108
Tento antagonistický naratív bol nosným motívom u mnohých autorov. 109
Naoapak, rozdielny pohľad na vzťah neokonštruktivizmu a informelu priniesol Tomáš
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Štraus, ktorý vo svojej práci Umenie dnes predostrel svoju predstavu dialektického
vývoja umenia, odvíjajúceho sa medzi snahami o autonómiu umenia, ako formálny
výskum a naopak úsilím o jeho integráciu v živote.110 Tieto jednotlivé tendencie
existujúce aj paralelne v jednom období, sa vlastným vývojom vyhrotia až k svojej
vlastnej negácii, kedy dochádza ku korigovaniu situácie umenia a k posunu vývoja ich
dialektickým opakom. Túto schému Štrauss aplikoval na súčasné umelecké dianie a v
troch štúdiách postupne analyzoval podľa neho najdôležitejšie tendencie súčasného
umenia, informel, pop-art a nový realizmus spolu s happeningom a napokon
neokonštruktívne tendencie. Informálnu abstrakciu ako tvorivý proces založený na
autorskej introspekcii a exaltovanom geste podmieňujúcimi vznik novej umeleckej
formy i techniky, označil Štraus za už vyčerpanú metódu, za „uzavretý kruh“ v rámci
„pólu“ umeleckej autonómie . K podobnému koncu, "uzatvoreniu kruhu", ale podľa
neho spel aj jej protipól, happening, ktorý svojou snahou o absolútnu integráciu
umenia v živote smeroval nenávratne k negácii samotného umenia. V
neokonštruktivizme Štraus videl prostriedok opätovného konštituovania umenia pripadá mu podľa neho dokonca "historická úloha obrodiť umenie rehabilitáciou
estetickej účinnosti.“111
Spomínaný pozitívny prístup k spoločnosti a k človeku bol predovšetkým
obdivom k modernej civilizácii a vyznačoval sa až nekritickým technooptimizmom.
Nové „racionálne“ umenie len odráža túto skutočnosť, reaguje na fascinujúce vedecké
a technické inovácie a v mene pokroku prejavuje záujem o spoluprácu umenia a vedy.
Slovami Franka Poppera "(kinetické) umenie na seba prebralo rolu symbolicky
reprezentovať vedecký a technický progres".112 Z toho vyplýva nielen v istom zmysle
didaktická funkcia umenia, ale aj poňatie umenia ako estetizujúceho alebo
humanizujúceho prvku modernej technickej civilizácie. Predstava humanizácie techniky
či harmonizovania technickej civilizácie rezonovala veľmi silno aj v Československu

napríklad materiálovými a technologickými experimentami, tak ani zahĺbenie sa dovnútra
autorského subjektu a psychologizácia tvorivého procesu nemôžu byť vnímané len ako odmietavé
gesto voči mimoumeleckým rámcom. Na toto čierno-biele nazeranie už v danom období
upozorňovala napríklad výstava Jana Kříža Jeden okruh voľby: KŘÍŽ, Jan: Jeden okruh volby. Katlog
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a dala by sa vnímať ako isté identifikovanie spoločenskej funkcie tohto typu umenia –
okrem iného Jiří Padrta hovorí o „poľudštenej geometrii“113 či o „novom humanizme“,
čo je pojem, ktorý používal aj Pierre Restany; podľa Arséna Pohribného sa „konkréty
aktívně podílejí na pozitivní humanizaci dnešního a příštího světa."114 Popritom sa tiež
šíril ideál umelca ako výskumníka, ktorý systematicky a racionálne, často krát opierajúc
sa o vedecké poznatky, pracuje na svojom programe.
Formálne estetické experimenty sa vydali smerom zamerania sa a výskumu
divákovej percepcie umeleckého diela. William C. Seitz, kurátor výstavy The Responsive
Eye, ktorá sa pokúsila pomenovať rôzne spôsoby práce s vnímaním v rámci závesného
obrazu, navrhol namiesto pojmu „optické umenie“ označenie "perceptual abstraction"
(perceptívna abstrakcia).115 Tieto experimenty však nekončia len pri op arte, ale
nadobudli aj ďalšie podoby. Od interaktívnych objektov, vytvorených s cieľom aktívnej
manipulácie s dielom prostredníctvom kvalít ako variabilita a otvorená štruktúra, cez
prostredia tematizujúce prostú fenomenologickú prítomnosť diváka v diele, po
predstavenia usilujúce vo väčšej či menšej miere o totálny estetický zážitok,
gesamtkunstwerk, predstavujúci senzuálny vnem pre všetky zmysly. Podrobnejšie sa
týmto prístupom budem venovať v nasledujúcich častiach tejto kapitoly.
Dôležitým a často opakovaným pojmom bola syntéza rôznych umeleckých
druhov a snaha o vytvorenie intenzívneho multisenzorického zážitku. Jiří Padrta
definoval samotné konštruktívne tendencie ako "široce založený myšlenkový proud,
který staví na rozlehlém programu syntézy různých druhů umění a vystupuje s
požadavkem jejich integrace do sociálního rámce dnešní společnosti,"116 pojem bol tiež
vnímaný ako jedna z charakteristík kinetického umenia.117 Umelecká syntéza bola
spájaná s predstavou spektáklu, vnímaného pozitívne a apoliticky, v rozpore s
prijímaním tohto konceptu tak, ako ho presadili Situacionisti a Guy Debord ako prejav
a nástroj kapitalistickej spoločnosti vedúcej k odcudzeniu a pasivite. Práve naopak,
spektákel a intenzívny multisenzorický zážitok bol interpretovaný predovšetkým ako
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reakcia na pocit vyčerpania a stratu aktuality tradičných výrazových prostriedkov, na ich
neschopnosť osloviť človeka súčasnosti neustále vystavovanému množstvu obrazov
a vnemov. No viac ako o kritický postoj, či snahu konkurovať alebo inak prekonať
vizuálnu a masmediálnu kultúru súčasnosti, sa jedná o pozitívnu inšpiráciu
a stotožnenie s mestskou kultúrou a konzumnou spoločnosťou. Ako píše Michel Ragon:
„Neboli by sme vôbec schopní porozumieť celej jednej oblasti súčasného umenia bez
toho, aby sme prijali to, že výnimočné vizuálne a výtvarné predstavenia (spectacle) ako
neóny na Times Square alebo Picadilly Circus, ohromujúce plagátové plochy či
akumulácie rôznofarebných objektov v shopping centrách môžu byť námetom inšpirácie
umelcov žijúcich v tomto svete reklamy, pin-upov, kina, fľašiek od Coca-Coly, atď.,
rovnako ako ním mohli byť plachetnice, výletné hostince a raňajky v tráve pre umelcov
druhého cisárstva.“118 Podľa Ragona je „umenie-hra“ či „umenie-spektákel“ odpoveďou
pre už sa ohlasujúcu „civilizáciu voľného času“ a súčasného človeka rodu homo ludens.
No syntéza umení bola vnímaná aj ako integrácia vizuálneho umenia a architektúry
s pozitívnou víziou vytvárania architektonických či urbanistických celkov a teda ako
nástroja demokratizácie umenia jeho začlenením mimo umelecké inštitúcie.119

3.1.1 Neokonštruktívne tendencie v dobovom diskurze

Prijatie neokonštruktivistických tendencií v Československom prostredí sa spája
s istými problémami. Častokrát sa ako dôvod zamietavého stanoviska kritikov uvádza
problematickosť pôvodnosti, teda autentickosti tejto tvorby v našom prostredí, s
výhradami, že sa jedná o akýsi módny import cudzích ideí, ktoré u nás nemajú
tradíciu.120 To je istotne jeden z faktorov, ktorý teoretici neokonštruktivizmu či nových
118
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tendencií citlivo vnímali a venovali jeho popretiu zvýšenú pozornosť poukazovaním na
príklady autorov z medzivojnového obdobia, alebo zdôrazňovaním kontinuálneho
tvorivého vývoja jednotlivých umelcov, považované za argument proti obvineniu z
pasívneho preberania vplyvov zo zahraničného umenia.
Zdá sa ale, že ešte väčšie rozpaky a zamietanie spôsoboval nový charakter
tohoto umenia, ktorý vzbudzoval pochybnosti, či sa vôbec jedná o umenie. Nielen jeho
nezobrazivý charakter a chýbajúci námet, ale aj absencia autorského rukopisu a často
krát aj samotnej realizácie diela autorom, boli pravdepodobne dôvodom označenia
tohto umenia ako "chladné". Užívanie rôznych nových materiálov a technológií narúšali
konzervatívnu koncepciu umenia. To sú však len formálne znaky
neokonštruktivistických prác. Popritom idea multiplikovateľnosti alebo variabilnosti a
tým pádom negovanie umeleckého diela ako originálu, či umelca ako jediného autora
umeleckého diela, ale tiež nový vzťah, ktorý umelecké dielo tohto druhu nadväzuje s
divákom, rušiac tradičnú predstavu o umení ako predmete kontemplácie: to sú veci,
ktoré skutočne koncepciu umenia vedome problematizujú. Už Jindřich Chalupecký sa
na záver svojho informačného článku publikovaného v roku 1964, v ktorom
oboznamoval domácich čitateľov s aktuálnym dianím v Paríži a veľkú pozornosť tu
venoval práve novým tendenciám pýta: "Ale nakonec si nutno dát otázku, jsou-li to vše
důmyslné hříčky, nebo je-li to nějakým způsobem výtvarné umění. Mnohé, možná na
počet většina z toho, je asi hříčkou. Zejména ony různe konstrukce útvarů,
proměňujících se při každém divákově pohybu."121 Ale napokon je otázne, nakoľko
uvedomelo a dôsledne s týmito koncepciami narábali československí
neokonštruktivisticky orientovaní autori, či už teoretici alebo umelci a nakoľko sa
jednalo len o formálne experimenty či rétorické zvraty.
Ďalším dôležitým kritériom bola otázka nutnej spoločenskej relevantnosti, ktorá
sa pre neokonštruktivistické práce hľadala v súvislosti s ich uplatnením v architektúre
alebo vo verejnom priestore, ich pozitívna spoločenská funkcia sa interpretovala ako
estetizujúci prvok verejných i súkromných priestorov. Táto interpretácia ich však
zaraďovala medzi umenie aplikované a v tradičnej umeleckej hierarchii menej
hodnotné. V spomienkach Milana Dobeša sa napríklad píše, že na jeho prvú výstavu
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kinetického umenia v Bratislave v Galérii Cypriána Majerníka122 vyslal zväz počas jej
trvania ešte jednu výstavnú komisiu, zloženú zo zástupcov umelcov, architektov aj
dizajnérov, pretože prvá schvaľovacia komisia pred výstavou nespísala žiadne
stanovisko, čím de facto výstavu nezamietla ani neschválila. Ako spomína Dobeš:
"Uzniesli sa síce, že to, čo je vystavené, nepatrí do okruhu "vznešeného umenia", ale že
to bude asi niečo, čo zasahuje do umeleckého priemyslu. Ja som vedel - a
predpokladám, že si to uvedomovali aj niektorí členovia tejto komisie - že nemajú
pravdu."123
Zdôrazňovanie uplatnenia neokonštruktivizmu v architektúre a urbanistických
celkoch môže byť teda skôr vnímané ako pragmatický argument na zdôvodnenie ich
existencie, ich ospravedlnenie v nepripravených podmienkach, alebo ako akýsi
"komunikačný kanál" pre ich prijatie. Zároveň tu istotne bolo povedomie o súdobých
zahraničných programoch fúzie voľného s úžitkovým umením a vďaka tomu vitálnejšie
uvedenie umenia do života bežných ľudí, ktorá tejto stratégii asi v podmienkach
oficiálneho monumentálneho umenia pridávala na aktuálnosti a príťažlivosti. Napriek
tomu sa okrem sporadických realizácií tvorba českosloveských neokonštruktivistov
týmto smerom výlučne neuberala.
Neokonštruktivizmus sa ale rýchlo etabloval ako plnohodnotný umelecký smer a
dokonca na istý čas získal v československom prostredí mimoriadne postavenie a kredit
- až mohol vznikať "někdy dojem, že máme před sebou jedinou avantgardu dneška."124
V priebehu druhej polovice šesťdesiatych rokov sa aj samotná umelecká obec
výraznejšie diferencovala a prostredníctvom významných podujatí sa sformovali aj dva
dôležité teoretické programy venované tejto tendencii. Im sa bude venovať
nasledujúca časť so zameraním na ich na sociálny rozmer týchto programov a na ich
stratégie nového prístupu k divákovi.
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3.1.2 Nová citlivost

Dominantné postavenie má v dnešnom retrospektívnom pohľade na
neokonštruktivizmus v českom prostredí výstava Nová citlivosť skupiny Křižovatka a jej
hostí, Výstava svojou koncepciou predstavovala pokus o vykročenie za niekedy až
dogmaticky ponímané (predovšetkým formálne) hranice tohto smeru k širšie
koncipovanému ideovému hnutiu.
Výstavu zostavili Vlasta Čiháková-Noshiro, Zdeněk Felix, Miroslav Lamač a Jiří
Padrta, pričom posledný menovaný je aj autorom mnohokrát citovaného úvodného
textu v katalógu výstavy.125 Nová citlivosť, vychádzajúc z katalógového textu, nie je len
výstavou mapujúcou príbuznú názorovú orientáciu vystavených autorov, má skutočne
manifestačný ráz evokujúci program novonastupujúceho hnutia.126 Jiří Padrta tu
kontinuálne nadväzuje na svoje predchádzajúce teoretické závery – menovite
pomenovanie objektívnych tendencií127 a ďalej na text Konstruktivní tendence,128
v ktorých konštatoval vznik novej poetiky odrážajúcej civilizáciu technického veku. Klaný
vzťah k civilizácii s optimistickými vyhliadkami do technickej budúcnosti sa v Padrtovom
podaní interpretuje ako pozitívny postoj umelca k spoločnosti, ako "naděje a důvěry ve
smysl lidské existence " a prejavuje sa v zmene v "hlubokých strukturách svého smyslu
pro člověka".129 Program novej citlivosti s týmto pozitívnym pátosom "novému
humanizmu" kladie na umelca, vnímaného novo ako harmonický článok spoločnosti,
očakávania a nároky na jeho zvýšenú senzibilitu k "dynamickému pohybu v štruktúrach
súčasnej doby". Nová citlivosť teda pomenúva predovšetkým postoj umelca k
spoločnosti, vzdáva sa formálnych charakteristík a za spoločný prvok rôznorode
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zameraných umelcov tvoriacich rozličnými vizuálnymi jazykmi, označuje ich postoj
"přísný a presný, konkrétní a jasný, věcný, názorný a pozitivní ve vzahu ke človeku".130
Jiří Padrta tak vo vymedzení Novej citlivosti organicky pokračoval vo svojej línii
uvažovania. Na svojej koncepcii nového vzťahu umenia k modernej civilizácii, ktorú
formuloval na základe konštruktívnych tendencií, zotrvával naďalej v podstate v
nezmenenej forme, no začal ju vnímať v širších súvislostiach. Objektívne a čiastočne i
konštruktívne tendencie, ktoré sa ešte vzťahovali k formálnej stránke umeleckého diela
a z toho dôvodu pôsobili nekonzistentne čo sa týka tvorby "lyrickejších" autorov
skupiny Křižovatka, sa v Padrtovom uvažovaní premenili na pružnejšiu novú citlivosť
zdôrazňujúcu spoločenské väzby umenia. Na tejto filozofii ako aj na použitých pojmoch,
ktorými je vyjadrená, je patrný vplyv Pierra Restanyho, v ktorého textoch sa konštantne
vinie podobná línia uvažovania. Restany neúnavne hlásal koniec abstraktného umenia
(čím má na mysli lyrickú abstrakciu) stotožneného s individualizmom, pesimizmom a
odmietaním technickej civilizácie. Naopak oznamuje vznik tzv. novej prírody vytvorenej
industrializovanou a urbanizovanou spoločnosťou, ktorej dôsledkom má byť zrod novej
senzibility prejavujúcej sa najmä citlivosťou k priemyselnému objektu ako produktu
tejto civilizácie. Jeho "objavenie" a umelecké spracovanie, smerujúce napríklad k
asambláži je podľa neho dôležitý prínos nového realizmu.131
Nová citlivosť je teda akýmsi hraničným pásmom neokonštruktivizmu a nového
realizmu, napokon i Padrta sám v katalógu uvádza zahraničné zdroje "v textech Yvesa
Kleina, iniciátorů düsseldorfské skupiny Zero, ale i ve výrocích představitelů a obhájců
vzájemně velmi rozdílných myšlenek, jako jsou nový realizmus, nový konstruktivizmus a
pod."132 Tieto spomínané myšlienky sa však ani nemusia vnímať ako veľmi rozdielne,
napríklad samotné Zero tradičnejšie interpretované v kontextoch neokonštruktivizu, no
uvažujúceho značne nedogmaticky, predsa malo k predstaviteľom nového realizmu
veľmi blízko.
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3.1.3 Klub konkrétistů

Druhý dôležitý neokonštruktivistický program sa spája s aktivitami Klubu konkrétistov.
Zámerom jeho iniciátorov Arséna Pohribného, Radka Kratinu, Jiřího Hilmara a Tomáša
Rajlicha bolo vytvoriť voľné zoskupenie mimo zväzových štruktúr s širokou členskou
základňou a poskytnúť skupinové zázemie a prezentačné možnosti pre dosiaľ
marginalizovaných autorov s neokonštruktivistickou orientáciou. Klub konkrétistov v
istom zmysle predstavuje akýsi "druhý hlas" neokonštruktívnych tendencií v
Československu nielen tým, že sa pokúsil formulovať alternatívny teoretický základ
povedľa Padrtových konštruktívnych tendencií, ale aj združením, dalo by sa povedať v
prevažnej miere regionálnych umelcov, ktorých tvorba bola v pražsky centralizovanej
umeleckej prevádzke málo reflektovaná. Neokonštruktivizmus sa mal vďaka Klubu
konkrétistov konštituovať ako široké domáce hnutie. Na základe tejto ambície boli
čoskoro po založení klubu v máji 1967 sformované "regionálne pobočky" v Prahe, Brne,
Ostrave a Bratislave133. Hybnou silou Klubu konkrétistov bolo niekoľko agilných
jednotlivcov, ktorí v priebehu necelých štyroch rokov existencie spoločne zorganizovali
viacero výstavných prehliadok,134 teoretickú "silu" tu predstavoval Arsén Pohribný a
čiastočne Ľuba Belohradská, ako členka-teoretička slovenskej "sekcie".
Pohribný nazeral na neokonštruktivizmus skrz premisy konkrétizmu,135 teda
zdôrazňujúc autonómiu artefaktu ako estetického objektu spredmetňujúceho
abstraktné myšlienky "čisto umeleckými" prostriedkami a nezávislého na akýchkoľvek
mimoumeleckých vzťahoch či komunikačnej hodnote diel. Tie Pohriný aktualizoval a
rozšíril o nové výtvarné prostriedky a postupy, ale tiež doplnil o ideu nového
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135
Ako zdroje Arsén Pohribný menuje Thea Van Doesburga a Maxa Billa.
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humanizmu, vychádzajúce z pozitívnej reakcie na modernú civilizáciu, tak ako to
presadzoval Jiří Padrta.
Prvým sformulovaním ideovej koncepcie Klubu bol text "Výzva konkretistům", v
podstate akýsi manifest skupiny, spísaný na prvom valnom zhromaždení členov v
Ostrave v júli 1967. 136 Podobné manifestačné vyznenie má Pohribného úvod v katalógu
prvej klubovej výstavy, ktorá sa konala v nasledujúcom roku v Oblastní galerii Vysočiny
v Jihlave.137
Hoci sa Arsén Pohribný vo svojej vlastnej vízii neokonštruktívnych tendencií
obrátil na úzko špecifický konkrétizmus, brojil proti jeho dogmatickému ponímaniu z
formálneho hľadiska a elasticky ho rozšíril na aktuálne prístupy rozširujúce tradičné
výtvarné média, na svetelné a kinetické prejavy, na tvorbu prostredí a na vizuálnu
poéziu. Nadviazal ale tiež na súdobé úvahy týkajúce sa fundamentálnejšieho
premyslenia výtvarného diela a v súvislosti s nimi propagoval aj koncepciu artefaktu
ako sériovo produkovaného predmetu. Príznačne pre neokonštruktivizmus hlásal
existenčný optimizmus a pozitívne nastavenie k súčasnej technickej a vedeckej
civilizácii. Za zaujímavú môže byť považovaná zmena jeho charakteristiky
konkrétistického diela. Zatiaľčo spočiatku Pohribný konkrét definoval ako "pozitivní
koncept světa",138 ako jeho mikroprojekt, neskôr svojou koncepciou konkrétu, ako
"nově stvořený předmět estetické fascinace" 139sa už výhradne koncentroval na
estetický účinok, akým na vnímateľa pôsobí. Utopická vízia budúceho harmonického
sveta však bola naďalej jeho cieľ: "Co rozhoduje, to je koncepce. Koncepce pozitivní
estetické fascinace a projekt daný zdůrazněnou a jasnou syntaxí. ... Positivní,
optimistická koncepce ... se přenáší přes bídu života jasným řádem konkrétních projektů
do budoucího světa Rozumnosti."140
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Ako "predmet estetickej fascinácie" má konkrét už v tejto svojej definícii
obsiahnutú nutnosť intenzívneho pôsobenia na vnímateľa. V tomto zmysle Arsén
Pohribný zdôrazňuje predovšetkým nové formy práce s divákom a zameranie sa na
"obecenstvo, kromě jiného výzvou k účasti na dotváření díla", požaduje " konec diváctví
a jeho pasivity". Žiaducim aspektom konkrétistických prác sa stáva "otevřenost
možnostem a variantám, které provádí podle rozhodnutí účastník. V něj se změnil
bývalý divák. Stal se aktivním manipulátorem. Hrou na konkrétní nástroj ... nabývá
přesvědčení o harmonii... Tak se konkréty aktívně podílejí na pozitivní humanizaci
dnešního a příštího světa."141
Arsén Pohribný tak zdôraznil variabilnosť umeleckého diela vedúcu k
emancipácii vnímajúceho subjektu a tým vniesol túto problematiku do súdobého
uvažovania v domácom neokonštruktivistickom umení. V systematickejšom rozvíjaní
tejto myšlienky, napríklad prostredníctvom ucelenejšej analýzy tvorby autorov
pôsobiacich v Klube konkrétistov, však nepokračoval a jeho príspevok má naozaj len
charakter manifestačných prehlásení. Táto idea nevyvolala ani rezonanciu v rámci
aktuálneho teoretického diskurzu. Program skupiny zaznamenal na domácej scéne
minimálnu odozvu, pričom sa reakcie kriticky vyhraňovali voči jeho šírke respektíve
prílišnej flexibilite umožňujúcej zastrešiť pojmom konkrét rôznorodé výtvarné
prejavy.142 Spolu s otvorenosťou čo sa týka prijímania nových členov klubu alebo aspoň
hostí na spoločných výstavách bol klub čoskoro spájaný s výkonmi rôznorodej až
problematickej kvality, čo viedlo až k jeho marginalizovaniu v rámci scény. Na Slovensku
vzbudil Klub konkrétistov o niečo viac pozornosti, pravdepodobne vďaka tomu, že tu
nebola iná skupinová alternatíva špecializujúca sa na oblasť neokonštruktivizmu. Aj
rôznorodosť v rámci skupiny bola vnímaná Tomášom Štrausom ako pozitívny jav, ako
prirodzená súčasť vitálneho vývoja.143
V období vzniku Klubu konkrétistov predstavovala interakcia motív tvorivého
programu len nepatrnej časti tu združených autorov, snáď len Radka Kratinu. Až
postupom času sa stala rozšírenejším problémom a venovali sa jej aj niekoľkí ďalší. Túto
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zmenu badať ako v ich samotnej tvorbe tak aj v niekoľkých autorských vyjadreniach.
Zdá sa teda, že teoretická koncepcia konkrétizmu formulovaná Arsénom Pohribným tak
viac formovala než reflektovala produkciu umelcov - konkrétistov a zdá sa, že tu mal
veľký vplyv aj spomínaný Radek Kratina.144

