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Tézy dizertačnej práce:
Divák a publikum výtvarného umenia 50. a 60. rokov 20. storočia v Československu
a jeho teoretická a umelecká reflexia

Motivácia a ciele dizertačnej práce
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 práce bolo 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, 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.
Prostredníctvom analýzy týchto stratégii som identifikovala 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, 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, ktoré
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
aktuálne a preto si tento aspekt umeleckej tvorby žiada spracovanie svojej genézy.
Dizertačná práca sa pritom zaoberá jedným jej časovým obdobím.

Časové vymedzenie práce
Práca sa primárne zameriava na skúmanú problematiku v období šesťdesiatych rokov 20.
storočia, keď výtvarná scéna opätovne nadväzovala na svoj predchádzajúci vývoj a na trendy
a premeny umenia v západnom svete - kedy boli postupne prijímané aj autenticky vyvíjané
nové tendencie vo výtvarnom umení. Päťdesiate roky sú obdobím 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, v ktorom sa nové
umelecké tendencie formovali a istým spôsobom sa k nemu vzťahovali.

Jadro práce
Jadro práce je tvorené troma ťažiskovými časťami:

Kultúrna politika a socialistický realizmus
Cieľom tejto kapitoly bolo prostredníctvom prípadových štúdií priblížiť oficiálnu kultúrnu
politiku a jej mechanizmy riadenia umeleckej prevádzky a produkcie. Jej ambíciami nie je
podrobne analyzovať politicko-ideologické aspekty reflexie diváka počas stalinského
socialistického realizmu, ale načrtnúť podmienky a intelektuálne prostredie, ktoré
prirodzene pôsobilo na vzťah nových umeleckých tendencií šesťdesiatych rokov 20. storočia
k publiku a k spoločenskej úlohe umenia.
Predmetné otázky som analyzovala na základe dvoch prípadových štúdii: zamerala
som sa v nich na takzvané Úlohové akcie, teda štátom riadené aktivity výtvarníkov
a výtvarníčok. V rámci nich som v archívnych zdrojoch SČSVU skúmala aktivity, ktoré boli
priamo cielené na vytváranie vzťahu umelca a publika – Hornická akce a Patronátne akcie
v továrňach. Ich výskum preukázal, že napriek proklamovanej edukatívnej funkcii týchto
podujatí, ako aj vzájomného inšpirovania publika - ľudu a umelcov, sa jednalo predovšetkým
o ideologické pôsobenie, propagovanie a presadzovanie záujmu moci.
Druhú časť tejto kapitoly tvorí prípadová štúdia zameraná na Reflexie publika
výtvarného umenia v odborných textoch periodika Výtvarné umění. Vybrané publikované
texty v tomto periodiku som analyzovala 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. Táto štúdia tvorí pomyselné premostenie medzi skúmanými etapami, keďže analyzuje

nielen dobový diskurz publika umenia v období socialistického realizmu, ale aj po ňom na
konci 50. a v 60. rokoch 20. storočia. V rámci výskumu som identifikovala tri etapy vývoja
vzťahu k divákovi či diváčke, ktoré sa prejavovali aj v spôsobe ich označovania. V prvej etape
v období medzi rokmi 1950 – 1956 dominovalo poňatie diváka ako jednoliatej masy,
v rokoch 1957 – 1966 sa už formuluje diferencované vnímanie publika, až po diváka ako
indivíduum v rokoch záverečnej fázy skúmaného obdobia 1967 – 1969.