3.2 Obrat k divákovi v neokonštruktívnych tendenciách - Metódy aktivizácie diváka

Nasledujúca časť sa bude zaoberať klasifikáciou a analýzou umeleckých
prístupov v rámci neokonštruktívnych tendencií. Jedná sa o skutočne rôznorodú
skupinou umeleckých prístupov, ktoré však majú spoločné zameranie sa na percepciu
diváka, na samotný proces zmyslového vnímania umeleckého diela. Ten sa môže
prejavovať ako výskumnícky priam vedecký záujem o vizuálny vnem, ako úsilie o
vytvorenie multisenzorického intenzívneho estetického zážitku, či ako stratégia
priameho fyzického vtiahnutia diváka do diela. Sú to stratégie, ktoré sa môžu
prejavovať formálne vo veľmi rôznorodých prístupoch, ako op-artové maľby, kinetické
objekty či predstavenia, ale aj ako priestorové inštalácie – prostredia, či napokon
interaktívne objekty. Mojím zámerom v tejto stati nebude pokus o obsiahly
a vyčerpávajúci popis a výklad týchto rôznorodých stratégií, rovnako sa nechcem
usilovať o podrobnú analýzu tvorby autorov a autoriek, ktorí sa nimi zaoberali – takéto
analýzy tu už sú a jednotlivým reprezentantom sú aj postupne vydávané výpravné
monografie. Mojím zámerom bude snaha prostredníctvom niekoľkých výrazných
príkladov ponúknuť syntetickejší pohľad na rôzne autorské prístupy ku zmyslovému
vnímaniu umenia a fyzickej aktivizácii diváka, na zmeny umeleckých foriem ale
i ponímania samotného umenia, ktoré táto koncentrácia na percepciu umenia vyvolala
a prenesene referuje o meniacej sa role umenia a umelca či umelkyne v spoločnosti.
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3.2.1 Akt pozorovania a optické a kinetické výskumy

Tento syntetizujúci pohľad je dobré začať tvorbou Milana Dobeša, ktorá je natoľko
rozmanitá a zároveň cieľavedomá, že je prostredníctvom nej možné postihnúť takmer
celú škálu týchto rôznych prístupov.145 Milan Dobeš sa vo svojej umeleckej praxi
systematicky venoval aspektom pohybu a svetla. Historici umenia zvyknú poukazovať
na kontinuálny vývoj od jeho impresionisticky ladených malieb výjavov bežného života
z päťdesiatych rokov, od ktorých sa cez monumentálne realizácie v architektúre a cez
experimentovanie súvisiace so snahou o zachytenie pohybu a jeho priamej integrácie
do diela prepracoval k problematike virtuálneho pohybu.146
Už okolo polovice šesťdesiatych rokov autor vytváral op-artové diela – maľby,
koláže, ale aj priestorové objekty. Jeho práce na papieri cieľavedome pracujú
s technikami vytvárania virtuálneho pohybu na sietnici divákovho oka. Jedná sa
prevažne o dvojfarebné, zvyčajne čierno-biele kresby, ktoré využívajú kontrast farieb,
husté radenie a intenzívne striedanie farebných plôch organizovaných do
prerušovaných geometrických obrazcov, ktoré spôsobujú dráždenie sietnice, a tým aj
dojem pohybu, vibrovania plochy obrazu. Príkladom tu môže byť Dobešov Pulzujúci
terč, 1965.147 Originálnejšími a svojbytnejšími riešeniami môžu byť ďalšie autorove
práce na papieri, ktoré sa zaoberajú zobrazením pohybu geometrických telies
prostredníctvom radenia ich jednotlivých pohybových sekvencií. Emblematickým
autorom v tomto smere je tiež Vladislav Mirvald a jeho diela vznikajúce od polovice
šesťdesiatych rokov, ktorý podobne ako Dobeš pracoval s motívom delenia, vrstvenia
a superpozície kružníc.148
Rovnako ako iní autori a autorky venujúce sa op-artu, aj tieto práce sa
odvolávajú na vedecké výskumy z oblasti fyziognómie zraku, výskumu vnímania, či
psychológie, pričom častou referenciou bývala práve tvarová psychológia -
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geštaltizmus.149 Hoci zdôrazňovanou kvalitou op-artových prác boli formálne inovácie
abstraktného obrazu a vzrušujúce vizuálne experimenty, vyzdvihované v tomto ohľade
dominantnou anglo-americkou formalistickou kritikou, optické umenie znamenalo tiež
obrat k percepcii, zameranie sa na samotný akt vnímania diela.150 Umelci vo svojich
dielach systematicky rozvíjali tému rozrušujúceho vnemu a z neho plynúceho
intenzívneho zážitku z vnímania na jednej strane a zmyslového zneistenia,
spochybnenia kognitívnych schopností človeka, odkazujúc tiež na nové, relativizujúce
zistenia z oblasti vedy, predovšetkým fyziky, na strane druhej.151

3.2.2 Kinetické predstavenia a totálny multisenzorický zážitok

Paralelne sa však Milan Dobeš tiež začal venovať výskumu reálneho pohybu ako súčasti
jeho diel. Autorove kinetické objekty pracujú s typickými materiálmi: optickými sklami
– šošovkami, žiarovkami, reflexnými kovovými zvyčajne konkávnymi diskami.
Poháňané na elektrický pohon vytvárajú zhasínaním a zasvecovaním svetiel, rotáciou či
kývaním niektorej časti objektu vizuálne hry, komorné svetelno-kinetické
predstavenia.152
Kinetické umenie je pre tému diváckej percepcie významné práve pre kinetické
predstavenia s ich víziou syntézy umení a spektakularity majúcej za cieľ multisenzorický
a celostný estetický zážitok. Priam hraničným príkladom úsilia o intenzifikáciu
estetického zážitku môžu byť megalomanské až utopicky nerealizovateľné koncepcie
predstavení skupiny moskovských kinetistov Dviženje, ktoré rátali s maximálnou
syntézou rozličných umeleckých druhov ale aj vnemov vrátane vôní a prúdenia
vzduchu, pričom ich výsledkom malo byť údajne dosiahnutie duchovnej extázy.153
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Podobné zámery, no v omnoho triezvejšom poňatí, možno nájsť aj v Československom
prostredí.
Svetelno-kinetickým objektom, 1970, sa podľa Evy Trojanovej „Dobešova tvorba
dostáva do novej fázy svetelno-kinetického programu.“154 Objekt nainštalovaný
v exteriéri Československého pavilónu na Expo v Osake v roku 1970 predstavil
návštevníkom a návštevníčkam svetovej výstavy šesť lumino-dynamických programov –
pohyblivé hry farebných svetiel. Špecifická na tomto objekte bola jeho koncepcia
a predovšetkým spôsob prezentácie jednotlivých kinetických predstavení. Svetelné
programy prebiehali simultánne a nepretržite, pričom ich bolo možné sledovať len
individuálne, boli určené vždy len jednému divákovi či diváčke. Nazerať na svetelné
programy bolo možné len cez úzke priezory, podobne ako v peep show, alebo akoby sa
jednalo o veľký kaleidoskop. Takýmto trikom autor dokázal významne odfiltrovať
okolité vnemy. Hoci sa diváčka nachádzala na rušnom priestranstve výstaviska,
nazeraním do úzkeho priezoru na vizuálne podmanivé svetelné hry sa zvyšovala
pravdepodobnosť upútať jej pozornosť, zabudnúť na okolie a koncentrovať sa na
kinetický program. Svetelno-kinetický objekt je teda zaujímavý v tom, že z kinetického
programu tradične prezentovaného ako predstavenie, veľkolepý spektákel vnímaný
kolektívne skupinou divákov a diváčok, Milan Dobeš vytvoril samostatný objekt
vytvárajúci individuálny podmanivý estetický zážitok. Umelecký objekt autor tiež
preniesol do exteriéru, ktorému bývali v okruhu nových tendencií tradične
prisudzované pozitívne významy mimoumeleckého prostredia, mimo rámca
umeleckých konvencií a hodnotových schém a bližšie k „bežnému človeku“. Na druhej
strane, obzvlášť v kontexte svetovej výstavy, mohol byť výsledkom pravý opak a objekt
mohol v konkurencii okolitých ruchov a podnetov stratiť na svojej pôsobivosti
a podmanivosti, naopak pôsobiť skôr dojmom púťovej atrakcie.
Tradičnejším príkladom kinetického predstavenia je príspevok Milana Dobeša na
už spomínanej výstave Polymúzický priestor konajúcej sa v roku 1970 v exteriérových
priestoroch piešťanského kúpeľného parku.155 Kinetická veža, 1970, je
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v Československu ojedinelým príkladom monumentálneho kinetického diela
realizovaného vo verejnom priestore. Veža však bola v krajine pri rieke Váh na
piešťanskom Kúpeľnom ostrove osadená len dočasne počas obdobia trvania výstavy.
Toto Dobešove dielo nezaprie inšpiráciu známymi prácami francúzskeho umelca
Nicolasa Schöffera, ktoré boli dostatočne známe a reflektované aj v našich
podmienkach.156 No na rozdiel od jeho kinetických veží, ktoré boli komplikovanými
elektro-mechanickými a naprogramovanými sústavami, je tá Dobešova jednoduchým a
„naturálnym“ mechanickým riešením. Veža nesie tri pásy červeno-bielych rotačných
krídel, ktoré reagujú len na podmienky okolia. Vietor a prúdenie vzduchu uvádzali
krídla do pohybu, pričom prostredné sa otáčali v protismere oproti ostatným dvom.
Oproti iným kinetickým prácam československých autorov, napríklad Jiřího Nováka,
bola táto realizácia výnimočná aj tým, že bola zakomponovaná ako súčasť
monumentálneho krajinného kinetického predstavenia. Pre polymúzický priestor Milan
Dobeš vytvoril pomocou dvoch protilietadlových reflektorov aj svetelno-kinetický
program nazvaný Pulzujúci rytmus XXII, ktorý bol niekoľko krát v priebehu výstavy
reprízovaný. Dramaturgia programu začínala striedavým zapínaním a vypínaním svetiel,
pokračovala dynamickým nasvecovaním oblohy a napokon program vrcholil
dynamickým nasvecovaním samotnej kinetickej veže, ktorej kovové otočné ramená
vytvárali na nočnej oblohe pôsobivé svetelné reflexy. „Pulzujúci rytmus odhmotňoval
materiálnu konštrukciu, zhmotňoval čas, vytváral kontinuitu a diskontinuitu farebnej
hudby foriem. V aleatórnej väzbe poézie a techniky a v polohe: homo ludens a jeho
vzrušený svet.“157 Toto monumentálne svetelno-kinetické predstavenie vo voľnej
krajine tak malo byť so svojou „širokou komunikatívnosťou pre tisícky spontánnych
návštevníkov“ vyjadrením možnej symbiózy a harmónie technickej civilizácie, prírody
a súčasného človeka, či referenciou na homo ludens možno viac človeka budúcnosti,
ktorého táto civilizácia so svojím vedeckým a technickým pokrokom prinesie. Svetelnokinetický program mal za cieľ vytvoriť intenzívny estetický zážitok (ako sa aj snažil
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navodiť text kurátora) a byť tak argumentom v prospech civilizácie a techniky a ich
estetických a humanistických kvalít.158
Napokon pre úplnosť treba spomenúť aj Dobešovu výnimočnú spoluprácu
s americkým hudobným telesom American Wind Symphony Orchestra, s ktorým autor
v roku 1971 absolvoval koncertné turné po Spojených štátoch amerických. Milan Dobeš
v rámci tejto spolupráce vytvoril svetelno-kinetické kompozície, programy pre autorove
kinetické objekty, ktoré boli počas koncertov situované na pódiu spolu s hudobníkmi.
Dobešova kompozícia meniacich sa farebných svetiel typu autorových Majákov
a zrýchľujúceho či spomaľujúceho sa pohybu kinetických prvkov umiestnených vo
vysokej vertikálnej veži na pódiu v popredí, reagovala na interpretované skladby
súčasných hudobných skladateľov v repertoári dychového orchestra. Premeny
svetelných a kinetických prvkov svojich objektov ovládal sám autor v priebehu
koncertu. Hudobný koncert tak bol pretransformovaný na kinetické výpravné
a spektakulárne predstavenie vyznávajúce syntézu viacerých umeleckých druhov.
Výnimočným reprezentantom spektakulárnych kinetických predstavení
v Československu je pražská umelecká skupiny Syntéza, ktorá bola v podstate jediným
pokusom sformovať, podľa zo zahraničia známych a aj v našom prostredí
propagovaných modelov, kolektívne zoskupenie odborníkov z viacerých oblastí.
Iniciátorom tejto skupiny bol teoretik umenia Dušan Konečný a silným inšpiračným
impulzom preňho boli práve aktivity skupiny Dviženije.159Jednalo sa o sedemnásť
členný kolektív a medzi jej členov patrili okrem jediného profesionálneho výtvarníka
Stanislava Zippeho a teoretika Dušana Konečného aj zástupcovia ďalších profesií,
scénograf, architekt, filmár, tanečníci a tanečníčky, či „amatérski“ výtvarníci
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a výtvarníčky.160 Hoci sa zmienka o existencii skupiny nájde aj v zahraničnej literatúre,
napríklad u Franka Poppera a Michela Ragona,161 jej konkrétne aktivity, ktorých bolo
len pár, nie sú natoľko známe a zdokumentované. Dôležitý je však určite teoretický
program skupiny „pražských kinestov“, s ktorým Syntéza vystúpila v roku 1968. Program
bol publikovaný v časopise Výtvarná práce pri príležitosti ich verejného vystúpenia v
Divadle hudby v Prahe, kde popri výstave sa skupina prezentovala kinetickým baletom,
premietaním krátkych filmov a koncertom elektronickej hudby.162 Hoci skupina spolu
fungovala už tri roky, v podstate až od tohto vystúpenia získali jej aktivity, a to
predovšetkým aktivity jedného jej člena, Stanislava Zippeho, povedomie odbornej
verejnosti.163
Teoretikom Syntézy bol Dušan Konečný a aj jej program sa vo svojich bodoch vo
viacerých miestach zhodoval s jeho špecifickým poňatím kinetického umenia.
Zaujímavé je najmä presvedčením, že kinetické umenie je samostatný nový umelecký
druh a taktiež dôrazom na duchovné hodnoty a požiadavkou vytvárania novej
symboliky. Popri tom však bol program skupiny pomerne opatrný a konvenčný, ako
poznamenáva aj Vít Havránek, vystríhal sa grandióznych prehlásení vlastných pre
skupinu Dviženije, týkajúcich sa okrem iného tiež účinkom na diváčky a divákov ich
predstavení.164 Skupina predovšetkým kládla dôraz na syntézu ostatných umeleckých
druhov, ako napokon napovedá samotný jej názov. Vo svojom programe sa jej členovia
zaväzovali všestranne rozvíjať kinetické umenie a jeho metódy, no popri tom tu
predstavili aj svoje ašpirácie na vypracovanie filozofie kinetizmu.
Popri otvorenosti rôznym zdrojom inšpirácií a prihláseniu sa predovšetkým ku
geometrickému jazyku sa zároveň ale členovia Syntézy na rozdiel od iných
predstaviteľov nových tendencií dištancujú od "neosobného racionalizmu"
"formálneho konštruktivizmu" a programovej maľby. A namiesto rozšíreného
programového zamerania podobných tvorivých skupín, ktoré v tvorivom kolektíve
hľadali práve potlačenie individuality a vplyvu umelcovej autority vo výslednom diele,
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dávajú pražskí kinetisti prednosť "kouzlu individuálního pojetí, vůni doteku umělcovy
ruky." Pre Syntézu celkom špecificky "společné úsilí skupiny neznamená uniformitu
tvorby, záměru, temperamentu jednotlivých členů."
Snáď najdôležitejším ideovým bodom programu skupiny je uplatnenie umenia v
živote, konkrétne orientované na zintenzívnenie jeho spoločenskej pôsobnosti. K tomu
chceli členovia skupiny dospieť dvoma spôsobmi: všestrannosťou zážitku, vďaka
ktorému svojim umením môžu osloviť rozličné druhy divákov, zameraním sa na
"polarizaci obsahových dimenzí, které mají počítat s bohatou škálou duševních zájmů
člověka, od náročných intelektuálních poloh po přirozenou samoúčelnou hravost."
Druhým prostriedkom je opustenie tradičného inštitucionálneho rámca výtvarného
umenia, ktoré, ako uvádzajú, pre kinetistov nie je adekvátnym prostredím na
prezentáciu kinetických diel a z umenia učiní iba "akademickou záležitost". Súčasťou ich
zámerov je preniesť umenie "z galérií do života, do urbanistického prostředí, do živého
interiéru",165s čím súvisí idea vytvárania špecifického priestoru pre každé jednotlivé
dielo, teda vytváranie prostredí v mimoumeleckom kontexte. Intenzívnym estetickým
zážitkom skupina sleduje cieľ humanizácie techniky a vytvárania novej harmónie pre
súčasného človeka. Na programe skupiny Syntéza je teda špecifické ono potlačenie
racionality v prospech emocionality, ktoré vanie aj z celkového poetického a
romantického nádychu literárneho štýlu manifestu. Ich poňatie kinetického umenia,
zdôrazňovanie multimediálneho charakteru diel a interdisciplinárnych presahov a
celkový romantický pátos spolu s ambicióznym programom jeho etablovania ako
samostatného umeleckého druhu, potvrdzuje silné inšpiračné napojenie na skupinu
moskovských kinetistov, ktorá bola v domácom prostredí propagovaná samotným
Dušanom Konečným. Ich program, ktorý bol v Československom prostredí, aj napriek
konštatovanej konvenčnosti predsa len pomerne ambiciózny, sa v aktivitách skupiny
nepodarilo naplniť. Étos kolektivity a skupinového snaženia sa preukázal ako nefunkčný
model pre príliš individualisticky ladených členov a členky skupiny.166
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3.2.3 Spochybnenie zmyslového vnímania a decentrovaný subjekt

Popri op-artových prácach na papieri, maľbách, kresbách a grafikách sa Milan
Dobeš tiež špecializoval na op-artové objekty. Teda práce, ktoré v sebe zahŕňajú pohyb,
ale samy sú statické. Ilúziu pohybu dosahujú prostredníctvom reflexie okolia a jeho
deformácie, ktorá i jemným pohybom či zmenou uhlu pozorovateľky odraz priestoru
i samotnej pozorovateľky v ňom intenzívne dynamizuje, transformuje, deformuje.
Takouto je napríklad Dobešova práca Zrkadlový rytmus, 1956, ktorá pozostáva zo série
reflexných sklenených konkávnych šošoviek s rôznym zakrivením, čím ponúkajú nielen
širokouhlý odraz priestoru, v ktorom sa tento optický reliéf nachádza, ale simultánne aj
jeho rôzne modifikácie. Pohybom diváka pred objektom vzniká v týchto reflexoch
dojem rotácie a vibrácie priestoru. A spolu s ním multiplikovaný a variabilne
deformovaný obraz diváka v tomto halucinačnom priestore. Samotný pozorovateľ je
síce v centre diania, jeho prítomnosť a akt pozorovania sú jasne potvrdené
a deklarované, no zároveň je tento dívajúci sa subjekt decentrovaný, deformovaný
odraz reality spochybňuje jeho vnímanie, je narušená jeho integrita. De facto je
prenesene pohltený dielom.
Tento moment je ešte výraznejšie akcentovaný v dielach Huga Demartiniho.167
Jeho reliéfy, ako napríklad Konkávní a konvexní variace, 1966, ktorý je mimoriadne
blízky spomínanému Dobešovmu reliéfu, alebo jeho plastiky, všetky tematizujú motív
vysoko lesklej a reflexnej gule či jej segmentov a využívajú princíp odrazu a pohltenia
pozorovateľa. Akcentujú tak nielen akt vnímania diela samotný, ale aj existenciu
človeka vo svete a proces utvárania jeho subjektivity. Jan Sekera v texte katalógu
autorovej výstavy upozorňuje: „Než se nadějeme, jsme v kouli uzavřeni. Nepozorujeme
již zrcadlo a dokonalý tvar, ale sami sebe v jakémsi odcizeném mikrokosmu, sami jsme
se stali onou pozorovanou koulí. Ale ona se vlastně uskutečnila teprv námi.“168
Demartiniho chromované objekty a reliéfy podľa Josefa Hlaváčka odkazujú na
najprogresívnejšie prvky modernej techniky, no popritom „zrcadlení je v objektu –
reliéfu novým prvkem, který zcela jinak upravuje jak problém vztahu plastiky a prostoru,
167
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tak i otázku participace diváka, který se sice v tomto případě nemá aktivně podílet na
výsledném tvaru plastiky, ale je do ní nezvyklým způsobem vtažen.“ Josef Hlaváček
pokračuje ďalej: „přece nelze nepostřehnout, že právě jeho manýristické manipulace se
zrcadly nastavili jejich reflexní plochu i oné druhé, odpírané stránce reality se vší její
existenciální nejistotou.“169

3.2.4 Totálna integrácia a priestorové inštalácie

Spomínané pohltenie dielom, integrovanie diváčky do priestoru diela a spochybnenie
jej zmyslového vnímania sa prejavilo naplno a v holej fyzickej existencii v priestorových
inštaláciách – prostrediach, v dobovej terminológii nazývaných tiež environementy.
V Československom prostredí sa táto koncepcia naplno a výnimočným spôsobom
prejavila v prostrediach Stana Filka, pričom je tiež mimoriadna aj autorova koncepčná
textová produkcia v tomto zmysle. Inštaláciám sa samozrejme v československom
umení šesťdesiatych rokov venovalo viacero autorov, no moment zmyslového
zneistenia, spomínané „decentrovanie“ subjektu je vo Filkovom podaní skutočne
výnimočný.
Popri známym Happsocom, ktorým sa budem bližšie venovať v nasledujúcej
kapitole, je tvorba Stana Filka šesťdesiatych rokov významná práve vďaka priestorovým
inštaláciám a jeho pozoruhodnému autorskému uvažovaniu, vyznačujúcemu sa
syntézou ako myšlienok a koncepcií, tak aj formálnych postupov. Už svoju pražskú
samostatnú výstavu v Galerii na Karlovom náměstí nazvanú Obydlie súčasnosti
skutočnosti a konajúcu sa v roku 1967 Filko koncipoval ako komplexné prostredie.170 Zo
svojej tvorby tu vystavoval svoje Oltáre, asamblážové objekty v tvare oltárov a retábulí
kombinujúce rôzne dekoratívne a sakrálne prvky a motívy s vizuálnymi obrazmi
súčasného sveta, referujúc predovšetkým o technickej civilizácii, spotrebnej kultúre
a sexualite, či skôr erotike. Popri týchto umeleckých objektoch však bol celý výstavný
priestor pojednaný ako bizarné obydlie. Boli tu kusy nábytku, rôzne asamblážové
169
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objekty a na stenách zavesené odevy zhotovené umelcom – čierne tuniky
s namaľovanými nápismi a symbolmi bielou farbou. Na jednej fotografii z výstavy sedí
autor za stolom v rozhovore so ženou, obaja sú odetí v symbolmi pomaľovaných
tunikách, fajčia a pijú alkohol.171 Popiska pod obrázkom informuje, že sa jedná
o umeleckú akciu DUO – Rozhovor dvoch živých sôch, 1966. Ďalší záber do inštalácie
výstavy dokladá, že podlaha výstavnej miestnosti bola kompletne pokrytá zrkadlovou
dlažbou – prvok, ktorý je tak významný a takmer vždy prítomný vo Filkových
inštaláciách. Spolu s drobnými zrkadielkami, ktoré sú súčasťou Oltárov, mala táto vše
objímajúca reflexná plocha upozorniť diváčku na jej prítomnosť v priestore, integrovať
diváka do diela, ktorým sa stalo celé prostredie. Diváci a diváčky sa tak tiež stali ďalšími
„živými sochami“.
Jiří Padrta v recenzii na výstavu živo popisuje jej špecifiká zdôrazňujúc najmä
syntézu akčného umenia, participácie publika a environementu: „[výstavu] oživil
akcemi, na nichž se má aktivně podílet divák a jež jsou už delší dobu nedílnou součástí
jeho tvůrčích záměrů. ... Uskutečňují se přímo v prostoru životní banality a vyžadují
účast publika. Ve Filkově pojetí představeném na této výstavě, je však jejich smysl
přeložen do uměle stvořeného prostředí a stává se zčásti volným, zčásti inscenovaným
rituálem, jehož účastníci oblékají obřadní pomalovaná roucha, plynové masky,
rozmanité fetišistické atributy, volíce tak svou účast na scéně...“172
V časopise Výtvarný život v pravidelnej rubrike „Z ateliérov“, ktorá zvykla
obsahovať aj „slovo výtvarníka“, bol v roku 1968 priestor venovaný aj Stanovi Filkovi.
Autor pri tejto príležitosti publikoval svoje Úvahy o prostredí z predchádzajúceho roku.
Svoje úvahy rozdelil do dvanástich bodov, z ktorých pozoruhodným spôsobom srší
náboj nových tendencií a ich programových téz. Zámerom autora pri tvorbe prostredí je
podľa jeho slov okrem iného kolektívna tvorba a anonymita, antirukodielnosť
a technická realizácia diel, či pohyb. Veľký dôraz je tu kladený na syntézu: „syntézu
techniky a človečenstva“, „syntézu jednotlivých druhov umenia s ostatnými
spoločensko-vednými a technickými odbormi“, no zaujímavá je najmä úvaha o „syntéze
voľného duševného pôsobenia umenia s úžitkovou funkciou“. Predovšetkým tri body
Filkovho programu tvorby prostredí sú signifikantné v súvislosti s obratom k divákovi,
171
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podľa ktorých autorovi ide: „ o syntézu psychického a fyzického priestoru medzi dielom
a konzumentom, 2. o spoluautorstvo s návštevníkmi prostredia, ktorí sa stávajú svojou
existenciou jeho súčasťou, 12. teda o aktívne, dynamické, neprestajne sa meniace
prostredie, ktoré – na rozdiel od akademického a klasického umenia – predstavuje
rozohratú partiu hry, čo čaká na živú akciu a spoluúčasť návštevníka – človeka.“173
Týmito úvahami zároveň Filko reflektoval svoju prácu Univerzálne prostredie,
1966-1967, ktorej fotografická dokumentácia tvorila obrazovú prílohu textu. Inštalácia
prezentovaná na výstave Cinétisme, Spectacle, Environement v Grenobli predstavovala
polo-otvorenú architektúru ľahkej konštrukcie s reflexnou zrkadlovou podlahou,
naplnenej objektmi, symbolmi a významami. K dielu autor dodatočne pre svoj
samizdatovo vydaný katalóg pripravil popis aj významový výklad spolu so zamýšľanými
účinkami na diváčky a divákov. Transparentné steny tejto konštrukcie tvorili textílie
s tlačou schematických symbolov – siluet vyzývavých ženských tiel, vesmírnych rakiet, či
gulí – znaku kozmu. Filko popisuje vytvorenú situáciu nasledovne: „Ak sa návštevník
chce dostať do centra prostredia, musí doň preniknúť 3m silonovými sieťovinami, na
ktorých sú antirukodielne – (elektrickými štetcami) namaľované symboly človečenstva
a techniky. Potom sa ocitne na zrkadlovej podlahe, kde sa všetko znásobuje
a návštevník sa stáva živou sochou, spolunávštevníkom a i sám pre seba.“174 Tento
autorov popis je príznačný v niekoľkých ohľadoch – v jeho zdôrazňovaní existencie
návštevníčky v diele a v jej stávaní sa súčasťou umeleckého diela, autorovým dôrazom
na potrebu aktívneho konania účastníka a ďalej obštrukciami a zmyslovým zneistením,
akými prostredie na návštevníka pôsobí. Toto zneistenie okrem reflexnej podlahy, ktorá
sama o sebe deformuje vnímanie priestoru, určite umocňovalo aj dynamické farebné
svetlo (podľa Filka „pohyblivé vesmírne farebné lúčovité svetlo“), ako aj sústava ďalších
zrkadiel: „Neskôr sa človek ocitne v priestore dvoch naproti sebe stojacích zrkadlových
stien, v ktorých sa opticky mnoho krát znásobí jeho obraz (vzniká dojem nekonečnosti
priestoru.“175 Diváci tak celkom ľahko mohli mať pocit dezorientácie, strácania sa
v nekonečnom priestore, možno dokonca až zmyslovej a fyzickej paralýzy.
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V tomto „omamnom“ priestore sa ďalej nachádzal uprostred stôl so šachom
(„ktorý čaká na živú akciu návštevníka – symbol myslenia a bytia“),176 glóbusy Zeme
a vesmíru v rohoch vzniknutej miestnosti, ďalej pneumatická posteľ so siluetou
ženského tela a napokon projekcie apropriovaných výjavov z bežného života
symbolizujúce súčasnú kultúru a civilizáciu, technický pokrok a „túžby ľudstva“. Okrem
vizuálnych vnemov sa teda návštevníčka mohla prechádzať v priestore, hrať šachy,
odpočívať, počúvať rádio. Stano Filko tak svojim Univerzálnym prostredím pripravil
multisenzorický totálny zážitok, usilujúc o maximálne pohltenie návštevníka dielom.
Napriek tomuto akiste intenzívnemu a pohlcujúcemu estetickému zážitku sa
interpretácia tohto diela zvykne zameriavať výlučne na jeho významovú zložku –
zjednodušene symboliku súčasného sveta a transfer informácií. Stano Filko zrealizoval
viacero podobných inštalácií – prostredí. Napríklad Poézia o priestore – kozme, 1968
predstavovala architektúru nafukovacej guľovej sféry (trištvrte guľa), popri obrazových
dokumentoch a symbolike kozmu a dobíjania vesmíru tu bolo výrazným prvkom
prúdenie vzduchu - Katedrála humanizmu, 1968, vytvorená pre výstavu Danuvius 1968
svojou formou pripomínala Univerzálne prostredie, no jej námetom boli masmediálne
obrazy súčasnosti a aktuálne spoločenské a politické dianie. Hoci sa vo Filkových
inštaláciách menila formálna stránka a tematické zameranie použitím významových
objektov a symbolov, ich charakter v zmysle prístupu k účasti divákov či diváčok, zámer
estetického pôsobenia a účinku tu zostáva v základných obrysoch nezmenený.

3.2.5 Aktivizácia diváka a interaktivita

Umelecký program Radka Kratinu približne od polovice šesťdesiatych rokov
tvorilo systematické rozvíjanie princípu transformovateľného objektu určeného na
manipuláciu samotným divákom či diváčkou. Tieto objekty, ktoré autor nazval vlastným
pojmom variabily predstavovali premenlivé nezafixované štruktúry – ich dočasnú
podobu, momentálnu konfiguráciu jednotlivých častí, z ktorých bol objekt
komponovaný, prenechal Radek Kratina divákom a diváčkam ako ich novonadobudnutú
kompetenciu. Ako píše Arsén Pohribný v recenzii na Kratinovu prvú samostatnú výstavu
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v Divadle hudby v Ústí nad Labem: "Variabil je věcí neuzavřenou. Neobejde se bez
zvídavého člověka, který by jeho jednoduché změny vyzkoušel a rozehrál. Účastník nikoli už divák - je přenesen do stavu aktivního, stává se spolutvůrcem."177
Texty, ktoré rozoberajú dielo Radka Kratinu (vrátane textov samotného umelca),
na ilustráciu umelcovho autorského prístupu, zvyčajne neopomenú spomenúť príbeh,
ako sa vlastne cez prácu s materiálom dostal k myšlienke variabilu. Ako sa postupne
jeho záujem z experimentálnej grafiky a tvorby monotypií presunul na grafický štoček
samotný ako svojbytný umelecký objekt a ako si pri zhotovovaní objektu
pozostávajúceho zo zápaliek pozasúvaných jedna vedľa druhej a vypĺňajúcich tak malý
drevený rám uvedomil kvalitu pohyblivosti a tvárnosti, variability objektu reagujúceho
na dotyk a pohyb ruky. Tento objav sa udial v roku 1964 a od nasledujúceho roku už
autor začal systematicky pracovať na tvorbe týchto transformovateľných objektov.
Variabily pracujú s princípom základného prvku či niekoľkých prvkov, ktoré boli
namultiplikované a osadené do statickej či pohyblivej konštrukcie. Postupne Kratina
vypracoval rôzne typológie variabilov, od závesných objektov, ktoré „implikovali novou
podobu obrazu“178 a fungovali na princípe pohyblivých otočných, zásuvných či
posuvných prvkov v ráme po samostatne stojace objekty na sokli, s ktorými bolo možné
manipulovať otáčaním okolo ich osy alebo celými ramenami objektu, zasúvaním, či
skladaním, adíciou prvkov. Tieto prvky vyznávali jednoduché tvaroslovie odvodené od
základných geometrických či stereometrických telies. V počiatočných fázach sa jednalo
predovšetkým o drevené valčeky, kvádre či rôzne skosené kocky, neskôr s prechodom
na iný materiál, kov, na prelome 60. a 70. rokov sa rozšírilo aj toto tvaroslovie prvkov
o mnohé viac komplikovanejšie útvary a spolu s tým sa rozšírili možnosti
manipulácie.179 Mierka týchto objektov bola cielene prispôsobená pre človeka, pre
veľkosť ľudskej ruky a samotný Kratina poznamenáva, že nie sú vhodné pre
monumentálnu mierku.
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Jeden z prvých Kratinových variabilov je Variabil, 1965 pozostávajúci z červenobielych drevených valčekov osadených pozdĺžne a na výšku tesne vedľa seba
v drevenom ráme. Vďaka tomu je viditeľná vždy len polovica každého valčeka. Divák je
schopný ich otáčať, uviesť ich do rotácie v horizontálnom smere a vďaka tomu meniť
farebné usporiadanie jednotlivých valčekov i celého objektu. Môže na ňom trpezlivo
nastavovať rôznorodé obrazce, alebo hoci aj monochrómy, alebo len spontánne rotovať
jednotlivými prvkami vytvárajúc náhodné kompozície. S podobným princípom pracuje
množstvo Kratinových variabilov. Dřevěné kostky ve čtyřech polích, 1966, sú síce bielym
monochrómom, no natáčaním jednotlivých prvkov – bielych drevených kociek – na
hranu či na plochu vznikajú možnosti hry s reliéfnou štruktúrou a so
vznikajúcimi kontrastmi svetla a tieňa. Prípadne môže ísť o kombináciu farebnej
a hmotovej variability ako v prípade objektu nazvaného Čtyři pole otočná, 1967, kde sú
rotujúcimi prvkami pozdĺžne latky upravené v červenej, žltej a modrej farbe. A napokon
s rovnakým princípom variovania farebného usporiadania pracuje tiež Kratinova jediná
realizácia vo verejnom priestore Transformovatelný objekt z konca 80. rokov pôvodne
umiestnený na sídlisku Praha-Lužiny.
Variáciu tohto princípu predstavujú tiež objekty, kde má divák možnosť otáčať
s drobnými valčekmi, ktoré sú na konštrukciu umiestnené vodorovne a ich rotačná os
samostatne prechádza stredom ich dĺžky. Otáčaním týchto pohyblivých prvkov tak
vznikajú nielen rôzne farebné kompozície (ako v prípade známej Pocty Stažewskému,
1967), ale aj možnosti vytvárania výraznejšie diferencovaných hmotových kompozícií,
od náhodných „chaotických“ usporiadaní po dobovo populárne špirály evokujúce
štruktúru špirály DNA. Popri závesných objektoch býva tiež priestorová kvalita
výraznejšia v prípade samostatne stojacich objektov umiestnených na základni
(napríklad z raných prác Šest os v prostoru, 1966). Táto kvalita nadobudla na ešte väčšej
výrazovosti v nasledujúcich prácach realizovaných v kove (napríklad Řetězový element,
1982), kedy dochádza k výraznejšej rozmanitosti tvaroslovia pohyblivých prvkov, ich
rotačná os sa môže presúvať mimo ich ťažiska a tým vzniká bohatšia škála priestorových
možností. No napriek tomu spôsob a možnosti manipulácie rotovaním prvkov zostávajú
nezmenené a v podstate rovnaké ako pri prvých variabiloch zo šesťdesiatych rokov.
To isté platí aj pri poväčšine závesných objektoch, kde sú pohyblivé prvky
napojené na statické osy v ráme. Ich rotačná os sa nachádza na kraji pohyblivých
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prvkov, ktorými môže diváčka pohybovať kývaním zo strany na stranu. Vzniká tak až
organický dojem vlnenia či ježenia - napríklad Hřivnáč (Bílé tyčky v šesti polích), 19651968. Nehľadiac na meniace sa tvaroslovie pohyblivých prvkov či materiálové
prevedenie, tento princíp je tiež konštantne prítomný v priebehu celej Kratinovej
tvorby.
Princíp zasúvania prvkov v ráme dotykom ruky, aký vznikol pri spomínanom
zápalkovom objekte, takzvanom Nultom variabile, či Prvom mobile – zápalkovej
štruktúre, 1964 (literatúra spomína oba tieto názvy) Kratina opäť rozvíjal aj
v nasledujúcich dielach skúmajúc a obmieňajúc materiálové a tvarové riešenie
objektov. Zaujímavým príkladom môže byť Jehlicový variabil, 70. roky 20. storočia,
ktorý rovnako ako zápalková štruktúra využíva nájdené objekty dennej spotreby, ihlice
na štrikovanie. Iným príkladom rozvíjania tohto princípu môžu zas byť Bílé posuvné
kostky, 1969, ktoré predstavujú spomedzi tohto typu variabilov náročnejšie tvarové
riešenie.
Podobný typ manipulácie nezafixovaných prvkov predstavuje ďalší typ
variabilov, s ktorými diváčka manipuluje posúvaním a preskupovaním prvokov v ráme.
Príkladom skorého riešenia môžu byť variabily nazvané Modrobílé krychle s „X“, 1966
a Modrobílé krychle s čtvrtkroužky, 1966, ktoré pozostávajú z drevených kociek
naskladaných v ráme s modro-bielym maľovaným motívom. Premiestňovaním
a ľubovoľným zoskupovaním jednotlivých kociek, podobne ako na detskej stavebnici,
môže divák vytvárať abstraktný geometrický motív v ortogonálnej mriežke – tá
prirodzene vzniká zo samotného usporiadania kociek a konvenuje tak s dobovo
aktuálnou kompozíciou popierajúcou tradičné rozvrhnutie obrazovej plochy.
Variabily Radka Kratinu nabádajú k fyzickej aktivizácii diváčok a divákov
prostredníctvom fyzickej interakcie. Možnosti divákovej manipulácie sú autorom
vopred jasne určené a jeho interakcia s dielom ovplyvňuje jeho podobu len dočasne,
v hraniciach vopred daných možností. Josef Hlaváček vníma možnosti divákovej účasti
voľnejšie, keď hovorí o „potenciálnej prestaviteľnosti“ a ráta medzi jednu z možných
spôsobov interakcie tiež možnosť fyzickej neúčasti v prospech účasti mentálnej, čím
približuje tak jeho práce skoro až ku konceptuálnym dielam. Svoje diela podľa neho
„nabízí ostatním k použití, nebo taky k nepoužití... Ale i v této situaci jsme si vědomí
ohromné potenciality, jež je v nich skryta; tušíme útvary, jež by mohly utvářet, řád, který
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by mohly ustavovat a hned rušit. Představujeme si omezení, jímž jsou určeny a k jehož
překonání nás vyzývají.“180
Hoci Radek Kratina tvrdí, že pre diváčky a divákov „připravil otevřené pole
možností“, z predchádzajúceho výpočtu možností manipulácie s rôznymi typmi
variabilov je pomerne zjavné, že možnosti na interakciu s objektom, samotná
variabilita, tu sú pomerne limitované. Už Jiří Valoch v jednom zo svojich textov
o Radkovi Kratinovi trefne poznamenáva, že sa jedná o „díla vyžadující respekt k jeho
novým pravidlům hry a manipulaci s vymezenými elementy.“181 Treba však zdôrazniť, že
tento postreh Jiřího Valocha nie je myslený kriticky, ale jednoducho ako opis situácie,
ktorú Kratina vytvára.182
Na tvorbe Radka Kratinu je špecifické a upozorňujú na to viacerí autori, že sa
počas celého obdobia svojej tvorby sústredene a systematicky venoval rozvíjaniu
jedného problému, doslova výskumu jednej témy. Svoje diela nedatoval a k jednotlivým
témam sa cyklicky vracal. No hoci ústrednou kvalitou jeho diel bola aktivizácia diváka
prostredníctvom interakcie s transformovateľným objektom, jeho systematický záujem
sa koncentroval na trochu inú tému. Svoj systém fyzickej aktivizácie diváka prijal ako
stabilnú konštantu, ako kľúčový no nemenný princíp svojho diela a jeho umelecké
bádanie a ďalší autorský vývoj sa uberal cestou formálnych zmien – výskumu
vizuálneho pôsobenia a technického riešenia. Spôsob interakcie vždy povolával do hry
diváčkine ruky, vždy spočíval v manuálnej manipulácii s pohyblivými rotujúcimi či
posuvnými prvkami. Výsledkom bol teda vždy kinetický objekt s potenciálnou
možnosťou mechanického pohybu, ktorého pôvodcom bol práve divák. Z autorových
vlastných textov, statementov, je zjavné, koľko pozornosti venoval materiálovému
prevedeniu, povrchovým úpravám a rôznym technickým riešeniam. S trochou
nadsádzky by sa dalo tvrdiť, že sa v nich Radek Kratina prejavuje ako zapálený
konštruktér, ktorý popisuje rôzne technické riešenia pohyblivých mechanizmov,
konštrukcie, spôsoby vyhotovenia. Napokon, ako aj on sám priznáva: „Všechna má díla
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1999, s. 22-23.
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neznámé.“ In: Ibidem, s. 35.
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ve svém jádru i při velmi rozdílném vzhledu zůstávají „zápalkovou strukturou“, pracující
s rozčleněním hmoty umožňující pohyb, jež na sebe vzala větší dimenze a okupují
nejrůzněji prostor, ale jejich podstata zůstává nezměněna, až po akceschopnost
svěřovanou indiferentnímu divákovi.“183
Popri Radkovi Kratinovi snáď nie je v neokonštruktívne orientovanom
Československom umení sledovaného obdobia umelkyňa či umelec, ktorá by sa tak
systematicky a bezvýhradne venovala interakcii ako forme spolupráce s divákom.
V tvorbe niektorých autorov a autoriek sa táto téma príležitostne objavila, prípadne
krátkodobo tvorila časť ich produkcie, kedy sa jej venovali systematickejšie,
programovo.
Takouto autorkou, ktorá sa v istom období svojej tvorby zaoberala témou
aktivizácie diváka je Jarmila Čihánková. 184 Interaktívne objekty a prostredia
predstavovali časť jej tvorby druhej polovice šesťdesiatych a začiatku sedemdesiatych
rokov, pričom určite nie je náhoda, že sa jedná o obdobie jej pôsobenia v Klube
konkrétistov.185 V roku 1965 sa vo svojich maľbách, dovtedy prevažne figurálnych
s abstrahujúcou štylizáciou vedúcou postupne k zjednodušujúcim a geometrizujúcim
formám, Jarmila Čihánková prepracovala k bezpredmetnej maľbe, ku geometrickej
abstrakcii. Svoje obrazy rovnako začala pomenúvať číslovaním podľa poradia ich vzniku.
Za týmto rozhodnutím možno odtušiť autorkinu snahu o potlačenie subjektivity
v prospech racionálne a systematicky rozvíjaného umeleckého programu.
Hoci jej geometrické abstrakcie často pôsobia špecifickým dojmom statickosti,
akoby zobrazovali monolitické objemy umiestnené symetricky na obrazovú plochu, je
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jasné že ich zámerom je zobrazovať pohyb, akoby proces transformovania a permutácie
geometrických prvkov, či vibrovanie prostredia. Svoje prvé abstraktné maľby Jarmila
Čihánková označovala názvami Kinetická maľba, napriek tomu, že pohyb, s výnimkou
niekoľkých prác ani ten virtuálny, v nich explicitne nebol obsiahnutý. Za to si autorka
vyslúžila ostrú kritiku a odsúdenie za povrchné a nepoučené preberanie populárnych
zahraničných trendov.186 V jej diele z tohto obdobia je však špecifické napätie medzi
statickosťou a dynamikou, medzi pohybom abstraktných prvkov a ich statickým
„zamrznutím“ na obrazovej ploche v momente ich zobrazenia.187 Podobný motív
možno tiež nájsť aj v prácach Tamary Klimovej, s ktorou spoločne pôsobili v rámci
tvorivej skupiny nazvanej Skupina 4.188
V nasledujúcich rokoch sa však práce Jarmily Čihánkovej začali rozvíjať aj do
priestoru a zahŕňať v sebe aj reálny pohyb - či presnejšie, rovnako ako v prípade Radka
Kratinu – potenciál pohybu. Jeho spúšťačom sa stáva práve divák či diváčka diela,
ktorých chce týmto spôsobom aktivizovať. Od roku 1967 začína Čihánková vytvárať
priestorové maľby a následne aj samostatne stojace objekty. Sibírska suita, 1967, je
maliarskym triptychom pozostávajúcim z troch navzájom spojených obrazových
panelov, ktoré spoločne zvierajú tupý uhol, čím čiastočne vystupujú do priestoru, či
lepšie povedané priestor vytvárajú. Na bočných paneloch, ktoré sú vizuálne zhodné, len
farebne reverzné, sú centrálne umiestnené veľké plochy šesťuholníkov – červenej
a zelenej farby - na vertikálne pruhovanom čierno-bielom pozadí. Uprostred
šesťuholníkov sa pritom nachádza monochrómny kruh v komplementárnej farbe
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„Navyše frekvencia nových termínov v aktuálnej op a kinetickej tendencii ju naivne presvedčila
o potrebe označiť svoje obrazy a kresby za „kinetické“. Zatiaľ však iba máločo z nového –
predovšetkým – myšlienkového a formálneho poriadku integrovala do svojej nateraz problematickej
demonštrácie aktuálnosti.“ In: MOJŽIŠ, Juraj: K výstave Skupiny 4. In: Výtvarný život, XI, 1966, č. 10,
s. 385.
187
Ľuba Belohradská popisuje dynamické pôsobenie jej kresieb a malieb ako „pulzovanie energetického
poľa, „prelievanie“ geometricky zjednodušených znakov – kruhov a bodov“, alebo konštatuje, že „v
nás vyvolávajú možnú predstavu kĺzavého pohybu guľôčkových ložísk.“ In: BELOHRADSKÁ, Ľ., 2005, s.
6.
188
Skupinu 4 založili v roku 1958 umelkyne Oľga Bartošíková, Jarmila Čihánková, Viera Kraicová a Tamara
Klimová, pričom sa jednalo vôbec o prvú ženskú umeleckú skupinu. Skupina dovedna usporiadala
štyri spoločné výstavy – 1959 v Závode Medzinárodného dňa žien v Bratislave; v roku 1962 a neskôr
1966 výstavy v Galérii Cypriána Majerníka v Bratislave a napokon tiež v roku 1966 výstavu v Špálovej
galérii v Prahe. Skupina bola činná do roku 1966. Podrobnejšie sa Skupine 4 venovala Ľuba
Belohradská, okrem iného tiež: BELOHRADSKÁ, Ľ., 2005, s. 6. Ďalším zdrojom je tiež katalóg výstav
skupiny v Špálovej galérii v Prahe a v Galérii Cypriána Majerníka v Bratislave v roku 1966: ŠTRAUS,
Tomáš: Skupina 4. katalóg výstavy. Praha: SČVU, Bratislava: ZSVU, 1966.
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k pozadiu. Ústredný panel zobrazuje modrý šesťuholník, v ktorom je však umiestnený
rad bielych rovnostranných trojuholníkov, smerujúcich svojimi vrcholmi ako šípky zo
stredu do strán. Táto geometrická abstrakcia akoby chcela evokovať istý naratív:
šesťuholníky akoby vytvárali napätie, rozrážali obrazovú plochu a rozpínali sa do strán,
čo umocňujú nielen ostré prechody medzi pozadím, ale aj horizontálny rad
„šípok“ uprostred. V samotnom strede centrálneho obrazu, v mieste, z ktorého
pomyselne vychádzajú biele trojuholníky, bola pôvodne namontovaná biela guľa týčiaca
sa do priestoru na kovovej pružine. Guľa tak vytvárala priestorový pendant kruhov na
bočných paneloch, no predovšetkým sa prostredníctvom nej doslova obrazová plocha
rozrástla do priestoru, do tretej ale aj štvrtej dimenzie. Guľa na pružine totiž mala byť
uvedená do pohybu, rozkmitaná úderom diváčkinej či divákovej ruky, a pohyb a čas sa
tak stali súčasťou diela.
V prípade Čihánkovej priestorových malieb a neskôr i objektov sa doslova
jednalo o priestorové (či sochárske) realizácie autorkiných maliarskych ideí – ktoré by
sa dali charakterizovať ako zaznamenávanie pohybu objemov a plôch v priestore.
Dokladom tohto jej umeleckého uvažovania môže byť dvojica diel vytvorených
s časovým odstupom, no zobrazujúcich takmer totožný abstraktný námet: guľu medzi
rotujúcimi valcami. Maľba s názvom Situácia, 1967, zobrazuje schematizujúco no
s prepracovaním objemov telies modrú guľu medzi dvoma čiernymi valcami s bielym
kruhovým profilom. Objekt Štyri valce na guli vytvorený o dva roky neskôr, pozostáva zo
štyroch novodurových valcov horizontálne osadených na rotačnú os vo svojom ťažisku,
medzi ktorými sa uprostred nachádza biela guľa. Zdrojom rotačného pohybu telies má
byť opäť diváčka, ktorá, ak sa podujme na interakciu s objektom, sa tak vlastne stáva
zavŕšiteľkou maliarkinej idey. Objekt svojou kompozíciou i konštrukciou, ako i formou
interakcie s diváčkou pripomína variabily Radka Kratinu. V Čihánkovej prevedení došlo
však k zjednodušeniu celého princípu a možnosti manipulácie sa tak tiež obmedzili na
pár elementárnych úkonov.
V súvislosti s týmto aspektom autorkinej tvorby, čiže paralelnosti vizuálnej
maliarskej predlohy a jej priestorovej a pohybovej realizácie, ktorá sa do dôsledku
uskutočňuje práve v činnosti divákov, by som rada spomenula jedno z Čihánkovej
najznámejších diel – Veľká stavebnica z rokov 1971-1972. Jarmila Čihánková sa od
konca šesťdesiatych rokov intenzívne venovala tiež textilnej tvorbe, artprotisu a týmto
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dielom získala aj medzinárodné ocenenie.189 Veľká stavebnica pozostáva z rozmernej
nástennej tapisérie, ktorá pojednáva variabilitu kompozičného usporiadania
limitovaného počtu geometrických prvkov. Tapiséria je kompozične organizovaná do
štyroch vertikálnych pásov a na monochrómnom farebnom pozadí sa v každom páse
nachádza jedna varianta vertikálnej zostavy geometrizujúcich prvkov. Súčasťou práce sú
však tiež textilné objekty, ktoré sú dôsledným trojdimenzionálnym prevedením týchto
prvkov. Samotnú stavebnicu utvárajú práve tieto objekty – je ich možné ľubovoľne
skladať jeden na druhý, pričom variabilný potenciál diela schopného rôznych vizuálnych
kompozícií je delegovaný na diváčky a divákov.
Aspekt hry a hravosti je rovnako významnou súčasťou Čihánkovej diel, čo
v niektorých prípadoch dokladajú aj samotné ich názvy. Hra je pre Čihánkovú prejavom
spontánnosti, prirodzeného správania, čo môže mať podľa autorky oslobodzujúci
účinok.190 Malé hracie prostredie s troma loptami, 1969, je závesným objektom, ktorý
na jednej strane tematizuje otázku vymedzenia priestoru, jeho mentálneho utvárania
v rámci len limitovane naznačených kontúr a na druhej strane narúšaním tohto
priestoru. Objekt pozostáva z troch častí umiestnených nad sebou - jeho pomyselný
priestor plytkého kvádra vytvárajú drevené konštrukcie naznačujúce jeho vrchnú
a spodnú stenu a hrany, pričom žltá plocha uprostred naznačuje kontinuitu tohto
priestoru. Súčasťou objektu sú tri lopty zavesené na šnúrkach vyzývajúce diváka
k manipulácii, k hre, k tomu aby uviedol lopty do pohybu a tým zákonite narušil
pomyselný priestor objektu. Objekt je pritom zhotovený v žiarivých základných farbách,
červenej, zelenej a žltej a ako taký sa obracia na spontánne a impulzívne
a predovšetkým veľmi elementárne konanie diváka. Zásah diváka však na výslednú
podobu umeleckého objektu nemá žiaden vplyv. Divák či diváčka je schopný aktivizovať
jednu jeho vlastnosť, kinetický rozmer diela, no po odznení pohybu sa objekt opäť vráti
do svojho pôvodného stavu.
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Jarmila Čihánková Veľkú stavebnicu vytvorila pre 5. Medzinárodné bienále tapisérie v Lausanne,
o ďalšom ohlase sa podrobnejšie zmieňuje Ľuba Belohradská: BELOHRADSKÁ, Ľ., 2005, s. 21.
190
„Hra ako najrannejší prejav ľudstva, provokujúca detskú zvedavosť, dotýkať sa, porozkladať
a opätovne zoskladať, považujem za najslobodnejší prejav ľudskej individuality.“ In: ČIHÁNKOVÁ,
Jarmila: V svojej experimentálnej. In: POHRIBNÝ, Arsén – VALOCH, Jiří (ed.): Klub konkrétistů. Praha:
Kant, 1997, s. 114.
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S podobnými princípmi pracujú tiež Čihánkovej inštalácie. Zelený environement,
1969, prezentovaný na výstave Klubu konkretistov v Bratislave tvoria tri objekty kovové konštrukcie s množstvom pružných ramien trčiacich na všetky strany, ktoré nesú
malé loptičky. Diváčky a diváci mali možnosť tieto loptičky udieraním rozkmitať
a vytvoriť tak dynamické prostredie. Jedná sa tak o elementárne kinetické dielo, pri
ktorom je pohyb docielený pomerne triviálnym gestom diváčok a divákov. No oproti
predchádzajúcim dielam mala táto práca tiež potenciál iniciovať nielen individuálnu
komunikáciu diváčky s dielom, ale aj viacerých divákov navzájom. O čosi
prepracovanejšou variantou je Žltý environement vytvorený v tom istom roku pre
výstavu Polymúzický priestor, ktorá sa konala v priestoroch kúpeľného parku
v Piešťanoch. Jej kurátor Ľubor Kára výstavu koncipoval ako prezentáciu súčasných
umeleckých trendov v „mestskej prírode“ dielami, ktoré reagujú na syntézu umenia
a prostredia ako aj syntézu umeleckých druhov navzájom – čo vyjadroval aj podtitul
výstavy: Socha, objekt, svetlo, hudba. 191 Výstava podnietila vznik mnohých nových
umeleckých diel vytvorených priamo pre prostredia kúpeľného parku, vďaka čomu je
významná aj z hľadiska vývinu miestne-špecifického umenia. No predovšetkým, hoci to
nie je priamo deklarované v kurátorskom texte, svojou koncepciou výstava konvenovala
aj s predstavou syntézy umenia a architektúry či verejného priestoru ako prostriedku
demokratizácie umenia. Príspevok Jarmily Čihánkovej predstavoval tiež miestnešpecifickú inštaláciu, ktorá priamo reagovala na priestor parku ako aj na tému výstavy.
Jej inštaláciu tvorilo množstvo žltých lôpt na pružinách roztrúsených po parkovom
trávniku ako kvety, ktoré zásah divákov nielen uviedol do pohybu ale aj rozozvučal.
Lopty boli ozvučené zvukovými objektmi, ktorých autorom bol experimentálny umelec
a hudobník Milan Adamčiak. Lopty sa tak v tomto prípade stali aj hudobnými nástrojmi,
vďaka čomu sa interakcia diváčky s dielom, či už individuálna alebo kolektívna, ako
aj celkový estetický zážitok posunul do rozvinutejšej, tvorivej a multisenzorickej roviny.
Autorské programy Radka Kratinu a Jarmily Čihánkovej v časovom úseku
sledovaného obdobia predstavujú v Československom umení výnimočné príklady
systematického zamerania sa na recipienta umeleckého diela a jeho fyzickú aktivizáciu
prostredníctvom interaktívnych umeleckých objektov, prípadne inštalácií.192
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KÁRA, Ľ., 1970, nestránkované.
K tvorbe Jarmily Čihánkovej je pre úplnosť potrebné dodať, že po rozpustení Klubu konkrétistov v roku
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Diela oboch, autora i autorky, pracujú s momentom istej otvorenosti, variability,
ktorá sa naplní, či naplno prejaví aktivitou na strane divákov či diváčok. V prípade Radka
Kratinu je to možnosť určiť, hoci len dočasne, podobu diela. V prípade Jarmily
Čihánkovej spočíva táto otvorenosť diela viac v tom, že bez diváckeho zásahu je dielo
akoby neúplné – hoci diváčka nemá možnosť ovplyvniť podobu diela, ktorá je vopred
pevne daná, na ňu je delegovaná kapacita finálneho uskutočnenia autorského zámeru.
Z uvedeného rovnako vyplýva, že aktivizácia diváka prostredníctvom interakcie
s umeleckým objektom sa v oboch prípadoch obmedzuje na limitované možnosti
konania. Hoci sa autori vedome obracali na súdobé diskusie o problematizovaní
a obmedzovaní „autority“ autora, ako ich viedol nielen postrštrukturalizmus ale vitálne
aj samotný umelecký diskurz, ich autorská pozícia de facto zostala stále rovnaká.
Ďalším mimoriadne významným aspektom tejto formy aktivizácie je, že pole jej
pôsobenia zostáva čisto v hraniciach estetiky a autonómneho umenia. Samotný Radek
Kratina sa pri popisovaní svojich variabilov vyznáva, že jeho cieľom pri ich tvorbe „jsou
estetické zážitky z prostorových nestálých vymezení“. A ďalej pokračuje: „svými
transformacemi vyvolávají estetické senzace, vždy nových prostorových postavení.
Objekty vedle vizuálního vzhledu poskytují zážitek z dotyku, možného zásahu, podílení
se na tvůrčím formování nových kreací, které transformují nejen objekt, ale také
pasivního diváka proměňují v aktivního účastníka – spoluatora, jemuž jsem svými
konstrukcemi připravil otevřené pole možností.“193 Z uvedeného citátu vyplýva, že
aktivizácia diváka bola pre Radka Kratinu predovšetkým dôležitá z hľadiska rozšírenia
estetického pôsobenia umeleckého objektu – estetický účinok tu nadobúda nielen
vizuálny vnem, ale aj haptická skúsenosť a fyzický pohyb diváka. Do tohto estetického
rámca tiež patrí konanie, prostredníctvom ktorého Kratina čiastočne deleguje
schopnosť kreativity z umelca na diváka a zároveň problematizuje koncepciu autora ako
jedinečného zdroja výsledného umeleckého diela - v súlade so súdobými úvahami
v umeleckom diskurze ako aj teóriami postštrukturalizmu.

1971 a zahájení normalizácie sa autorka z existenčných dôvodov rozhodla nepokračovať v tomto
druhu tvorby a jej program umeleckého diela ako impulzu k spontánnemu hravému konaniu sa ďalej
nerozvíjal. Autorka sa v nasledujúcich desaťročiach pragmaticky venovala tvorbe tapisérií
a tematickej maľbe.
193
In: KRATINA, R., nestránkované.
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Mohli by sme na tento vzťah nahliadať aj prostredníctvom sociologických
pojmov ako je pôsobenie (agency) činiteľov v rámci štruktúry, prejavujúce sa napríklad
ako schopnosť jednotlivcov nezávisle konať, a tak vidieť v Kratinovej aktivizácii diváka či
diváčky vo sfére umenia aj emancipačný potenciál nielen v rámci ich pozície vo vzťahu
k umeleckému dielu ale prenesene aj v spoločnosti. V prípade Radka Kratinu sa však
jedná viac o moju vlastnú interpretáciu a hoci autor uvažuje o demokratickejšom
usporiadaní v rámci jeho diela vďaka pôsobeniu diváka - účastníka, je to usporiadanie,
ktoré sa vzťahuje výlučne na autonómnu oblasť umenia: „Samozřejmě obdivuji všechny
nejnovější výzkumy na poli umění, ale nemohu přehlédnout, že přes své nóvum
ponechávají diváka pasívním přihlížitelem, třeba nejatraktivnějších senzací. Proto
u svého díla preferuji pohyb manipulací, jako humánní a demokratičtější ideu,
spočívající na zpřístupnění výtvarného díla divákovi k podílení se seberealizací na
vlastních sestavách objektu.“194

3.3 Zhrnutie metód aktivizácie diváka či diváčky v neokonštruktívnych tendenciách

V súvislosti s rozšíreným spektrom estetického pôsobenia a zážitku aj na vnemy
haptické a predovšetkým na konanie, na vlastnú aktivitu divákov a diváčok, ktorý je
vlastný pre všetky popisované umelecké stratégie hovorí Tomáš Štrauss o „novej
úžitkovosti“. Ona dáva „nové možnosti definovania výtvarného prejavu.“195 Štraus tu
nemá na mysli užitú hodnotu diel, či ich predefinovanie ako úžitkového umenia, ale
práve skutočnosť, že umelecký objekt sa doslova stáva, parafrázujúc Arséna
Pohribného, predmetom estetickej fascinácie, nástrojom, s ktorým je možné
manipulovať. Hoci v zahraničnom umení, kde bol takýto typ tvorby významne rozšírený
a pre mnohých autorov mala takáto forma participácie aj politické implikácie – ako
príklad spomeniem aspoň brazílskych umelcov Lygiu Clark a Helia Oiticicu, či franzúsku
skupinu GRAV – z dobového diskurzu ale aj z vyjadrení samotných autoriek a autorov je
zjavné, že v našom prostredí našiel rezonanciu práve spomínaný estetický rozmer. Že by
mohla mať táto tvorba pre jednotlivca – diváka čí diváčku – transformačný potenciál je
vyjadrené len náznakovo. Napríklad tým, že umenie prostredníctvom hry „oslobodzuje
194

In: Ibidem.
ŠTRAUS, Tomáš: K výstave konkrétistov v Bratislave. In: Výtvarný život, 1970, č. 4, s. 20.

195

84

a uvoľňuje psychiku človeka, obzvlášť ak farebnosťou a čistotou svojich tvarov aktivizuje
aj estetické cítenie, ktoré je dôležité pre pozitívny postoj k životu“ v prípade Jarmily
Čihánkovej.196 Či transformovaním pasívneho diváka na aktívneho účastníka
a spoluautora v prípade Radka Kratinu. Každopádne sa tu potvrdzuje Štraussovo
tvrdenie, že „vzťah súčasného tvorcu k svojej práci... je nielen plný nedôvery, skepsy
a neviery voči akémukoľvek všeobecnému programovaniu umenia, ale je rovnako
opatrný a zdržanlivý v odhade možností vlastnej tvorby a jej širšej spoločenskej
a estetickej funkcie.“197
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In: ČIHÁNKOVÁ, J., 1997, s. 114.
In: ŠTRAUS, T., 1968 , s. 119.
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4. PARTICIPÁCIA AKO PROSTRIEDOK STOTOŽNENIA UMENIA A ŽIVOTA - AKČNÉ
UMENIE
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„Neklid moderního umělce začíná z pocitu, že moderní společnost jej nepotřebuje… Tak
vzniká v umělci přesvědčení, že má-li konat něco užitečného, nemůže už pokračovat
v tom, čemu se dnes říká umění. „Spasit život uměním“ už nelze. … Má-li se život spasit
uměním“, musí být nejdřív „umění spaseno životem.“ … Především je nutno odvrhnout
dosavadní způsob užívaní umění.“ 198
Otázka spoločenskej pôsobnosti a predovšetkým vzťahu umenia a života tvorila
významný referenčný rámec akčného umenia na domácej scéne v čase jeho utvárania
sa v priebehu šesťdesiatych rokov. Ako dokladá predchádzajúci citát Jindřicha
Chalupeckého, tento referenčný rámec, podobne ako v prípade neokonštruktívnych
tendencií rozoberaných v predchádzajúcej kapitole, reagoval na pociťovanú
spoločenskú izolovanosť umenia a na dojem nedostatočnosti, či neadekvátnosti
tradičných umeleckých prostriedkov v ich schopnosti pôsobenia na vnímateľa či
vnímateľku umeleckého diela. Tento deficit bolo možné riešiť „novým spôsobom
užívania umenia“, ktorým v prípade akčného umenia bolo premenenie tohto užívania
diela na akt jeho produkcie. Z užívateľa či diváčky diela sa tak stal účastník,
participantka, spolutvorca.

4.1 Akčné umenie v dobovom diskurze

Diskurz okolo akčného umenia bol v Československu do veľkej miery utváraný
osobnosťami, ktorých prirodzený záujem viedol smerom k spoločenskému ponímaniu
umenia a rovnako, ako na formálne prvky, sa títo autori koncentrovali na jeho
spoločenskú rolu a na jeho pôsobenie v živote človeka. Prvým konzistentným uvedením
akčného umenia, v dobovej terminológii označovaného pojmami happening, v menšej
miere eventy či prosto akcie, je text Jindřicha Chalupeckého Experimentální umění.
Happeningy, events, de-koláže. Po obsiahlej a na tvorbu zahraničných priekopníkov
bohatej analýze tu uzatvára: „jde o něco jiného než o hledání uměleckých forem. Jejich
důležitost je v tom, že hledají novou účinnost umění, hledají mu nové místo
v individuálním a společenském životě, snaží se mu dát nový obsah, nové poslání; proto
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teprve dochádzejí nových prostředků a nových forem.“199 Významný tu bol vplyv Allana
Kaprowa a jeho uvedenie a definícia happeningu, ktorého by mala od života oddeľovať
čo najtenšia hranica,200 no v periodikách sa často objavovali aj referencie na autorov
ako Wolf Wostell, John Cage, skupina Gutai a ďalší. Dobová zahraničná odborná
prehľadová literatúra ponúkala rovnako formálny prístup,201 ako aj sociálne
podmienené interpretácie.202
Súčasne bolo akčné umenie vnímané ako postupujúci prienik reality do umenia,
ako dôsledné aplikovanie úsekov reality v umeleckom diele a tým pádom ako dôsledok
procesu, ktorý nanovo aktualizoval neo-dadaizmus, nový realizmus a pop-art. Tomáš
Štraus naznačuje takúto priamu vývinovú líniu tvrdiac: „do výtvarného diela vstupujú
reálne, zo života vzaté predmety, alebo lepšie, umelecké dielo stáva sa samo
predmetom života.“203
Skutočnosť života, či súčasná spoločnosť a civilizácia však, ako dokladajú mnohé
autorské programy, nebola prijímaná tak nekriticky a pozitívne ako v prípade
neokonštruktívnych tendencií. Skutočnosť bola niečo, čo bolo potrebné zmeniť,
nejakým spôsobom do nej zasiahnuť či minimálne ju ozvláštniť. Milan Knížák dokonca
o nej usudzuje, že sa vyznačuje „křečovitostí a obludností“204, iní autori sa tiež
koncentrovali skôr na výnimočné, slávnostné výseky života. O ozvláštnení ako
základnom motíve akčných umelcov a umelkýň tiež pojednáva Chalupecký, pričom
môže podľa neho nadobúdať viacero foriem, z ktorých spomeniem dve kľúčové pre
mnou analyzované diela. Môže sa jednať o vyňatie jedného úseku reality mimo jeho
kontextu – v tomto prípade „ozvláštnění se tu ukazuje nikoliv pouhým vytržením
jednotlivího ze souvislostí, nýbrž zároveň a hlavně restrukturalizací našeho vědomí
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světa.“ Alebo naopak vnesením niečoho cudzorodého, ktoré má schopnosť „rozvrátit
navyklé vnímání a prožívání. … je to vlastně krajní případ „otevřeného díla“: umělec se
spokojuje už jen tím, že vytrhuje z navyklého prožívaní života; vše ostatní záleží na
diváku samotném.“205
Ako už napovedá úvodný citát, autorky a autori nemali neproblematický vzťah
ani k samotnému umeniu. Hoci sa väčšina autorov nepokúšala o popretie umenia, ale
o jeho novú definíciu, rozšírenie v zmysle metód produkcie, prezentácie i vnímania,
anti-umelecký diskurz tu bol pomerne výrazne prítomný.206 Programovo bola negácia
umenia prítomná len u Milana Knížáka a Aktualu a v ich programových výhláseniach sa
objavuje spolu s prerodom skupiny Aktualní umění na klub Aktual. Autori sa
vymedzovali proti elitárskemu a uzavretému svetu umenia, ale aj proti komodifikácii
umeleckého objektu. To bolo motívom dematerializácie umenia a koncentráciou na
jedinečnú situáciu a primárnu skúsenosť. „Cílem organizátorů akcí je aktivizace lidské
senzibility, vědomí či podvědomí jedince či kolektivu (od pasivního, prostomyslného
návštěvníka, toužícího po estetickém zážitku, jak říkali dadaisté, až po žádoucího
účastníka, ochotného nadšeně spolupracovat), apel k spoluúčasti na reakcích,
spoluprožívaní a spoluvytváření situací, výzva v angažováni se v prostředí umění.“207
V tomto zmysle v programových vyhláseniach viackrát zaznieva pojem, ktorý by aj
mohol byť zaťažený negatívnymi politickými konotáciami: totálna angažovanosť.208
Dôležitým konceptom však bola tiež intermedialita, pričom sa týmto pojmom
pomenovával prienik, či skôr hraničné polohy rôznych umeleckých druhov, ktoré
narúšajú predstavu o umeleckom diele ako objekte a „zároveň paralyzují konvenční
dvojpólovost tvůrce – aktéra a pasivního vnímatele – konzumenta, dichotomii estetiky
realizace a estetiky percepce.“209
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Dobová percepcia akčného umenia, ako aj dokumenty a zdroje sú pomerne
dobre zmapované.210 V umeleckom prostredí boli akčné prejavy prijímané spočiatku
pomerne rezervovane a teoretický alebo kritický diskurz okolo akčného umenia takmer
absentuje. Niekoľko autorov, ktorí sa ním odborne zaoberali, vystupovali skôr v role
jeho obhajcov či zasvätených propagátorov. De facto jedinú vitálnejšiu odbornú
polemiku podnietil program anti-umenia.211 V slovenskom prostredí dokonca chýba
jeho reflexia v dobových periodikách úplne.212 V mimoumeleckom kontexte boli
happeningy často prijímané ako provokácia a narušovanie poriadku, čo dokladajú aj
zachované dokumenty a svedectvá o rôznych represívnych zásahoch.
Domnievam sa, že dôležitú rolu vo vnímaní aktuálnych prejavov akčného
umenia v domácom prostredí zohrala aj osobnosť Vladimíra Boudníka. Jeho výnimočné
aktivity z konca 40. a z 50. rokov a neskôr aj jeho aktívna grafika mu v šesťdesiatych
rokoch získali postavenie objaveného génia, z ktorého sa čoskoro dokonca vytvorila
legenda.213 Boudníkova tvorba, založená na asociatívnej imaginácii, sformulovaná do
jeho teórie explozionalizmu, jeho akcie – demonštrácie v uliciach ako aj jeho metóda
šírenia vlastných myšlienok prostredníctvom rozosielania listov a manifestov,
predstavuje v mnohom priamu paralelu happeningov a ďalších aktivít, predovšetkým
Milana Knížáka. Boudník a jeho tvorba bola v kontexte aktuálnej tvorby čoskoro
ustálene interpretovaná ako predchodca happeningov.214 Jeho úsilie o integrovanie
umenia do bežného života, viera v transformačný potenciál umenia ako aj jeho
presvedčenie, že sa každý človek môže oddať imaginácii a stať sa umelcom, mohli
210
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taktiež predznamenať dominantný charakter diskurzu akčného umenia a jeho premisu
spätosti umenia so životom.

4.2 Obrat k divákovi v akčnom umení - Metódy spolupráce

Nasledujúca časť tejto kapitoly bude venovaná podrobnejšej analýze samotnej
umeleckej produkcie sledovaného obdobia. V rámci akčnej tvorby sa pritom výlučne
zameriam na umelecké prístupy a stratégie, ktoré sa venovali vzťahu umenia a života
a cieľavedome sa orientovali na hľadanie nových pozícií divákov či participantiek
v rámci produkcie umeleckého diela. Samozrejme, v domácom akčnom umení
šesťdesiatych rokov boli prítomné aj umelecké prístupy, ktoré sa zameriavali viac na
estetické a formálne aspekty akčnej tvorby alebo boli individuálnou akciou autorky či
autora – nimi sa však v tejto práci nebudem zaoberať, prípadne sa o nich zmienim len
okrajovo.
Analýzou tejto tvorby zameranej na jej kolaboratívne a participatívne aspekty
boli identifikované štyri dominantné metódy spolupráce s účastníkmi a účastníčkami, či
inými aktérmi performatívnych diel. Prostredníctvom prípadových štúdií sa ich pokúsim
pomenovať a detailnejšie priblížiť. Mojím zámerom ani v tomto prípade nie je snaha
podať vyčerpávajúcu analýzu týchto metód, ale skôr pomenovať ich základné črty
a charakteristiky. Ťažiskovo sa však zameriavam na dve významné osobnosti
československého akčného umenia šesťdesiatych rokov – Alexa Mlynárčika a Milana
Knížáka.

4.2.1 Kolektívny zážitok a inštruovaná akcia

Procházka po Novém světe, nazvaná tiež Demostrace na všechny smysly
realizovaná v roku 1964 bola prvou akciou Milana Knížáka a skupiny Aktuální umění,
ako aj prvým happeningom v Československu vôbec. Akcia je rozpracovaním
Knížákových predchádzajúcich aktivít - dočasných výstav organizovaných na ulici,
spočiatku v Mariánskych Lázňach a neskôr v okolí autorovho ateliéru na pražskom
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Novom světe.215 Milan Knížák v rámci nich prezentoval asamblážové inštalácie
zostavené prevažne z nájdených pôvodne úžitkových objektov, ktoré už stratili svoju
funkciu. Minimálne v jednom prípade bol súčasťou týchto asambláží tiež živý účastník,
ľudské telo nehybne pózujúce pre kameru fotoaparátu a pre náhodných okoloidúcich.
Tento akčný moment bol v Procházce po Novém světe rozvinutý intenzívnejšie: doplnili
ho viaceré akčné situácie zahŕňajúce účasť performerov a performeriek; doteraz
individuálna a náhodná prehliadka dočasnej pouličnej výstavy bola teraz zinscenovaná
podľa vopred pripraveného scenára ako kolektívna skúsenosť skupiny návštevníkov.
Skupina Aktuální umění vznikla v roku 1963 a jej členovia, spomedzi ktorých bol
Milan Knížák najvýraznejšou, vedúcou osobnosťou, spoločne organizovali pouličné
výstavy, ktoré nazývali manifestácie.216 V ich manifeste Aktuálního umění si dávali za
cieľ pôsobiť maximálne všetkými dostupnými prostriedkami na človeka tak, aby dosiahli
jeho totálnu angažovanosť a „překonali jeho otrlost a citovou lhostejnost“, aby prispeli
k skvalitneniu medziľudských vzťahov a prežívanie života.217 Knižákova aktivita však
bola omnoho mnohostrannejšia - navrhoval „aktuálne odevy“, skladal „aktuálnu
hudbu“, vymyslel si nový pravopis či spôsoby správania – celá jeho aktivita akoby
smerovala k vytvoreniu nového životného štýlu. Nejednalo sa len o štylizáciu autorovej
vlastnej postavy, keďže bol programovo zaujatý propagovaním a takmer evanjelizačným
šírením svojich ideí, jeho ambíciou bolo vytvoriť nové spoločenské hnutie.218 Ako píše
Tomáš Pospizsyl, Knížákova „tvorba od poloviny šedesátých let opustila půdorys
tradičního umění a záskala vyhraněný charakter sociálních aktivit. Jejím cílem byla
reforma dosavadního způsobu života.“219
Zámerom Demostrace na všechny smysly bolo uviesť skúsenosť nevšednej
a ozvláštnenej reality, ktorá ako napovedá aj samotný jej názov, mala priniesť
multisenzorický zážitok. Podľa scenára je však zjavné, že na rozdiel od nasledujúcich
akcií skupiny Aktuálního umění, táto prvá akcia nebola natoľko intenzívna a atakujúca,
215

SRP, K., 1999, s. 28 – 53.
Ďalšími členmi skupiny boli Jan Maria Mach, Vít Mach, Soňa Švecová a Jan Trtílek.
217
In: KNÍŽÁK, Milan: Manifest AU. In: Nový ráj. Výběr prací z let 1959 – 1995. Praha: Galerie Mánes,
Uměleckoprůmyslové muzeum, 1995, nestránkované.
218
BURDA, Vladimír: Exil & utopie. (Osudy pražského happeningu II). In: Výtvarná práce, 1968, č. 18, s.1011.
219
In: POSPISZYL, Tomáš: Fluxus v Čechách a Češi ve fluxu. Komunikační sítě, informační provoz
a hierarchie uměleckého světa. In: POSPISZYL, Tomáš: Asociativní dějepis umění. Praha: tranzit.cz, 2014,
s. 67.
216

94

mala skôr pozvoľný spád.220 Účastníci a účastníčky akcie boli do veľkej miery
pozorovateľmi a pozorovateľkami a len z časti aktívnymi aktérmi a aktérkami. Podľa
scenára boli vedení uličkami Nového světa, kde pre nich boli pripravené subtílnejšie či
atakujúcejšie, viac alebo menej poetickejšie situácie – obedujúci muž v okne,
kontrabasista ležiaci na chrbte a hrajúci na svoj nástroj, muž zasklievajúci a následne
rozbíjajúci okno, či skupina agresívne krúžiacich motoriek a áut. V istom momente sú
účastníci uzamknutí v malej miestnosti s prenikavou vôňou voňavky a „ponecháni
v nečinnosti (od 5 do x min. podle jejich reakcí a otrlosti)“. Akcia účastníčok spočíva
v tom, že sa majú zoradiť do rady a klásť na zem predmety, ktoré im boli pridelené na
začiatku akcie a celý čas ich nosili so sebou - „to se opakuje libovolně dlouho podle
reakce účastníků.“
Akcia mala aj druhú časť, individuálne pokračovanie pre každého účastníka a
účastníčku zvlášť, ktorá mala v sebe zahŕňať všetky udalosti z ich bežného života
v priebehu nasledujúcich štrnástich dní. Demonstrace na všechny smysly tak
obsahovala aj tento proklamatívny aspekt smerujúci k stotožneniu umenia a života.
A podobne ako Happsoc Stana Filka a Alexa Mlynárčika vybrala zvolený časový úsek zo
všednosti každodennosti, ktorý spojila s výzvou na jeho iné vnímanie – v kontexte
umeleckej akcie. No k tomu vzápätí treba dodať, že sa Milan Knížák a s ním ďalší
členovia Aktuálního umění vyhýbali označovaniu svojich aktivít ako umenie, nazývali ich
demonstrace, akce, či inými pojmami, čím tiež naznačovali svoju dištanciu od umenia.
Druhá demonstrace aktuálního umění, konajúca sa 23. mája 1965 na tých istých
miestach, bola v mnohom podobná tej predchádzajúcej, no zároveň predstavovala istý
posun v miere aktivity požadovanej zo strany účastníčok a účastníkov a rovnako v
posilnení ich tvorivej aktivity, autonómneho a spontánneho konania. Napríklad, keď
sú v priebehu akcie účastníci opäť natesnaní do podzemného priestoru, kde sú vyzvaní
k tomu, aby so zapálenými sviečkami, ktoré obdržali, kreslili po strope, alebo aby sa
spolupodieľali na vydaní tretieho čísla časopisu AU. V dodatočnom popise akcie Knížák
tiež opisuje, ako všetky účastníčky „začali spontánně vytvářet hudbu vším a na všechno,
co je kolem nich.“

220

In: KNÍŽÁK, Milan: Procházka po novém světe. In: Nový ráj. Výběr prací z let 1959 – 1995. Praha:
Galerie Mánes, Uměleckoprůmyslové muzeum, 1995, nestránkované. Nasledujúci opis akcie, ako aj
citáty, pokiaľ neuvádzam inak, pochádzajú z tohto zdroja.

95

Akcia sa skladala tiež aj z psychicky ale aj fyzicky rozrušujúcich momentov:
účastníci sú v tesnej miestnosti „nacpáni mezi nepředstavitelným množstvím
haraburdí, které jim trhá šaty“ a v rámci koncertu „aktívnej hudby“ je „místnost
naplněna monotónním hučením nevyladěného rádia“.221 Popri očividnej absurdnosti,
priam bizarnosti motívov a situácií, je až prekvapivé do akej veľkej miery akcia
tematizovala tiež deštrukciu (namierenú tiež proti umeniu) a priamo obsahovala prvky
agresivity. Hneď na začiatok akciu uvádzala prednáška Milana Knížáka na absurdnú
tému „atomový výbuch v Číně a jeho vlyv na vývoj umění.“ Pokračovala kolektívnym
ničením kníh a obrazov, prihliadaním tomu, ako rôzne predmety zavesené na múre
padajú na zem a trieštia sa na márne kúsky, vzájomným ohadzovaním sa pokrčenými
papiermi, a to všetko prerušované momentmi spoločného upratovania. Ako vyplýva
z Knížákovho dodatočného popisu akcie, účastníkov to v istých momentoch viedlo
k deštruktívnemu, až exaltovane hysterickému správaniu: spontánne vytváranie hudby
skončilo tak, že „jedna skupinka se pokoušela povalit skříň. Jiní bušili do stropu nebo
shazovali police. Vykřikovali a ječeli.“222
Po tejto kataklizme však nastáva moment upokojenia a ústretovosti. Nasleduje
rozdávanie varených zemiakov ako občerstvenie a presun do parku, kde účastníci
súdržne spievajú pri ohni. Po tom, ako si jediná žena spomedzi organizátorov, Soňa
Švecová, vyzliekla a spálila šaty, sú aj ostatní účastníci vyzvaní, aby spravili to isté,
zbavili sa svojich šiat, dokladov a peňazí. „Zbavte se sebe!“ Jindřich Chalupecký, ktorý
sa akcie zúčastnil a podal o nej správu vo svojom texte Úzkou cestou, popisuje scénu pri
ohni ako sugestívny okamih, presiaknutý meditatívnosťou a rituálnosťou.223 Akcia mala
následne ešte pokračovať vo večerných hodinách už iba podľa písomných pokynov
organizátorov. Účastníci sa okrem iného mali podľa inštrukcií spoločne hrať, opekať si,
spievať a inak sa veseliť.
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Na Knížákovom popise akcie tiež prekvapí spôsob, akým popisuje skupinu
účastníčok a účastníkov a komunikáciu s nimi. Napríklad, keď uvádza, že „stádo
účastníků je vedeno...“, alebo aj tým, že viackrát naráža na „dámy a několik nažehlených
snobů“, ktorí sa zdráhali zúčastniť sa niektorých úkonov - „Organizátoři je ale nutí, aby
pracovali.“224
Z citovaných textov k obom akciám je zjavné, že akcie boli silne
inštruované, účasť predstavovala sledovanie a plnenie pokynov organizátorov.
Participanti a participantky tu však zastávajú výlučne pozíciu vykonávateľov autorského
zámeru a z hľadiska vzťahov, ktoré akcia ustanovuje, môžeme povedať, že sa tu
udržiava hierarchia medzi nimi a autormi projektu. Zároveň je z citovaných textov
evidentné, že vnemy, ktoré sú tu pre participantov pripravené, nie sú vôbec iba
pozitívne a príjemné, alebo len nevšedné a prekvapivé. Zážitky tu môžu byť natoľko
intenzívne, až sú obťažujúce a pokyny pre účastníkov a účastníčky natoľko direktívne
a absurdné, až môžu hraničiť s šikanou potiaľ, pokiaľ sa im niekto nevzoprie. Akoby
akcia popri iných, pozitívnejších či nevšedných zážitkoch chcela vyvolať aj tento
moment aktivizácie a vzopretia sa utláčajúcej situácii. Snáď viac ako ozvláštnenie
všednej skutočnosti vyvolávali akcie prekvapenie, šok, silné zneistenie až do takej
miery, aby účastníci a účastníčky nechali priechod svojím emóciám, zbavili sa konvencií
v prospech spontánnosti.
Tento dojem a vyznenie textov, z ktorých pomerne silne cítiť direktívne
a autoritatívne správanie organizátorov, je určite do veľkej miery ovplyvnený
Knížákovým literárnym štýlom a jeho osobnosťou. Jindřich Chalupecký však vo svojich
interpretáciách ponúka opačný, omnoho harmonickejší pohľad oceňujúc rovinu
kolektivity a spontaneitu: „Mnozí asi čekali nějaké senzační zážitky... Co nejvíc přitom
působilo, byla prostota s jakou akce probíhala a samozřejmé společenství, které mezi
účastníky vytvářela... Hráli jsme si. Knížák postupoval se zvláštní zdrženlivostí. Držel se
v pozadí; šlo mu o to, aby lidé nalézali něco nového či zasutého samy v sobě.“225
Knížák v nasledujúcich rokoch zorganizoval ešte viacero takýchto demonštrácií,
ktoré mali podobné znaky, ako Demonstrace pro J.M. (1965) či Hra na vojáky z toho
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istého roku. V rámci Procházky Prahou (1965), predčasne ukončenej políciou, z ktorej
sa však dochovali písomné inštrukcie, sa mali účastníci prechádzať čiastočne
individuálne a čiastočne v rámci skupiny podľa vopred pripravených písomných
inštrukcií. Zámerom tejto akcie bolo zažiť mestské prostredie a pohyb mestským
priestorom inak, ale aj nadobudnúť skúsenosť nekonvenčného správania v dave cudzích
ľudí. Účastníci medzi sebou nemali komunikovať, čím sa medzi nimi mohlo utvárať
zvláštne tajné spojenecké puto.
S prerodom skupiny Aktuální umění na Klub Aktual, ktoré vyjadruje manifest
Nutná činnost, nastala aj zmena typológie Knížákových akcií.226 Knížákove aktivity chceli
na jednej strane zasiahnuť väčší počet ľudí, a preto vyvíja nové stratégie šírenia svojich
myšlienok – obracia sa so svojimi výzvami na potenciálnych no pre autora neznámych
účastníkov, ktorí si účasť na akcii sami dobrovoľne nezvolili. Na druhej strane sa jeho
činnosť v rámci skupinových akcií zjednodušuje – ako v prípade Ležícího obřadu (1968)
či Obtížneho obřadu (1969) - sústreďuje sa viac na jednoduché situácie a mentálnu
aktivitu tematizujúc prežívanie jednotlivca v kolektíve.227 Akcie sa stávajú akýmisi
prechodovými rituálmi - jedná sa o fyzicky i mentálne náročné úlohy vyžadujúce
presvedčenie a odhodlanie byť ich súčasťou. Spolu s tým sa scenáre k akciám menia na
stručné inštrukcie. Napriek tomu pozícia a aktivita účastníkov akcií zostáva nezmenená
– stále je ich úlohou nasledovanie autorových inštrukcií. Knížákove predchádzajúce
kolektívne akcie usilovali o dosiahnutie posunu v mentálnom nastavení účastníkov
prostredníctvom intenzívneho zmyslového prežívania a šoku, jeho neskoršie práce sa
zas snažili o to isté prostredníctvom intenzívnej kontemplácie a fyzickej pasivity.
V českom prostredí je ďalším významným predstaviteľom happeningu Eugen
Brikcius. Jeho práca sa však od tej Knížákovej diametrálne líši. Brikciove happeningy sa
rovnako uchyľovali do sféry absurdnosti, no autor ňou sledoval skôr poetické, estetické
ciele. Podľa vlastných autorových slov, „jsou daleko lyričtejší, protože v nich jde spíše o
estetické působení.“228 A ďalej citujúc Ivana Jirouse, „ve skutečnosti ho totiž, přes
veškerou proslulost a hojnou návštěvnost jeho happeningů, publikum vůbec nezajímá.
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Brikcius je v podstatě asociální a lidi používal pouze jako nástroje a vykonávatele svých
idejí.“229

4.2.2 „Všeobecná angažovanosť“ – mentálna spoluúčasť
Spoločný projekt Alexa Mlynárčika a Stanislava Filka, Happsoc I (1965) má
v tvorbe oboch autorov výnimočné postavenie. No nielen to. Pre novodobé dejiny
umenia je „všeobecne známym medzníkom nielen v slovenskom výtvarnom umení, ale
považuje sa za kľúčové dielo aj v umení na východ od železnej opony“230. Stojí na
samotnom začiatku ich akčnej tvorby a spolu s ňou aj Mlynárčikovho programu
„sociologického prístupu“ k umeniu.231 Vzhľadom na kontext predchádzajúcej tvorby
oboch autorov je to počin výnimočne radikálny a okrem Happsoc II (1965) a niekoľkých
ďalších projektov sa v ich tvorbe jeho princípy objavujú v menej radikálnej podobe.
Happsoc I je výzvou na prežívanie Bratislavy ako umeleckého diela v presne
vymedzenom čase. Odohrával sa v dňoch 2. - 8. mája 1965, teda v čase všedných a
obyčajných dní vymedzených dvoma oficiálnymi politickými slávnosťami sprevádzanými
masovými demonštráciami v centrách miest (Sviatkom práce s masovými sprievodmi a
Sviatkom víťazstva nad fašizmom s typickou vojenskou prehliadkou). Happsoc mal
formu tlačenej pozvánky, rozoslanej poštou približne 400 náhodným, ale aj zámerne
vybraným adresátom, ktorá obsahovala názov a čas konania akcie, „pokyny“ k realizácii
(1. skutočnosť BRATISLAVA 2. mája 1965 až po 7. skutočnosť BRATISLAVA 8. mája 1965)
a výpočet objektov nachádzajúcich sa v Bratislave (prevzatým zo štatistického sčítania –
medzi objekty tu pritom boli zaradení aj samotní obyvatelia mesta). Autori ďalej v
spolupráci s výtvarnou kritičkou Zitou Kostrovou vydali Manifest „Happsoc“ s
podtitulom Čo je to Happsoc?232 Ich manifest ponúkol charakteristiku tejto aktivity,
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vysvetlenie jeho základných princípov a cieľov a autori v ňom naznačili tiež jeho
zaradenie do širšieho umeleckého kontextu. Happsoc je podľa nich predovšetkým „
akcia, nabádajúca k vnímaniu skutočnosti vymedzenej zo stereotypu svojej existencie...
(je to) nájdená realita...“ Autori sa tu obracajú na viac menej náhodného a
anonymného adresáta ako onoho „spolutvorivého činiteľa spoločnosti“ s výzvou k
väčšej citlivosti a k subjektívnemu a individuálnemu prehodnocovaniu vnímania
každodennej reality. Zámerne sa preto aj Happsoc odohráva práve vo všedné dni medzi
organizovanými politickými sviatkami, čím dávajú naplno vyznieť kontrastu medzi
politickou demonštráciou a „všeobecnou angažovanosťou“ v bežnom živote:
„Zverejnenie tejto skutočnosti … navodzuje aktivitu uvedomenia si nesmiernej šírky
existujúcich súvislostí. Je to nenásilná všeobecná angažovanosť.“ Záverom autori
upozorňujú: „Jeho uskutočnenie nie je náhodné, ale uvedomelé a apelujúce.“233
Nejedná sa teda o autoritatívne privlastnenie si potenciálneho účastníka či
účastníčky, ani o apropriáciu reality. Zámerom autorov je naopak práve vedomá
a dobrovoľná činnosť účastníkov. Happsoc je prizvaním k tomuto individuálnemu
intenzívnemu prežívaniu skutočnosti posunutej do iného kontextu – kontextu
umeleckého diela. No stanovením presného času akcie mohlo vzniknúť vedomie
vzájomného zdieľania procesu a z individuálnej akcie sa zároveň stáva potenciálne
kolektívna skúsenosť. Prostredníctvom tejto vedomej mentálnej činnosti a zmeneného
vnímania skutočnosti tak možno dosiahnuť cieľ: splynutie umenia so životom.
Claire Bishop zhodne s Jindřichom Chalupeckým234 zároveň poukazujú na riziko
tohto radikálneho umeleckého kroku. Je ním „strata označujúceho charakteru umenia,
ktorá nevyhnutne doprevádza kompletné rozplynutie sa umeleckého diela v
každodennom živote.“235 Druhý Happsoc, nazvaný tiež Sedem dní stvorenia, realizovaný
rovnako v sviatočnom období, no tentokrát mimo oficiálnych štátnych sviatkov medzi
Vianocami a Novým rokom (25. 12. 1965 – 1. 1. 1966), sa akoby už usiloval tomuto
riziku vyhnúť. Obsahoval zašifrované pokyny na vykonávanie či už symbolických aktivít,
alebo introspektívnej reflexie aj vo forme zdanlivo nezmyselného a bezcieľneho
konania – trávenia času na vlakovej stanici, teda pridania sa k bežným cestujúcim či
233
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čakajúcim.236 Táto všeobecná angažovanosť sa tak v prípade druhého Happsocu
prenáša z čisto mentálnej roviny aj do roviny možnej priamej akcie a vedomého
konania. A z potenciálnych účastníkov a účastníčok by sa tak v prípade, že by sa
rozhodli uposlúchnuť výzvu autorov, stali vedomí performeri a performerky.
Happsoc podľa neskoršej Mlynárčikovej reflexie „vo svojej podstate znamenal
„voľnú spoločenskú príhodu“ alebo „spoločenské bytie“.237 Ona všeobecná
angažovanosť, ktorej sa trojica autorov manifestu dovolávala, bola spočiatku založená
na výlučne mentálnej participácii potenciálnych účastníkov, na vedomom prežívaní a
reflexii svojho bytia v spoločnosti. Samotná účasť publika nemohla byť autormi riadená
a umelci sami prípadnú participáciu nemohli sledovať. Podľa neskoršieho
Mlynárčikovho zdôvodnenia, Happsoc „jednal len teoreticky a strácal účinnú
naliehavosť výzvy.“238 Následne sa teda jeho tvorivá aktivita preorientovala na
vytváranie reálnych situácií a svoju spoluprácu s publikom zameral na jednej strane na
prácu s hmotným objektom, artefaktom a na druhej strane na jeho spontánnu
spoluúčasť na kolektívnych akciách.
Na rozdiel od neho však Stano Filko v myšlienke Happsoc pokračoval ďalej
a rozviedol ju do absolútnych hodnôt. Jeho Happsoc III. Oltár súčasnosti (1966) je
pozvánkou k účasti na Akcii univerzál skutočno I a s ňou na skutočnosti celej
Československej socialistickej republiky nielen v súčasnosti ale aj v minulosti
a budúcnosti. Predmetom tejto skutočnosti pritom majú byť všetky dimenzie reality,
„život, situácia, vzťahy, atmosféra v ČSSR“, ako aj „životné pocity: subjektívne
i spoločenské“. Táto pozvánka mala podobu tlačenej skladačky, ktorá popri texte
v slovenčine a francúzštine obsahovala autorov odtlačok prstu v modrej farbe
a pripevnené zrkadielko na šnúrke. Tento typický „tranzitný objekt“ mal čitateľa či
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čitateľku, podobne ako na mnohých iných Filkových prácach, upozorniť na jeho
prítomnosť, na jeho holú existenciu v tejto realite. Prílohou pozvánky bola tiež mapa
Československa.
Filkovo druhé samostatné rozvíjanie tohto princípu, Happsoc IV. Vesmírne
cestovanie (1967) mal podobu tlače, kde bol v lineárnej obrysovej kresbe letiacej
vesmírnej rakety vložený text pozvánky v štyroch jazykoch (slovenčine, angličtine,
nemčine a francúzštine). Stano Filko tu pozýval na „vesmírne cestovanie – psychické
a fyzické – každého podľa svojich možností“. Filko sa tak presunul do priam spirituálnej
roviny a jeho dielo sa tak jednoznačne prihlásilo ku konceptuálnym hodnotám.
V prípade prvých dvoch projektov Happsoc sa v domácom odbornom diskurze viedla
polemika o ich zaradení: niektorí autori spochybňujú ich akčný charakter v prospech ich
interpretácie v súvislosti s výnimočne skorým prejavom konceptuálneho umenia v
našom prostredí.239 Aj keď je táto interpretácia určite trefná, nemala by ešte znamenať
popretie akčnej podstaty projektu, ktorý bol v čase svojho vzniku predovšetkým
osobitou reakciou autorov na aktuálne umenie happeningu. V samotnom manifeste k
projektu autori proklamujú, že sa jedná o akciu, ktorá sa pokúša túto umeleckú formu
posúvať ďalej: „Nadväzuje na celý rad počinov happeningu a šokuje svojou holou
existenciou. Na rozdiel od happeningu je však jeho výrazom samotná neštylizovaná
skutočnosť.“240 No v prípade samostatných Filkových projektov je táto afinita ku
konceptuálnemu umeniu ešte citeľnejšia.
Pre mentálnu spoluúčasť potenciálnych performerov a performeriek existuje
viacero ďalších príkladov. S formou textovej výzvy či návodu k akcii vo svojej tvorbe
pracovalo viacero autorov. Ladislav Novák v rámci svojej experimentálnej poézie
zostavil Manifest zoologického umění a Návody, ktoré by mohli fungovať ako návod
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k individuálnym privátnym akciám. Ako pripomína Jiří Valoch, ich hlavné pôsobenie je
v textovej podobe, no „de facto (se) realizují v mysli čtenáře jako jakési možné podněty,
jako představování si určitých situací a činností.“241 Rovnakým spôsobom tiež fungujú
básne z Návodu k upotřebení (1965) Jiřího Kolářa.242 V tejto súvislosti však
predovšetkým chcem ďalej interpretovať niektoré práce Milana Knížáka.
Ako som už naznačila, Knížákove aktivity sa postupne od demonštrácií
a inštruovaných kolektívnych akcií začali uberať smerom rozšírenia pôsobnosti aj mimo
okruhu kolektívnych akcií a bezprostredného osobného kontaktu s účastníkmi. Akoby
v snahe rozšíriť svoj okruh pôsobnosti od roku 1965 začal vyvíjať intenzívnu aktivitu
produkovania a distribuovania rôznych výziev a návodov k akciám a hrám. Forma tejto
distribúcie mohla mať aj performatívny charakter a jeho projekt realizovaný spoločne
s Janom Machom Událost pro poštu, veřejnou bezpečnost, obyvatele domu č. 26 a pro
jejich sousedy, příbuzné a přátelé (1966) predstavuje v istom zmysle fúziu medzi
predchádzajúcimi kolektívnymi aktivitami a výzvami. Ich aktivity boli určené
obyvateľom náhodne vybratého bytového domu v Prahe, ktorým poštou zasielali rôzne
listy s výzvami a balíkmi a napokon im darovali lístky do kina a tajne vyzdobili spoločné
časti domu svojimi inštaláciami. Dokumentáciu akcie tvorí autorov záznam domovej
schôdze, ktorej sa zúčastnili tiež obaja autori a zástupcovia verejnej bezpečnosti.
Popisuje rozpačité až odmietavé reakcie obyvateľov, nedobrovoľných aktérov a aktérky
tejto akcie.
Podobne, no na celkom náhodného a neznámeho recipienta či recipientku boli
koncentrované Hry, realizované taktiež v roku 1965. Krátke návody na hry alebo
privátne individuálne akcie Knížák a jeho priatelia písali kriedou na steny a chodníky
v uliciach alebo na papierové lietadielka, ktoré mal roznášať vietor, zdobili si nimi svoje
oblečenie a napokon ich rozosielali poštou neznámym ľuďom.243 V tom istom roku
prebehla tiež akcia Dopisy obyvatelstvu (1965), v ktorých Knížák poštou rozosielal výzvy
k individuálnym akciám. Na rozdiel od pomerne priamočiarych inštrukcií k hrám sú tieto
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listy obyvateľom viac rozporuplnejšie a vo väčšine prípadov nerealizovateľné. Knížák
napríklad vyzýva k odrieknutiu si z hmotných statkov, no poväčšine sa jedná o fyzicky
náročné, sebadeštruktívne či sebadehonestujúce, morálne poburujúce činy či činnosti.
Ide o jednoznačnú provokáciu potenciálnych adresátov a adresátok, ktorá však
sledovala narušenie konvencií a vychýlenie z normatívneho uvažovania s cieľom
pristúpiť k svojmu životu a žiť radikálne inak. Zoznam výziev bol zakončený
paradoxnými pokynmi „spáchej sebevraždu! žij!“, nasledovaný záverečným textom
uvedeným kapitálkami: „znamená umění učit člověka žít!“. Posledná veta zrejme mala
ozrejmiť úmysel autorahoci je dosť pravdepodobné, že sa jej to nepodarilo
a stelesňovala pritom motto Aktualu „Žít jinak!“. Na faksimile so strojopisným
záznamom týchto návodov Knížák rukou pripísal: „poslal jsem jich minimálně 1000
lidem náhodně vybraným z tel. seznamu.“244
Jinřich Chalupecký v Příběhu Milana Knížáka píše, že „po prvních akcích se
Knížákovy další přestávaly dařit,“ k čomu na margo práve spomínaných akcií dodáva:
„adresáti jsou uraženi“, „reagují jen odmítavě a zlostně“, „ale stěží kdo poslechne jeho
návodů.“245 Ťažko si je však predstaviť, že by autor skutočne očakával fyzickú realizáciu
jeho provokatívnych ideí. Napriek jeho umienenosti a odhodlaniu, s ktorou svoje
pošetilé výzvy šíril sa zdá pravdepodobné, že podobne ako Ladislav Novák a Jiří Kolář aj
on rátal s tým, že zostanú len v podobe textu a myšlienky. No myšlienky takej, ktorá
svojím šokujúcim posolstvom dokáže primäť človeka k sebareflexii, zmeniť jeho celkové
myslenie.
Ako opačný prípad sa javí projekt Manifestace pospolitosti (1967).246 Jeho
motívom bolo zmeniť spoločnosť na rovine medziľudských osobných vzťahov
a prenesene ďalej na vyššej politickej a spoločenskej úrovni. Tomáš Pospiszyl
Manifestaci pospolitosti vníma ako programové dlhodobejšie aktivity, ktoré „ve své
době představovaly utopický pokus o vytvoření celosetové sítě vzájemnosti.“247 Hlavnou
náplňou projektu bolo šírenie výzvy k akcii čo najširšiemu okruhu ľudí, k manifestovaniu
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pospolitosti. Výzva pritom obsahovala návrhy či pokyny možných spôsobov
manifestovania len v niektorých prípadoch, jeho formu poväčšine nechal autor na
oslovených. On samotný sa v rámci projektu podujal na manifestovanie podávaním rúk,
vylepovaním plagátov, ozdobovaním stromov, či písaním cudzojazyčných slov po
stenách a cestách, hlavnou aktivitou však bolo predovšetkým šírenie spomínanej
výzvy.248 Knížák ju adresoval predovšetkým spoločenským inštitúciám a oficiálnym
organizáciám a jeho stratégiou bolo opäť zasielanie listov, tentokrát však
imitujúc oficiálnu a formálnu korešpondenciu. Marec roku 1967 Milan Knížák prehlásil
mesiacom celosvetovej manifestácie pospolitosti a jeho ideou bolo z pozitívnych reakcií
na jeho výzvu zostaviť knihu. Písal oficiálne listy, často krát aj s pacifistickým
protivojnovým obsahom, opatrené adresou a pečiatkou Aktualu veľvyslanectvám,
časopisom; kňazov v nich žiadal, aby kázali o pospolitosti a vojenských hodnostárov,
aby sa vzdali svojej funkcie. Žiadal v nich tiež závodné výbory, aby usporiadali schôdze
o pospolitosti a obchody, aby si vyzdobili svoje výklady heslami šíriacimi pospolitosť.
Imitoval tak metódy oficiálnej štátnej propagandy a jej šírenia politickej ideológie, ktoré
na jednej strane parodoval a na druhej strane svojím zdanlivo naivným prístupom
odhaľoval ich obludné rozmery a zároveň ich nefunkčnosť a vyprázdnenosť ich hesiel.
Svojimi listami a ďalšími aktivitami sa obracal na ľudí, bežných občanov a občianky, ale
najmä na predstaviteľov oficiálnych inštitúcií, ktorí už boli na tieto metódy propagandy
privyknutí, naučení vytláčať ju na okraj svojho zorného poľa. Svojou výzvou do tohto
zabehnutého mechanizmu vniesol zvláštny, od normálu vychýlený prvok nielen tým, že
jednal menom neznámej organizácie, ale aj preto, že jeho požiadavka bola prostá a
civilná, s politickou doktrínou síce nekonfliktná, no aj napriek tomu bez zaštítenia
oficiálnou štátnou ideológiou a jej „newspeakeom“.
Projekty a akcie apelujúce na mentálnu spoluúčasť sa svojimi výzvami obracali
na široké publikum, na indiferentných potenciálnych vnímateľov a vnímateľky. Ako som
sa pokúsila naznačiť, ich zámerom nebolo to, aby ich výzvy boli skutočne realizované.
Usilujúc predovšetkým o psychickú zmenu, navrhované aktivity sa mali odohrávať len
v mentálnej, imaginatívnej rovine. Prisvojením si úsekov reality či priamymi prienikmi
248
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do bežného života tak predstavujú tieto aktivity radikálne gesto stotožnenia umenia so
životom.

4.2.3 Interakcia a spolupráca založená na umeleckom objekte

Už Mlynárčikove rané práce, objekty a maľby, ktoré autor nazýval Stély a Epitafy
(1963 – 1965) a ktoré znamenali jeho postupný odklon od nefigurálnej abstrakcie, v
sebe niesli prvok interaktivity. Jednalo sa o objekty, vychádzajúce z aktuálnej estetiky
asambláží a stále v nich doznievala estetika informelu a materiálovej maľby. Nájdené
predmety, predovšetkým staré hodiny (bez ciferníkov) a časti, torzá kaderníckych či
výkladných figurín, skladal do prevažne závesných kompozícií, ktoré svojou formou
priamo odkazovali na náboženské predmety, na relikviáre a oltáre. Kompozície
následne šepsoval, príležitosne upravoval ich povrch zlátením. Z týchto asamblážových
objektov mali pritom mnohé interaktívny charakter – bolo možné otvárať dvierka či
skrine „krídlových oltárov“, ovládať naťahovací mechanizmus hodín, spúšťať hracie
strojčeky, či zapáliť sviečky na svietniku. Spoločným prvkom asamblážových objektov
boli tiež písané záznamy – autorom vyškrabávané nápisy do šepsového povrchu
evokujúce anonymné nápisy a odkazy na stenách či rôznych iných objektoch vo
verejnom priestore.249 Práve tento motív sa stal frekventovaným a významovo
dôležitým prvkom Mlynárčikových prác, ktorý začal prvotne aplikovať na svojich
maľbách Stien z rokov 1963 – 1964.250
Anonymné nápisy, signatúry či odkazy vo verejných priestoroch Mlynárčik
interpretoval ako špecifický druh komunikácie, „ako odkaz anonyma anonymovi“.251
Zároveň, ako sám autor neskôr viackrát naznačil, predstavujú formu slobodného sebavyjadrenia, či spontánneho a zároveň iracionálneho konania. Osvojujúc si metódy neo-
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dadaizmu či nového realizmu, s týmto motívom spočiatku Mlynárčik pracoval
predovšetkým ako s úsekom „surovej reality“, vnášanej do umeleckého diela. Napriek
tomu, že boli tieto nápisy prvotne vytvárané samotným autorom, môžu predstavovať
podobný element a zastávať podobnú významovú funkciu ako nájdené predmety
bežnej potreby v asamblážach a inštaláciách.
Aktivizácia návštevníkov prostredníctvom ich priamej participácie na výslednej
podobe artefaktu sa dostala do centra Mlynárčikovho autorského programu v cykle
prác označovaných súhrnným pojmom Permanentné manifestácie, uvedenom v rámci
jeho prvej samostatnej výstavy v parížskej galérii Raymonde Cazenave v roku 1966.252
Výstava pozostávala z výberu spomínaných Epitafov a Stél, doplnených o podobné
objekty, figuríny a asambláže „neutralizované bielou vrstvou“,253 ktoré doprevádzala
výzva pre návštevníkov, aby ich ďalej doplnili vlastnými nápismi a kresbami. Výstavná
inštalácia asambláží a interaktívnych a zvukových objektov tak vytvárala svojim
spôsobom prostredie, environement, predznamenávajúc autorove nasledujúce
realizácie, v ktorom boli vystavené diela uvedené do inej situácie, vystavené
spontánnemu zásahu diváka. Ako píše Andrea Euringer Bátorová, „Jeho zámerom bolo
vyprovokovať divákov k „aktívnej fyzickej činnosti“, pri ktorej nebol kladený dôraz na
finálny výsledok, ale na momentálny zážitok a samotnú činnosť,“ a Jean-Jacques
Leveque vo svojej pochvalnej recenzii výstavy výstižne komentuje: „Úmyslom autora je
totiž urobiť z výstavy hru.“254
Podobný princíp využívajú Permanentné manifestácie II - Pocty, realizované 2.
októbra toho istého roku v Bratislave, ktoré sa už dajú označiť pojmom Zory Rusinovej
„akčný environement“255. Jednalo sa pritom o zásah do privlastneného verejného
priestoru a jeho dočasnú okupáciu ako istá forma protestu voči oficiálnej kultúrnej
politike. Inštalácia a dvojdňová výstava na mužských verejných záchodoch na
Hurbanovom námestí v Bratislave usporiadaná v čase bratislavského programu v rámci
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Medzinárodného kongresu kritikov AICA bola jednak protestnou reakciou na konkrétne
rozhodnutie jej predstaviteľov256 a jednak reakciou či skôr východiskom z aktuálnej
situácie a možností vystavovania257.
Ako aj naznačujú neskoršie vyjadrenia samotného autora,258 voľba
mimogalerijného výstavného priestoru nebola primárnym zámerom, ale skôr
nevyhnutnosťou. Nejednalo sa tu teda ešte o vedomé, apriórne nadviazanie na
myšlienkové tendencie usilujúce o vyviazanie umenia z vlastného
„izolovaného“ kontextu, jeho prenesenie do mimogalerijného a neinštitucionálneho
prostredia bližšie k jeho adresátovi, s ktorým Mlynárčik vedome pracoval neskôr.
Napriek tomu výber miesta konania druhých permanentných manifestácií pre
tento špecifický druh mimogalerijného prostredia bol cielený a autor s ním priamo
pracoval. Priestor mužských verejných toaliet pritom doplnil len niekoľkými zásahmi siedmimi zrkadlami kosodĺžnikového tvaru umiestnenými nad pisoármi, hudbou
(Radeckého marš Johana Straussa), priloženým zápisníkom – takzvanou zlatou knihou a
transparentom pri vstupe oznamujúcom konanie akcie. Na jednotlivých zrkadlách boli
napísané mená osobností, ktorým boli pocty adresované.259 Miestnosť a jej biele steny
pokryté bielymi kachličkami, spolu so spomínanou zlatou knihou, bola pritom
ponúknutá návštevníkom na popísanie alebo pokreslenie. Akt zanechávania
anonymných odkazov bol aj v tejto práci ústredným motívom a práve ním autor
podmieňoval výber tohto špecifického mimogalerijného priestoru. Malo sa jednať o
prostredie, ktoré ľudí k tejto činnosti prirodzene nabáda a schyľujú sa k nej spontánne
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sami od seba. Aktivita diváka a forma spolupráce sa tak mali dostať na vyšší,
pokročilejší, teda bezprostrednejší a slobodnejší stupeň.
Na druhej strane však túto spontaneitu Mlynárčik aj sám vedome kontroloval a
to dokonca represívnym spôsobom. Počas akcie si autor zaistil asistenciu verejnej
bezpečnosti a jej príslušník mal byť na akcii prítomný. Podľa vyjadrenia autora bolo
motívom jeho uchýlenia sa k tomuto opatreniu to, aby predišiel politickému zneužitiu
akcie.260 Vo výsledku tak účastníci boli vystavení autoritatívnemu dohľadu, ktorý mal
byť zárukou ich vlastnej autocenzúry. Zo strany autora teda išlo o neúmyselné
vyostrenie situácie - účastnící museli byt schopní rozlišovať jemné rozdiely medzi
zákazmi a medzi rôznymi stupňami ilegality - písať na steny verejného záchodu je
rovnako zakázané ako písanie politických provokácií a protisystémových hesiel.
Napokon, samotní účastníci akcie boli rôzni a boli teda postavení do pomerne
protikladnej situácie. Boli to jednak oslovení a pozvaní účastníci, delegáti kongresu
AICA, ktorým boli rozdané tlačené pozvánky na akciu a ktorí verejné záchody navštívili
vedome s cieľom účasti na umeleckej akcii. Na druhej strane to však bolo náhodné
publikum, anonymní účastníci, ktorí nemali tušenie o tom, že sú súčasťou umeleckého
projektu (úvodný transparent o tom priamo neinformoval). Boli tak uvedení do
nezvyklej a prekvapivej situácie, čo u niektorých návštevníkoch vzbudilo až negatívne
emócie a akcia bola aj kvôli sťažnostiam predčasne ukončená.261
Identický princíp spolupráce s publikom, založený na metóde zásahu
návštevníkov do autorom vytvoreného prostredia a do objektov, z ktorých sa skladalo
prostredníctvom vytvárania spontánnych zápisov či kresebných záznamov aplikoval
Alex Mlynárčik v nasledujúcich troch rokoch ešte viackrát. Vždy sa však tieto akcie
založené na konkrétnej a limitovanej forme participácie publika odohrávali už v
kontexte a v prostredí galérie a obracali sa tak výlučne na návštevníka výstavy.
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Výnimkou pôvodne mala byť jedine inštalácia Flirt slečny Pogany (1969), kde
predmet tejto aktivizácie účastníka tvorili objekty elementárnej a archetypálnej formy
vajca. Jedná sa o multiply, ktoré sa po dotyku návštevníka rozkmitali a rozozvučala sa v
nich zvonkohra, ktorá mala byť pôvodne nainštalovaná na námestí Sv. Marka v
Benátkach. František Šmejkal k tejto pôvodnej situácii podotýka: „procházejíci chodci
tak měli sami vytvořit zcela nový promenádní koncert, jehož pojem je s tímto náměstím
spojen stejně nerozlučně jako hejna holubů.“262 Pôvodný zámer komunikácie s
náhodným adresátom - s náhodným okoloidúcim vo verenom priestore sa však
nakoniec nepodarilo realizovať a práca bola prezentovaná v milánskej galérii Apollinaire
(vo výstavných priestoroch ako aj na nádvorí galérie).
Tieto hravé a esteticky čisté objekty, ktoré lákali k interakcii, však tentokrát s
provokáciou či šokovaním nemali nič spoločné. Práve naopak, ako aj naznačuje
poznámka Františka Šmejkala, ich ambíciou bolo skôr byť estetickým ozvláštnením (či
dokonca atrakciou) na exponovanom turistickom mieste. Svojou priam abstraktnou
formou, využitím multiplov, no zároveň aj metódou interaktívnej spolupráce, má táto
práca veľmi blízko k neokonštruktivistickým prostrediam. Odlišuje sa od nich
samozrejme svojou pre Mlynárčika charateristickou formou participácie diváka na
finálnych modifikáciách diela. Zdá sa, že Flirt slečny Pogany, by sa dal vnímať ako
autorova individuálna praktická realizácia, ktorá má najbližšie k teoretickým
proklamáciám textu definujúceho jeho poňatie syntentického diela Zatvorené pre
neupotrebiteľnosť, ktorý napísal ako reakciu na májové udalosti roku 1968 v Paríži.263
Napokon, ako napovedá aj samotný názov, práca bola koncipovaná ako odkaz na
dielo Constantina Brancusiho, čo prezrádza charakteristický a v istom zmysle paradoxný
aspekt Mlynárčikových diel. Tie boli v prevažnej časti koncipované ako pocty, priame
citácie či interpretácie konkrétneho diela či celej tvorby iných autorov. A teda aj napriek
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tomu, že jeho tvorivým programom bolo vykročiť mimo oblasti umenia, do sféry neumenia a bežného života, vo svojich prácach sa navracal späť ku kanonizovaným dielam
a majstrom umenia.
Princíp participácie pozostávajúcej z limitovaných možností publika do
umeleckého objektu či inštalácie uplatňoval Mlynárčik i vo svojich ďalších prácach z
rokov 1966-1969 - Pokušenie (1967), Vila dei Misterii (1967) a Bonjour monsieur
Courbet (1969). V tomto období možno sledovať postupný vývin tohto princípu, ktorý
však v oblasti participatívneho aktivizovania diváka nepriniesol nové impulzy.
Významným príspevkom je v tomto ohľade dielo Zorky Ságlovej Seno-sláma
(1969) vytvorené ako súčasť skupinovej výstavy Někde Něco v Špálovej galérii
v Prahe.264 Ako svoj príspevok do výstavy vytvorila inštaláciu – prostredie, v rámci
ktorého do jednej miestnosti galérie dala naviezť balíky sena a lucerny. Spravila tak
jednoduché gesto prenesenia výseku bežnej reality vidieckeho prostredia do priestoru
galérie. Tie sa následne stali predmetom každodennej aktivity, do ktorej sa mali zapájať
aj návštevníci a návštevníčky výstavy, hrabania a prehadzovania kôpok sena ako pri ich
bežnom tradičnom sušení na lúke. Ako píše Vladimír Burda vo svojej recenzii výstavy:
„Představují-li slisované balíky slámy a vojtěšky a kupky sena Zorky Ságlové na jendé
straně civilní manifestaci lidské práce jako umění, vybízejí současně i k manipulaci
s tímto materiálem, k zábavné akci, ke hře, k nešokující formě happeningů.“265

4.2.4 Spontánna spoluúčasť a kolektívne akcie-slávnosti

Umelecká akcia ako spontánna udalosť, na ktorej bez scenára či inštrukcií autora
participujú všetci účastníci a účastníčky, začala byť čoraz viac aktuálna koncom
šesťdesiatych rokov. Zámerom autorov a autoriek je priniesť umenie bližšie k životu a
pre dosiahnutie takéhoto spontánneho konania na seba umelecká akcia preberá formu
situácií a udalostí z bežného života. Autor či autorka už nemá záujem narušiť či
pozmeniť skutočnosť, banálnu a triviálnu každodennosť, ktorá „sa mení najťažšie zo
všetkého“,266 skôr chce do skutočnosti prirodzene vplynúť. Autori sa už neobracajú na
264
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všednú každodennosť, ale na jej výnimočné, sviatočné či vzácne momenty – sviatky,
slávnosti, stretnutia s priateľmi. Tie ponúkajú pôdorys umeleckým udalostiam, ktoré si
stále zachovávajú postavu autora ako iniciátora určujúceho ideu, základný rámec
a formu diela, jej realizácia a finálne naplnenie sú však výrazne ovplyvňované
participáciou ostatných účastníkov a účastníčok. Vo väčšine prípadov sa jedná
o komornejšie, privátne ladené aktivity realizované s úzkym okruhom participantov,
ktorým bude venovaná prvá časť tejto state. Výnimočným príkladom kolektívnej
spolupráce s množstvom účastníkov sú veľké akcie – slávnosti Alexa Mlynárčika, ktorým
sa venuje druhá časť textu.

4.2.4.1 Spontánne akcie a participácia v úzkom kruhu

Privátna kolektívna akcia Trenie (1969) Alexa Mlynárčika by sa dala v autorovej
akčnej tvorbe a v metódach jeho zapájania diváka do procesu tvorby vnímať ako
prelomová udalosť. V rámci tejto prostej jednodňovej udalosti Mlynárčik pre úzky kruh
priateľov a zahraničných hostí zorganizoval prechádzku do slovenských hôr ozvláštnenú
nevšednou, hravou a absurdnou no zároveň poetickou aktivitou. Zúčastnili sa jej Zita
Kostrová, Jana Želibská, Elena Faltinová – Mlynárčikova manželka, Raoul-Jean Moulin a
pôvodne sa jej mali zúčastniť aj Milan Adamčiak a Róber Cyprich.267 Akcia pozostávala
zo spoločného výstupu k Terianskemu plesu vo Vysokých Tatrách, pri ktorom sa
následne odohrala aktivita vypúšťania a kŕmenia kaprov. Pri horskom jazere bola
osadená tabuľa s výzvou v slovenskom a francúzskom jazyku „Počas trenia rybolov
zakázaný“, na čo boli na vodu vypustené spárované plastové hračkárske rybky, po
ktorom nasledovalo ich symbolické kŕmenie a očakávanie ich párenia.
Akcia Trenie sa tak už v rámci Mlynárčikovej tvorby obracia od objektu smerom
k zážitku, k prežívaniu nevšednej časovo vymedzenej skutočnosti. Významnejšiu rolu tu
už zohráva prežívanie udalosti spoločne s druhými a rezignovanie na vytvorenie
výsledného materiálneho artefaktu. Navyše sa aktivita účastníkov v rámci akcie Trenie,
akokoľvek pozostáva z nevšedných, absurdných a hravých momentov a je iniciovaná a
vedená autorom, približuje k spontánnemu a prirodzenému konaniu - je to predsa len
33.
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do veľkej miery „iba“ spoločná prechádzka priateľov. Trenie sa tak dá vnímať aj ako isté
prechodné štádium k charakteristickým Mlynárčikovým kolektívnym akciám
odohrávajúcim sa na pôdoryse „obyčajných“ udalostí, ktoré však posúva ďalej, do
roviny estetického zážitku. A ďalej je na Trení dôležitý ešte jeden aspekt, ktorý sa pre
Mlynárčikove ďalšie aktivity stal charakteristický. Tým je participácia s ďalšími
umelcami. Na akciu Trenie bola prizvaná dvojica Mlynárčikovi blízkych autorov, Milan
Adamčiak a Róbert Cyprich, ktorí sa tu iniciatívne a sami, ešte bez Mlynárčikovho
vyzvania, rozhodli pre vlastný príspevok, koncert na brehu jazera.268
Podobným nábojom kolektívneho priateľského stretnutia, ktoré tvorí rámec
spontánnej umeleckej akcie, sú typické viaceré práce Zorky Ságlovej. Silou svojej
jednoduchosti a spontaneity výnimočne pôsobí hneď prvá autorkina akcia tohto druhu
Házení míčů do průhonického rybníka Bořín (1969). Akcie sa zúčastnili autorkini blízky
priatelia a príbuzní, okrem iných Ján Ságl, ktorý akciu fotografoval, Ivan Jirous, či Věra
Jirousová. Akcia pozostávala z prostého stretnutia, v rámci ktorého sa táto skupina
blízkych priateľov vydala na prechádzku k rybníku v Průhoniciach s nákladom 37
farebných lôpt, ktoré následne nahádzali na vodnú hladinu. Fotodokumentácia akcie
evokuje pocity bezprostrednej radosti a hravého výletu do prírody. Ako upozorňuje
Karel Srp, jedná sa o čistú a významovo nezaťaženú akciu.269 Na druhej strane však
akcia priamo nadväzuje na predchádzajúcu tvorbu Zorky Ságlovej inklinujúcu
k neokonštruktívnym tendenciám, v ktorej často tematizovala pohyb guľových telies.
A práve pri Házení míčů do průhonického rybníka Bořín sa spomína táto kontinuita, keď
samotnou akciou vznikla „pomíjivá a v čase proměnlivá plastika, která byla společným
dílem účastníků, vody a větru.“270Fotodokumentácia plávajúcich lôpt na vode bola ako
Plovoucí plastika prezentovaná na výstave Někde Něco v Špálovej galérii, z čoho je
pravdepodobné, že dielo tak do kontextu akčného umenia bolo zaradené až
dodatočnou interpretáciou.271
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Rovnaký charakter majú aj ostatné akcie Zorky Ságlovej, odohrávajúce sa vo
voľnej prírode. Výlet do prírody a trávenie voľného času s priateľmi a priateľkami je
zároveň koncipovaný ako umelecká akcia, či naopak. Kolektívne prežívanie a udržovanie
spoločenských väzieb je využité ako prirodzená infraštruktúra pre realizáciu autorkiných
performatívnych intervencií v krajine. Kladení plín u Sudoměře (1970) je svojou
koncepciou vytvárania dočasnej „plastiky“ v krajine veľmi príbuzná predchádzajúcej
akcii. Zaujímavým zdrojom k akcii je tu tiež spomienka Ivana Jirouse, jedného
z účastníkov akcie, ktorá je svedectvom o prelínaní neformálnej aktivity a
cieľavedomého a zodpovedného prístupu ku kolektívnej tvorbe všetkých
zúčastnených.272 Svoje ďalšie akcie v prírode – Poctu Gustavu Obermanovi (1970)
a Poctu Fafejtovi (1972) Ságlová koncipovala na základe tradovaných príbehov, ktoré sa
stali inšpiráciou pre jej intervencie.273
Napokon, k podobnému typu privátnych akcií s úzkym okruhom participantov sa
po verejných happeningoch tiež postupne uchýlil Eugen Brikcius. Brikciusovou typickou
formou boli pikniky, ktoré podľa autora „patří k těm archetypním činnostem jako funus,
veselka...“274 Dôležité na nich je spontánne kolektívne konanie blízkeho spoločenstva
ľudí. Brikciove pikniky sa odohrávali v meste a neskôr čoraz častejšie v prírode, pričom
piknik sa stal aj rámcom autorovej známej akcie Sluneční hodiny (1970). Akcia sa
odohrávala v opustenom lome v Roztokách blízko Prahy a v rámci celodenného pobytu
a občerstvovania sa v prírode autor a jeho priatelia postupne zaznamenávali pohyb
slnka po oblohe a plynutie času. Toto dielo by sa tak dalo vnímať ako poetická metafora
spoločného trávenia času a ľudského spolunažívania, ktoré sa vo svojej
fenomenologickej obnaženosti a prirodzenosti existencie dostalo do rámca umenia.
Zároveň Brikciov tvorivý posun k akciám-piknikom realizovaným s uzavretým okruhom
účastníčok a účastníkov, ako aj jeho presun z mesta do voľnej prírody, ktorý ako autor
sám uvádza,275 bol podmienený najmä potrebou uniknúť pred represívnym dozorom
polície a štátnej moci, predznamenáva akčnú tvorbu nasledujúcich dvoch dekád
obdobia normalizácie. Kolektívne aktivity realizované v priateľskom okruhu ľudí
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pochádzajúcich poväčšine priamo zo sveta umenia sa stali jedinou možnou formou
kolaboratívneho a participatívneho akčného umenia.

4.2.4.2 Spontánna kolektívna akcia na priesečníku participácie a kolaborácie

Známe dielo Snúbenie jari (1970) Jany Želibskej bolo taktiež kolektívnou akciou,
na ktorú boli pozvaní ako účastníci umelci a autorkine priateľky a priatelia. No na
rozdiel od predchádzajúcich spomínaných príkladov je účasť ostatných aktérok
a aktérov založená na princípoch tvorivej kolaborácie. Akcia sa konala počas neskorej
jari v prírode na okraji malej obce Dolné Orešany a mala tematizovať snúbenie jari
s letom symbolicky vyjadrujúce dospievanie ženy a prechod do obdobia plodnosti.
Vzťahovala sa tak k prastarým pohanským rituálom, ktorých atmosféru, spolu
s radostným a v istom zmysle pietnym slávením chcela evokovať. Skupina účastníkov
a účastníčok spoločne strávili deň na lúke v prírode, ktorý ozvláštnili drobnými
rituálnymi úkonmi a intervenciami – zdobenie sa kvetmi, či zdobenie stromov, alebo
hranie hudby. Na realizáciu tejto akcie navyše autorka prizvala spriatelených umelcov
a umelkyňu,276 ktorí do akcie voľne prispeli svojou intervenciou podľa vlastného
uváženia – Milan Adamčiak hudobnou produkciou, Ľuba Velecká rozdávala účastníkom
symbolickú myrtu a Alex Mlynárčik spolu s Milošom Urbáskom pripravili akciu
zhadzovania stúh z lietadla.277 Podobne voľná a otvorená improvizácia však bola aj
participácia ostatných účastníčok a účastníkov. Navyše sa k akcii spontánne pridali aj
obyvatelia priľahlej obce, ktorých zaujala neobvyklá slávnostná udalosť, stali sa
súčasťou diela, a tak sa akcia, síce neplánovane, stala i verejným happeningom.278
Akcie Alexa Mlynárčika z konca šesťdesiatych a začiatku sedemdesiatych rokov
sú výnimočné tým, že princíp spontánnej spoluúčasti, participácie, otvárajú širokému
publiku. Tieto jeho diela, ktorým sa bude venovať nasledujúca stať a ktoré sú
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v niektorých prípadoch takmer masovými akciami, zároveň rozvíjajú ďalšiu metódu
tvorivej spolupráce – kolaborácie s inými umelcami a umelkyňami.
Akčný program spontánnej spoluúčasti aktérov a aktériek udalostí sa
v Mlynárčikovej tvorbe v plnej miere rozvinul v akciách realizovaných v nasledujúcich
troch rokoch. Sám autor svoje akcie z tohto obdobia charakterizoval aj pojmom
„slávnosti“. Pierre Restany spomendzi týchto akcií-slávností považuje za vrchol
Mlynárčikovho autorského programu poslednú realizovanú, happening Evina svadba
(1972). Pri tejto príležitosti vydal autor aj vlastným nákladom drobnú sprievodnú
publikáciu, ktorá je zároveň akousi seba-reflexiou vlastného tvorivého programu a
taktiež seba-zadefinovaním ako tvorcu.279 Autor tu okrem iného tiež píše: „Evina
svadba do istej miery rezumuje moje vlastné snaženia narábajúce s akcentovaním
spolutvorivého činiteľa spoločnosti.“280
V rámci popisu stratégie svojej tvorby a metódy participácie, je tu podľa
Mlynárčika základnou kompetenciou autora výber témy a organizácia situácie, ktorú
vytvárajú aktéri: „Východisková autorská funkcia zostáva predovšetkým vo výbere témy
- „provokácie“ , t.j. v zacielenom rozhýbaní tvorivého mechanizmu partnera.
Organizácia nasledujúcej situácie potom racionálne formuje prvotný poetický impulz.
Ako taká sa predkladá partnerskému indivíduu – davu. Naliehavosť tejto etapy je
rozhodujúca pre získanie druhotného poetického impulzu – u partnera, partnerov, pre
násobok racionálnych alebo podvedomých gest. Konštruktívnosť alebo deštruktívnosť
tohto procesu a jeho výsledku je samozrejme závislá na mentalite pôvodného
autorského výberu.“ V jeho racionalizácii sú mimoriadne zaujímavé práve tieto dva
poetické momenty, kedy je dôležité zaujatie témou a situáciou, ktorú generuje a
následne vlastná iniciatíva účastníka v jej ďalšom formovaní. Účastník tak autorovými
slovami „získava priestor pre vytváranie vlastnej poetickej nadstavby voči východzej
platforme.“ 281
Ústredným prvkom tejto spoluúčasti je u Mlynárčika predovšetkým spontaneita.
Základným prvkom jeho akcií má teda byť bezprostredné a prirodzené konanie ľudí.
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Situovaním tohto bežného konania do kontextu umenia, no zároveň prostredníctvom
ozvláštnenia (no aj privlastnenia si) bežných udalostí v ľudskom živote smeruje k
svojmu ideálu stotožnenia umenia s bežným životom. Z toho dôvodu si Mlynárčik volí
ako východiskový bod svojich aktivít už existujúce udalosti, ktoré by sa vlastne odohrali
aj bez jeho pričinenia. V jeho prvej akcii–slávnosti s názvom Sviatočné hody – Juniáles je
to obed a posedenie vo výletnej reštaurácii, v akcii Memoriál Edgara Degasa to sú
jazdecké preteky a v prípade Evinej svadby je to jednoducho skutočná svadba.
Happening Deň radostí – Keby všetky vlaky sveta sa v tomto ohľade trochu líši, keďže
jeho ústredným motívom je posledná jazda lesnej železničky pred jej definitívnym
zrušením.
Aktéri týchto udalostí sa teda správajú spontánne a zároveň sú sami jej
prirodzenými spolutvorcami. Pritom sa rozhodne nejedná len o jednoduché
privlastnenie si už existujúcej udalosti, ako v prípade Happsoc. Naopak, Mlynárčik tieto
udalosti intenzívne pretvára na veľkolepé a organizačne náročné akcie. Výber danej
udalosti a jej pretvorenie je samozrejme podmienený tým, aby prirodzene obsahovala
onen potenciál poetického momentu. Prostredníctvom toho sa Mlynárčik dostal k
slávnostiam a sviatkom, ktoré sú narušením každodenného života a zároveň toto
každodenné formujú. Sviatky so svojimi rituálmi a obradmi sú pritom podľa Mlynárčika
historicky prirodzeným miestom umenia v živote.
Popri spontaneite je pre Mlynárčikove akcie ďalším dôležitým aspektom
spolupráce s publikom anonymita. Akcie sú podľa vlastných slov autora „výťažok
procesu mnohostrannej anonymnej aktivity“.282 Mlynárčik sa pritom na anonymného
diváka koncentruje už od svojich prvých akčných prác – už v súvislosti prvých
Permanentných manifestácií sa spomína ako kľúčový prvok akcie anonymná účasť
publika.283
Sviatočné hody (1970), ktoré boli Mlynárčikovým príspevkom na výstave
Polymúzický priestor v Piešťanoch284 a ich zahájenie koncipované ako samostatná akcia,
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Juniáles, tvoria prvý príklad akcie-slávnosti, kde Mlynárčik uplatnil vyššie spomínané
princípy. Akcia Sviatočné hody prebiehala počas celého trvania výstavy a bola ironickým
až podvratným gestom relativizujúcim a zosmiešňujúcim jedinečnú tvorbu autora,
umeleckého diela ako takého spolu s mechanizmami jeho predaja. V rámci akcie boli po
meste rozvešané transparenty ponúkajúce možnosť zakúpiť si „originály akademického
maliara Alexa Mlynárčika“ za jednotnú cenu 33 Kčs v pouličnom stánku. Záujemca si
tam však mohol zakúpiť len žetón, ktorý mu zamenili za originál vo výletnej reštaurácii
na lodi Delfín, kotviacej na rieke Váh. Mlynárčik sa totiž rozhodol zahrnúť do sféry
umenia aj takzvané kulinárske umenie a servírované pokrmy boli prezentované ako
jeho umelecké diela. Mlynárčik pre reštauráciu zostavil špeciálnu ponuku jedál a
vytvoril vlastný jedálny lístok, obsahujúci aj informáciu, že sa jedná o súčasť výstavy
Polymúzický priestor, poznámku: „pravosť diel je overená, číslované“285 a citáty s
tematikou jedla a starostlivosti o telo. Zákazník údajne dostal k svojmu jedlu –
zakúpenému umeleckému dielu aj dekrét potvrdzujúci pravosť originálu. Jindřich
Chalupecký v súvislosti so spomínanou ironizáciou píše: „Ironie Mlynárčikova není zlá,
je to lyrická ironie a spíše radostný humor. Mlynárčik se nevysmívá umění – jenom
nabádá k návratu života do umění.“286
Spektakulárnejšou časťou akcie bolo jej zahájenie počas vernisáže výstavy
koncipované ako priama citácia obrazu Augusta Renoira Bál v Moulin de la Galette
(1876). Mlynárčik tým reagoval na dané prostredie a jeho atmosféru, ktorú sa rozhodol
ešte umocniť a evokovať náladu a dianie zachytené na impresionistickom plátne.
Juniáles tak bol ľudovou slávnosťou, ktorá sa konala na lodi Delfín a v jej okolí. Jej
súčasťou bol koncert dychovej hudby, tanec a tombola. Účastníci tejto neumelej
ľudovej zábavy by možno ani nemuseli tušiť, že sú súčasťou happeningu a pritom
celkom spontánne vplynuli do jeho priebehu. Ich spoluúčasť bola celkom prirodzená
a nenútená. Autor vytvoril rámec, ktorý oni vyplnili svojim konaním – jedením,
tancovaním a slávením. Výraznou zložkou tohto spektáklu však bolo aj samotné
pozývanie návštevníkov. Pozvánky na slávnosť boli spolu s cukríkmi a útržkami poézie
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skupiny básnikov Osamelí bežci vyhadzované z lietadla, ktoré počas dňa lietalo nad
mestom.287
Ironickým komentárom k mechanizmom predaja umenia ale rovnako aj citáciou
a revokáciou impresionistického obrazu, tentokrát maľby Jazdecké kone pred tribúnou
(1879) Edgara Degasa, bola aj ďalšia Mlynárčikova akcia, nazvaná Memoriál Edgara
Degasa (1971). Akcia pozostávala z dvoch častí – aukcie umeleckých diel (29. 6. 1971) a
samotných konských dostihov (31. 7. a 1. 8. 1971). Ako spomína Pierre Restany, obe
aktivity predstavujú „paradox v socialistickej krajine, kde nepoznali ani dražbu, ani
stávku na dostihoch.“288 Na dražbe, ktorá sa konala v Bratislave v ateliéri Miloša
Urbáska, sa predávali diela prevažne zahraničných autorov z okruhu nových realistov,
ktorí svoje práce do akcie poskytli na základe výzvy Alexa Mlynárčika a Pierra
Restanyho.289 Výnos z dražby umeleckých diel bol určený na podporu konských
dostihov, konajúcich sa ako súčasť oficiálneho športového zápolenia, XV. Ceny Liptova.
Okrem finančných cien, ktoré boli hradené práve z dražby, sa súťažiacim odovzdávali
špeciálne ceny v podobe hmotných artefaktov, ktorých autormi boli slovenskí umelci.
Cenu najlepšiemu koňovi vytvoril Miloš Urbásek ako vedro s kockami cukru označené
jeho charakteristickým vizuálnym znakom, Jana Želibská vytvorila Cenu najkrajšiemu
koňovi – kvetinový veniec pripomínajúci napríklad jej pražskú inštaláciu Kandária
Mahadéva a napokon dvojica Vladimír Kordoš a Marián Mudroch sú autormi Ceny
útechy, ktorou bola klietka so spievajúcimi vtáčikmi - živými andulkami.290 Memoriál
Edgara Degasa je tak prácou, ktorá v sebe nesie niekoľko rovín a rôznych foriem
spolupráce. Je to jednak pomerne pasívna kolaborácia zahraničných autorov, ktorí
„iba“ reagovali na výzvu a poskytli svoje diela do dražby. Naproti tomu kolaborácia s
autormi na špeciálnych cenách sa zakladá na omnoho širšej báze – jednotliví autori
mali, aj napriek pomerne špecifikovanému zadaniu, voľnosť samostatne koncipovať
tematiku aj prevedenie cien. Autori navyše spolupracovali aj na akte ich odovzdávania.
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Spoluúčasť ďalších účastníkov mohla byť veľmi rôznorodá – od role pasívnych divákov
konských dostihov, cez o čosi aktívnejších dražiteľov v rámci aukcie diel, po kľúčové
postavy organizátorov dostihov a súťažiacich, ktorých aktivita mala priamy výrazný
vplyv na výslednú podobu diela.
Spomínaný Deň radostí – Keby všetky vlaky sveta predstavuje spomedzi
Mlynárčikových slávností určitú výnimku v tom zmysle, že sa tu nejedná o pretváranie
už existujúcej a pomerne bežnej udalosti, ale o vytvorenie autonómnej situácie.
Autorovým motívom pritom bolo vytvoriť slávnosť, veselú a pritom poetickú rozlúčku s
romantickou lesnou železničkou, no zároveň týmto spôsobom narušiť jednotvárnu
každodennosť lokálnych obyvateľov horských dediniek na Kysuciach, v ktorých okolí sa
akcia konala. V spolupráci so širokou a medzinárodnou skupinou umelcov vznikla
výpravná a spektakulárna udalosť, kedy sa na jeden deň parný vláčik, ktorý z hôr zvážal
drevo, premenil na vlak pre osobnú prepravu cestujúcich. Vlak bol pri tejto príležitosti
tiež slávnostne vyzdobený, pričom jedným z prvkov výzdoby bol kinetický objekt Milana
Dobeša osadený na lokomotíve súpravy. Pozostával ďalej z oddelenia pre fajčiarov aj
nefajčiarov, jedálenskej časti (realizácia autorov Antoni Miralda a Dorothea Selz) a
poštového vagóna (príspevok Roberta Cypricha – koše s poštovými holubmi, ktoré boli
v rámci programu akcie vyslané do sveta). Ďalšími príspevkami participujúcich autorov
boli rôzne inštalácie či situácie a performatívne udalosti, pripravené na jeho trase, no
predovšetkým na novovzniknutých zastávkach, ktoré niesli názvy podľa mien
zúčastnených autorov.291 Ich práce boli skôr odľahčenými príspevkami, ktoré usilovali
najmä o umocnenie hravej atmosféry a spontánnej veselosti. Ako aj naznačujú
pozvánky k udalosti, akcia mala byť pôvodne nazvaná Deň hier. „Nebyla to vůbec
intelektuálská zábava. Zúčastnili se ji vedle bratislavských umělců a jejich přátel stejně
srdečne staří i mladí z chudých vesniček a samot podél trati.“292 Na realizácii akcie tiež
významne participovali miestni obyvatelia, ktorí napríklad zabezpečovali železničnú
prevádzku, vlakovú posádku, či dychovú hudbu vlaku Gontkulák. Významný no v
podstate prehliadaný rozmer udalosti súvisí s natáčaním rovnomenného
dokumentárneho filmu režiséra Dušana Hanáka, ako dokumentácie akcie. Ten bol
podnetom k výraznému vizuálnemu ale aj významovému elementu a tým bolo
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prezlečenie prizvaných účastníkov do rôznych historických a extravagantných kostýmov,
miestni obyvatelia sa zas zúčastnili v slávnostných krojoch. Akcia tak tiež svojím
spôsobom nadobudla charakter karnevalu,293 ktorý „patrí na rozhranie medzi umením
a životom“ a na ktorom „každí participuje, pretože samotná jeho podstata zahŕňa
všetkých ľudí.“294

Akciu Evina svadba (1972) Alex Mlynárčik vo svojom sprievodnom texte
charakterizoval ako „živohru“, „lebo jej dejovým základom a realizáciou sa stáva
skutočná udalosť.“ A navyše je tiež „skutočným verejným divadlom.“295 Podľa tohto
vyjadrenia je zrejmé, že Mlynárčik túto kolektívnu akciu už nevnímal iba ako udalosť,
ktorá sa obracia na jej priamych aktérov, na jej vykonávateľov, ale aj na ďalších ľudí.
Obracia sa aj na náhodných pozorovateľov, ktorých udalosť celkom neočakávane
zasiahne v bežnej realite života. Prvotnou inšpiráciou akcie bolo opäť vytvorenie citácie
a revokácie umeleckého diela, tentokrát obrazu Slovenská svadba (1946) Ľudovíta
Fullu. Zároveň bola akcia zamýšľaná ako pocta umelcovi, ktorý oslavoval v danom roku
životné jubileum.296
Akcia presne podľa Mlynárčikovej predstavy vplynula do reality života, jednalo
sa o skutočnú svadbu dvoch ľudí – neumelcov,297 ktorú koncipoval ako „živohru v dvoch
dejstvách a 8 obrazoch s prológom a epilógom. Trochu rekonštrukciu svadobných
slávností minulosti aj s niektorými staroslovanskými obradnými prvkami.“298 Prvé
dejstvo tvoril obrad na radnici a vydanie sa svadobnej družiny na slávnostný sprievod
mestom na voze. Práve sprievod mestom bol revokáciou Fullovho obrazu - bola to
spektakulárna udalosť pozostávajúca z viacerých ľudových svadobných obradov
doprevádzaná napríklad aj zhadzovaním papierových srdiečok z helikoptéry. Je pritom
zjavné, že sa svojou spektakulárnosťou obracala aj na náhodných divákov. Druhé
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dejstvo pozostávalo zo svadobnej hostiny a slávnostného odovzdávania darov, ktoré,
podobne ako v prípade Memoriálu Edgara Degasa, zaslali rôzni umelci na základe
Mlynárčikovej výzvy.299 Popri nich však na udalosti kolaborovali mnohí ďalší autori a
samozrejme mnohí zainteresovaní a prizvaní účastníci z umeleckého i
mimoumeleckého prostredia. Jindřich Chalupecký tu bol napríklad svedkom ženícha,
Pierre Restany mal príhovor ako slávnostný prípitok novomanželom a herec a
scenárista Ivan Štepka tu zastával funkciu takzvaného starejšieho – hlavného
ceremoniála oslavy. Ako píše Claire Bishop, „podobne ako pri Happsoc I, Mlynárčik
využil udalosť, aby jej dodal zdvojený ontologický status: ako svadby a zároveň ako
happeningu, ako reality a zároveň ako hry, svadobných šiat a divadelného kostýmu,
svadobných fotiek a zároveň dokumentácie umeleckej akcie.“300
Tomáš Štraus vo svojej klasifikácii akčných foriem umenia do troch rôznych
modelov ilustrovaných príkladmi zo slovenského prostredia práve Mlynárčikovou
tvorbou charakterizuje model umenia ako uzavretých (totálnych) akcií. Má tu pritom
však zjavne na zreteli práve len jeho akcie-slávnosti, ktoré definuje práve skrz jeho
spôsob zainteresovania mimoumeleckého aktéra udalosti do procesu tvorby diela: „V
ich základe je autorova mimoriadna schopnosť (azda nový druh umeleckého talentu?)
pritiahnuť k spolupráci čo najviac ľudí. Ľudia … robia s nadšením to, čomu sa vyučili, čo
je v ich možnostiach a čo dôverne (majstrovsky) ovládajú. Výtvarník ich dokázal
presvedčiť o mimoriadnom význame toho, čo inak každodenne rutinne robia bez toho,
aby si uvedomili, že ich činnosť môže mať hodnotu výnimočnosti („umenia“).“ 301
Spontánna spoluúčasť prostredníctvom bezprostredného a prirodzeného konania by
tak mohla byť vnímaná ako istým spôsobom zavŕšenie úsilia o stotožnenie umenia so
životom, zároveň sa tu však opäť dostáva do onej situácie hraničiacej s rozplynutím sa
umenia v bežnom živote.
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4.3 Zhrnutie metód spolupráce v akčnom umení

Na príklade prezentovaných umeleckých akcií je možné sledovať postupné
rozvíjanie štyroch rôznych modelov spolupráce s ich účastníčkami a účastníkmi. Ich
spoločným menovateľom je „emancipovanie“ náhodného účastníka v rámci tvorivého
procesu, z ktorého sa má stať „angažovaný partner“ a spolutvorca. V druhej a trochu do
úzadia zatlačenej rovine tu však išlo aj o emancipovanie človeka ako aktívnej
individuálnej bytosti v rámci spoločnosti. Všeobecná angažovanosť spoluautorov
projektu Happsoc, či totálna angažovanosť hlásaná členmi Aktual-u pomenúvala
psychickú spoluúčasť na prežívaní bežnej reality a nabádala aj k mentálnej
spolupatričnosti a k citlivejšiemu vnímaniu každodenného života. Možno súhlasiť
s tvrdením Claire Bishop: „Vzhľadom na presýtenie každodenného života ideológiou,
umelci a umelkyne nevnímali ich umenie ako politické ale viac ako existenciálne
a apolitické, vzťahujúce sa na myšlienky slobody a individuálnej imaginácie.“302
Prostredníctvom pomerne elementárnej participácie aktérov založenej na práci
s materiálnym objektom tvoriacim súčasť priestorových inštalácií sa autori usilovali
aktivizovať diváčky a divákov k spontánnej akcii a konaniu. Napokon širšie koncipované
kolektívne akcie s ich východiskom v sviatku a v rituálnom či slávnostnom konaní, ktoré
sa s nimi spája, je výsledkom presvedčenia, že predstavujú prirodzený prienik medzi
umením a životom, prípadne poskytujú aspoň možnosť ich vzájomného dočasného
splynutia. Zasadzovanie akcií do sviatočnosti, do sféry hry či rituálu, bolo tiež stratégiou
ako dosiahnuť spontánne a prirodzené no zároveň nevšedné konanie účastníčok. Je
prirodzené, že to toto utiekanie sa k posunutej realite sviatku nabáda k interpretácii
týchto počinov v zmysle úniku z každodennej reality, ako eskapistickej stratégie, ako
naznačuje aj Claire Bishop.303 No aj vzhľadom na analyzované autorksé programy som
presvedčení, že autori a autorky skôr než tendenciu z reality unikať, mali záujem sa jej
tvorivo zmocniť a pretvárať ju.
Spontánna aktivita aktérov pritom tvorí dôležitú podmienku väčšiny akcií.
Katalyzátorom tohto spontánneho správania mohla byť na jednej strane reakcia na
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provokáciu a šok, dosahovaná absurdnosťou a teatrálnosťou happeningov, ako
v prípade Milana Knížáka, či Allana Kaprowa a Wolfa Vostella. Inou stratégiou
vedúcou k spontánnosti mohlo byť naopak využívanie všednosti danej aktivity pre
účastníka, ako v prípade komorných priateľských stretnutí, či Mlynárčikových akcií–
slávností.
K samotnej pozícii a kompetencii autorky či autora v rámci akcie sa
najadresnejšie vyjadril Tomáš Štraus, ktorý navrhuje delenie akcií do troch kategórií.
Z nich sú pre potreby tejto práce relevantné prvé dve – uzavretá (totálna) akcia
a otvorená akcia. Otvorenú akciu Štraus charakterizuje tým, že autor v nej dáva „väčší
priestor pre fantáziu a aktivitu podielnikom dejov organizovaných výtvarníkom,“ vďaka
čomu „výsledná skutočnosť (zážitok vnímateľa) je tu vždy bohatšia než pôvodný
autorský zámer.“304 Pre Štrausa je príkladom takejto akcie Snúbenie jari Jany Želibskej,
no mohli by sem byť zaradené napríklad aj aktivity Zorky Ságlovej. Uzavretá či totálna
akcia sa podľa Štrausa riadi podľa autorovho podrobného scenára, ktorý zahŕňa aj
predpokladanú aktivitu a reakciu účastníkov a je „koncepciou totálnej
preorganizovanosti“. Ako uvádza: „Ostatní účinkujúci sú štatisti, vykonávajúci zverené
úlohy. Niekedy aj bez toho, že by si uvedomovali estetickú a inú podstatu a zmysel
diania, do ktorého sú zapletení.“305Príkladom je pre Štrausa v tomto prípade práve
práca Alexa Mlynáričika. Je síce pravda, že aktéri Mlynárčikových happeningov mali v
ich rámci presne vymedzené pole a možnosti pôsobnosti, napriek tomu sa nedá celkom
hovoriť o nadiktovaní ich úloh a reakcií vo vopred nalinkovanom scenári. Z toho, čo už
bolo spomenuté je zrejmé, že autor pri koncepcii akcií vychádzal predovšetkým zo
svojich premís a spontaneity konania a akcia bola skôr koncipovaná s ohľadom na jej
účastníkov a nie naopak. Podľa Mlynárčikových textov z prelomu 60. a 70. rokov bol
pritom jeho ideálnym poňatím spolupráce (zjavne ovplyvnený dobovými trendami)306
team-work alebo „novodobá huta“, v rámci ktorej sa jednotliví anonymní členovia
tohto kolektívu, do ktorého každý prispieva svojou špecializáciou, venujú „slobodnej,
spontánnej, ale v jej celku vysoko organizovanej tvorbe.“307 Uzavretou či totálnou
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In: ŠTRAUS, T., 1992, s. 101 - 105.
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Napríklad najmä pre okruh neokonštruktivistov typická práca v autorských kolektívoch a skupinách
zdôvodňovaná práve potrebou vysokej špecializácie a popieraním výlučného autorstva.
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akciou by tak mohli byť skôr charakterizované aktivity Milana Knížáka, no i tie vedome
narábali s prvkom náhody, istou mierou improvizácie a spontaneity, čo sú
charakteristické kvality kolektívnych akcií a participatívnych umeleckých projektov.

staršom texte: MLYNÁRČIK, A., 1968, nestránkované.
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5. ZÁVER
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V dizertačnej práci som sa usilovala analyzovať tému diváka/diváčky, či publika
výtvarného umenia v 50. a 60. rokoch 20. storočia v Československu. Zamerala som sa
na skúmanie tohto fenoménu v období, keď sa na československej výtvarnej scéne
aplikovala direktívna metóda politickej a spoločenskej angažovanosti umenia v podobe
socialistického realizmu a keď opätovne nadväzovala na svoj predchádzajúci vývoj a na
trendy a premeny umenia v západnom svete. V práci sa pritom primárne zameriavam
na druhú menovanú etapu, v ktorej boli postupne prijímané aj autenticky vyvíjané nové
tendencie vo výtvarnom umení. Ich výraznou črtou bol tiež zvýšený záujem o vnímateľa
umeleckého diela vyznačujúci sa aj ako zmenený vzťah umenia a jeho publika, ktoré
v práci nazývam aj ako obrat k divákovi.
Zaujímala som sa pritom o dobové rámce a charakteristiky sociálnej funkcie
umenia, o rôzne formy jeho spoločenskej angažovanosti, jeho politickú či ideologickú
funkciu. Prístup umelca ku vnímateľovi či vnímateľke jeho diel bol významne
determinovaný tiež oficiálnou kultúrnou politikou, voči ktorému sa tieto nové
tendencie vymedzovali či istým spôsobom vzťahovali. Mojim zámerom bolo preto tiež
stručne preskúmať a zhodnotiť vybrané aspekty socialistického realizmu, ako
dôležitého lokálneho východiska pre premeny v rámci ústrednej témy práce.
V práci som sa pokúsila identifikovať najvýraznejšie stratégie, akými sa
prejavoval tento nový záujem o diváka. Identifikovala som pritom metódy, ktoré sa viac
orientovali na estetické pôsobenie umeleckých diel na diváka a vyznačovali sa tiež
výskumníckym záujmom o zmyslové vnímanie výtvarného diela spájané predovšetkým
s nekonštruktívnymi tendenciami. A na druhej strane metódy využívané najmä akčnými
prejavmi, ktoré sa zameriavali na zapojenie diváka či diváčky do tvorivého procesu
a v niektorých prípadoch tiež súviseli s predstavami o umení ako spoločenskom
činiteľovi, či dokonca ako o nástroji spoločenskej zmeny. Moje poznatky sa pokúsim
zhodnotiť a zosumarizovať v tejto záverečnej kapitole prostredníctvom formulovania
niekoľkých charakteristických téz, ktoré sa v dobovom diskurze vyskytovali veľmi často
a vypovedajú o zmene prístupu k adresátovi či adresátke umeleckého diela. Jedná sa
pritom o témy, ktoré sú aktuálne aj v súčasnej umeleckej produkcii a teoretickom
diskurze, ako participácia, angažovanosť, edukatívnosť, či emancipačný potenciál
umenia. Práve v skúmanom období sa utvárali ich nové významy a formy, ktoré som sa
svojou prácou snažila zaznamenať a zhodnotiť.
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5.1 Charakteristické tézy obratu k divákovi v umení a diskurze 50. a 60. rokov 20.
storočia

„Radikálna avantgardistická kritika izolovanosti umenia, a snaha urobiť
z umenia priamy inštrument života, prostriedok zmeny a zlepšenia spoločnosti“ ako
uviedol Ján Bakoš vo svojej eseji Umelec v klietke,308 viedla mnohých z avantgardných
umelcov k službe diktátorským režimom veriac, že budú môcť uskutočniť sen „o
premene avantgardného umenia na spoločenskú realitu.“309 V tomto smere
avantgardné vízie o splynutí umenia a života súzneli s jedným z charakteristických
znakov veľkých totalitných režimov 20. storočia: fašizmu, nacizmu aj komunizmu. Teda s
úsilím zásadne pretvoriť spoločnosť, zjednotiť a aktivizovať národy, či celé ľudstvo pod
jednu politickú ideológiu, ideológiu ktorá prenikne do všetkých aspektov života
spoločnosti.310 Totalitný režim sa pojal vytvárať akýsi Gesammtkunstwerk, ak si
prepožičiame metaforu Borisa Groysa, ktorý provokatívne a sugestívne prepojil
avantgardné a totalitné myslenie.311 Umenie v politike totalitných režimov a ich ambície
zjednotiť spoločnosť pod jednu ideológiu zohrávalo v kultúrnej politike 50. rokov
významnú úlohu. Umenie (ako súčasť nadstavby) pritom bolo interpretované ako
produkt života - za mnohé príklady uvádzam výrok Ladislava Štola zo zjazdu národnej
kultúry dňa 10. 4. 1948: „ Světový socialistický názor... není mechanicky z vnějška do
uměleckého díla vnášen ideovou tendencií, nýbrž tvoří organickou homogenní ideovou
náplň každého velkého díla moderní doby, protože vyrůstá ze stejných kořenů
skutečného živého života.“312
Totalitný stalinistický komunizmus sa v dobe príhovoru Ladislava Štola
v Československu iba začína konštituovať a upevňovať svoj politický systém. Medzi
stratégie vytvárania tohto „gesammtkunstwerku“ patrili jednoznačne propagandistické
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výnimočné veľkolepé manifestácie, či mamutie reprezentatívne výstavy, ktoré mali za
účel ritualizovať život spoločnosti313. Bolo ním aj všeobecné preformulovanie
individuálneho diváka ako masy či ľudu, ktorý, ako som sa pokúsila ukázať v rozbore
textov časopisu Výtvarný život, je nielen pasívnym prijímateľom, ale aj kolektívnym
objednávateľ a hodnotiteľom. Zároveň sa komunistický režim inštitucionalizovaním
umeleckej tvorby usiloval o prepojenie umenia s životom – prácou, riadeným
prepájaním umelcov a pracujúcich v továrňach, či baniach, ako dokladajú prípadové
štúdie o vybraných Úkolových akciách. Napriek optimistickým, budovateľským textom,
ktoré vyzdvihovali potenciál týchto akcií, k samotnému prepojeniu umenia so životom
príliš neprichádzalo. Celý systém prenikania a splývania umenia a umelcov v bežnom
živote pracujúcich bol predovšetkým službou moci a formou ideologickej indoktrinácie
tak na strane diváka ako na strane umelca.
Idea opätovného splynutia umenia a života, tak ako ju formulovali raná
a medzivojnová avantgarda, sa nanovo aktualizovala v neo-avantgardnom umení
v československu v 60. rokoch. Táto idea bola v koncentrovanejšej miere obsiahnutá
v diskurze umenia takzvaných nových tendencií či neokonštruktivizmu, no najmä
v prejavoch akčného umenia, predovšetkým v jeho špecifických autorských
programoch.
Ako som sa pokúsila v stati venovanej neokonštruktívnym tendenciám ukázať,
tento avantgardný ideál bol skôr predmetom polemiky či teoretickým rámcom, ku
ktorému sa vzťahovali teoretické a kritické texty. Tie však na problematiku nazerali z
perspektívy estetických výskumov rôznych účinkov nového vizuálneho jazyka a nových
formálnych prvkov; podobne samotní umelci, ktorých tvorbou som sa zaoberala
v rámci neokonštruktívnych tendencií, k tomuto ideálu pristupovali skôr rezervovane.
Oblasť umeleckej autonómie bola v rámci oficiálnej kultúrnej politiky znovu dobité
územie spájané s modernizmom a umeleckou avantgardou, preto je koncentrovanie sa
na preskúmavanie tohto územia pochopiteľné.
Naopak, v prípade akčného umenia nadväznosť na túto avantgardnú tradíciu
predstavovala silnú ideovú líniu. Ako sumarizuje Jaroslav Kořán poukazujúc na spojitosť
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s dadaizmom: „happening se zrodil z umění; jeho cílem však není totální negace, ale
totalita umění a života.“314 Texty umeleckých teoretikov a z nich predovšetkým
Jindřicha Chalupeckého sa intenzívne venovali tejto téme, pričom jeho polemika
a teoretické úvahy boli schopné načrtnúť ešte radikálnejšie dimenzie možného vzťahu
umenia a života, než samotní vizuálni umelci vo svojej tvorbe. Chalupecký totiž uvažuje
o takých radikálnych koncepciách umenia vedúcich k splynutiu umenia s životom, ktoré
riskujú až samotný zánik umenia a jeho rozplynutia sa v živote. Takejto radikálnej
koncepcii sa snáď ako jediný svojimi aktivitami približoval Milan Knížák, a to nielen
svojimi dielami ale predovšetkým vo svojich programových vyhláseniach, či
pretváraním vlastného života. Knížák a Aktual v istom období vyznával program
neumenia. Ostatní autori naopak skôr hľadali v realite života úseky, ktoré by bolo
možné aspoň dočasne stotožniť s umením – situovať sa na hranici medzi umením
a životom.315 A čo sa týka otázky zdanlivo paradoxnej situácie odmietania autonómie
umenia v kontexte oficiálnej kultúrnej politiky, k tomu opäť zaujímavý komentár
prináša Chalupecký: „Sociální a politické poslání umění bylo několikrát formulováno
v tvůrčí program. Ale tyto formulace mechanicky nahrazovaly autonomii umění
heteronomií mimouměleckého. Umění mělo přijmout spoločenské úkoly zvnějška; mlčky
se předpokládalo, že jsou podstatě umění cizí a že teda umění se jim musí prostě jen
podřídit. Vývoj umění však dnes spěje, zdá se, k likvidaci protikladu mezi ʻuměnímʻ a
ʻživotemʻ.“316

Ako prejav spoločenskej (respektíve aj politickej) angažovanosti v rámci
neokonštruktívnych tendencií by mohlo byť vnímané úsilie o demokratizáciu umenia,
teda zámer väčšej integrácie umenia do života a s tým spojený cieľ priblíženia umenia
bežnému človeku. Teoretici, ktorí sa téme demokratizácie venovali, sa väčšinou
obmedzili na identifikovanie možných stratégií, od viac experimentálnych po pomerne
dosť konzervatívne.
Proklamácie v tomto smere hovorili o popretí umeleckej exkluvizity a
izolovanosti autonómneho umeleckého sveta, čo smerovalo k pokusom o vyviazanie
314
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umeleckej produkcie z inštitucionálnych rámcov, predovšetkým čo sa týka galerijnej a
muzeálnej prezentácie. Rozšírenou stratégiou v tomto smere, ktorej veľkým
propagátorom bol napríklad Victor Vasarely, je prenesenie umenia do verejného
priestoru, jeho aplikovanie do architektúry ale aj väčších urbanistických štruktúr a je de
facto totožná s oficiálnou kultúrnou politikou socialistických krajín týkajúcou sa
monumentálnej tvorby. Podobne aj v niektorých nesocialistických krajinách fungovali
podporné programy pre tento typ umeleckej produkcie a v rámci nich vznikali viac či
menej konzervatívne a konformné riešenia, ako prenesenie vizuálneho motívu na
fasády budov alebo osádzanie plastík vo verejnom priestore. Na druhej strane však stojí
taktika neformálnych prezentácií ako eventov a predstavení v uliciach. Ich zámerom
bolo takouto netradičnou udalosťou priamo zasiahnuť do bežného života, do
každodenného stereotypu mestského priestoru. V tejto súvislosti sa častokrát spomína
akcia francúzskej skupiny G.R.A.V Une journée dans la rue alebo akcie, ktoré
organizovala nemecká skupina Zero, pričom obe boli reflektované v československých
periodikách.317
Ďalším prostriedkom na dosiahnutie demokratizácie umenia, nazeranej ako jeho
rozšírenie medzi čo najširší okruh spotrebiteľov, bola idea multiplu, priemyselne či
sériovo vyrábaného umeleckého diela, za účelom zníženia jeho ceny, aby bolo
dostupnejšie aj pre menej majetné sociálne vrstvy. Propagátorom tejto myšlienky bol
napríklad opäť Victor Vasarely, ktorý dosť paradoxne prezentoval túto tradičnú trhovú
stratégiu kapitalizmu ako zaútočenie na zneužitie umeleckého diela ako komerčného
produktu. Multiple boli tiež interpretované ako spochybnenie zaužívaného ponímania
originality a hodnoty umeleckého diela odvodzovanej od jedinečného a rukodieľneho
autorského zhotovenia. Multiple však zároveň predstavovali riziko zovšednenia
umeleckého diela a nivelizovania umenia,318 ako aj jeho komodifikácie. Pre akčné
prejavy bolo skôr stratégiou, ako dostať umenie bližšie k bežnému človeku pôsobenie
v mimo-galerijnom rámci a jeho vtiahnutie do procesu tvorby. Z diváka diváčky sa stáva
účastník účastníčka a spolutvoprca spolutvorkyňa umeleckého diela. Zážitkom umenia
už nie je kontemplácia, intelektuálna činnosť, ale spontánna aktivita a konanie.
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Aktivizácia diváka, alebo parafrázujúc viaceré prehlásenia podobného
charakteru, zámer premeniť pasívneho diváka na aktívneho účastníka, je snáď
najvýraznejšou tézou dobových textov a umeleckých programov. Aktivizácia bola
pritom tiež synonymom participácie, ktorá sa v zahraničných textoch často používa ako
pojem označujúci akýkoľvek typ spolupráce s divákom či jeho aktívnej účasti na tvorbe
diela.319 Naopak v lokálnom diskurze sa pojem participácie neobjavoval. No napriek
častému opakovaniu požiadavky aktivizácie v programoch či umeleckých manifestoch
sa akékoľvek jej zdôvodnenie dá len ťažko nájsť. Predstava aktivizácie umeleckého
diváka či diváčky nabáda k interpretácii, že sa jednalo o angažovanú snahu o jeho/jej
spoločenskú či politickú emancipáciu prostredníctvom aktivizácie – aj vzhľadom na
dobový politický kontext „pohnutých“ šesťdesiatych rokov dvadsiateho storočia.
Napriek tomu, takéto úvahy u domácich autorov nenájdeme, akoby sa jednalo o
aktivizáciu pre samotnú aktivizáciu a participáciu pre samotnú participáciu. Fyzická
aktivizácia diváka je tak skôr dôsledkom schém, na ktoré upozorňuje aj Jacques
Rancière a ktoré sú dôsledkom uvažovania spôsobom derridovských bipolárnych
protikladov - pasivita, a teda aj individuálna kontemplácia nad umeleckým dielom je tu
vnímaná ako negatívny jav, ako prejav akejsi represie umenia páchanej na divákovi a jej
pozitívnym opakom je aktívny divák – účastník. 320
Ako pozitívna hodnota bola tiež vnímaná tendencia k eliminovaniu autorovej
pozície v rámci umeleckého diela. Autor či autorka mali prenechať časť svojich
kompetencií v prospech divákov či diváčok, prípadne sa identita individuálneho autora
mala potlačiť do úzadia v kolektívnej identite umeleckej skupiny. Zdôrazňoval sa tiež
moment otvorenosti, neukončenosti umeleckého diela, ktoré počíta s prvkom náhody.
Podobné potlačenie úlohy autora, bolo paralelne pojednávané aj aktuálnymi postštrukturalistickými autormi, no už Umberto Eco svojím otvoreným dielom
predznamenáva otvorené možnosti interpretácie.321 Foucault spochybňuje tradičné
ponímanie autora, ako "prvotný, solídny a základný celok" zaujímajúci dominantné
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postavenie v rámci dejín filozofie, vedy a literatúry322 a Barthes ponúka v opozícii voči
postave autora nové ponímanie pôvodcu diela, ktorého má nahradiť postava súvisiaca
výlučne s procesom tvorby.323

Tieto pojmy, ktorých obraz v dobovom umeleckom diskurze šesťdesiatych rokov som sa
pokúsila stručne charakterizovať, sú už dlhšiu dobu aktuálne a opätovne sa odrážajú aj
v súčasnej umeleckej produkcii a kritike. Súčasný diskurz je už však omnoho triezvejší,
kritickejší a dokonca skeptickejší. Poukazuje na nekritické a automatické pristupovanie
k určitým konceptom - ako autor, autorstvo a divák – ktorým je vďaka čierno-bielej
optike binárnych opozicií prisudzovaný etický rozmer a stávajú z nich hodnotiace
kritériá.324 V prípade dehierarchizácie umeleckého procesu a potláčania postavy autora
poukazuje na to, že sa za touto zdanlivou obeťou môže skrývať taktická vypočítavosť,325
či poukazuje na apriórnu neúspešnosť tohto pokusu.326 Alebo v prípade aktivizácie či
participácie publika upozorňuje napríklad na hrozbu jeho inštrumentalizácie či dokonca
vykorisťovania.327
Podobne ako kedysi Tomáš Štraus i dnes možno konštatovať skeptický postoj "k
možnostiam sociálnej funkcie a obrody človeka a spoločnosti umením."328 Jeho
dôvodom môže byť nielen spomínané kritické myslenie, ale aj mnoho krát
konštatované neúspechy programov avantgárd (tých raných, i tých neo či neskorých).
Nakoniec aj tie diela, ktoré sa snažili bojovať proti komodifikácii a pôsobiť mimo
rámcov umenia, sú už dnes kanonizované a stali sa súčasťou umeleckej
inštitucionalizácie. Podobne ambície, ktoré sa snažili komodifikáciu naopak akcelerovať
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a dosiahnuť demokratizáciu umenia prostredníctvom jeho dostupnosti širokým masám
konzumentov, sa stali napokon unikátnymi a cenenými objektami trhu s umením.
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