Aktivizácia diváka ako estetický fenomén - Neokonštruktívne tendencie
Záujem o adresáta či adresátku umeleckého diela v rámci neokonštruktívnych tendencií
súvisí s programovým pozitívnym prístup k spoločnosti a k človeku spojeným s obdivom k
modernej civilizácii a vyznačujúcim sa až nekritickým technooptimizmom. Popritom tu tiež
prevládal ideál umelca ako výskumníka, ktorý systematicky a racionálne, často krát opierajúc
sa o vedecké poznatky, pracuje na svojom programe. Vzťah k diváčke či divákovi som tu
identifikovala ako primárne estetický fenomén, ako súčasť výskumov nových formálnych
prvkov. 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. Zároveň pre aktivizáciu diváka v neokonštruktívnych tendenciách
bolo charakteristické aj poňatie umenia ako estetizujúceho alebo humanizujúceho prvku
modernej technickej civilizácie.
Tieto fenomény som analyzovala predovšetkým v rámci programov výstavy Nová
citlivost a Klubu konkrétistov, ako aj na konkrétnych prácach vybraných umelcov Radka
Kratinu, Milana Dobeša, Huga Demartiniho či Jarmily Čihánkovej, no rovnako aj Stana Filka.
Z týchto rozborov som identifikovala 5 umeleckých prístupov k divákovi či diváčke v rámci
neokonštruktívnych tendencií, sú to: a.) koncentrácia na akt percepcie v rámci op-artu
a kinetického umenia b.) kinetické predstavenia a totálny multisenzorický zážitok, c.)
spochybnenie zmyslového vnímania a decentrovaný subjekt, d.) totálna integrácia diváka či
diváčky v rámci priestorovej inštalácie, e.) aktivizácia diváka prostredníctvom interaktívneho
objektu.
Prínosom neokonštruktívnych tendencií sa tak javí byť rozšírenie spektra estetického
pôsobenia prostredníctvom multisezorického zážitku, jeho rozšírením aj na vnemy haptické
a predovšetkým na konanie, na vlastnú aktivitu divákov a diváčok. Hoci v zahraničnom umení
mala takáto forma pôsobenia a aktivizácie aj politické implikácie, v našom prostredí našiel

rezonanciu práve spomínaný estetický rozmer. Orientovala sa na pôsobenie na jednotlivca
a napríklad prostredníctvom hry usilovala o oslobodenie a uvoľnenie jeho psychiky , alebo o
transformovanie pasívneho diváka na aktívneho účastníka a spoluautora.

Participácia ako prostriedok stotožnenia umenia a života - Akčné umenie
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 20. storočia. Tento referenčný rámec, podobne ako v prípade
neokonštruktívnych tendencií, 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. V prípade akčného
umenia bolo premenenie tohto užívania diela na akt jeho produkcie. Z užívateľa či diváčky
diela sa tak stal účastník, participantka, spolutvorca.
Výrazným motívom v rámci akčných prejavov bolo stotožnenie umenia a života,
prejavujúcim sa v krajných prípadoch ako odmietnutie umenia, ako anti-umenie. 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.
V kapitole venovanej akčnému umeniu som prostredníctvom analýzy vybraných
umeleckých akcií a ťažiskovo programov Alexa Mlynárčika a Milana Knížáka definovala štyri
rôzne modely spolupráce: a.) inštruovaná akcia, b.) mentálna spoluúčasť, c.) interakcia
a spolupráca založená na umeleckom objekte, d.) kolektívne akcie, ktoré mohli mať podobu
privátnych neformálnych stretnutí priateľov alebo veľkých kolektívnych akcií - slávností.
Spoločným menovateľom analyzovaných prác je emancipovanie 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. Spontánna aktivita aktérov predstavuje dôležitú
podmienku väčšiny akcií. Katalyzátorom tohto spontánneho správania mohla byť na jednej
strane reakcia na provokáciu a šok, dosahovaná absurdnosťou a teatrálnosťou happeningov;
inou stratégiou vedúcou k spontánnosti mohlo byť naopak využívanie všednosti danej
aktivity pre účastníka, ako v prípade komorných priateľských stretnutí, či akcií–slávností.

Záver
Moje poznatky som zhodnotila a zosumarizovala v 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.
Záverečná kapitola sa tak podrobnejšie venuje témam ako splynutie umenia a života,
demokratizácia umenia, aktivizácia diváka a participácia a napokon eliminovanie autorovej
pozície.
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, aktivita či pasivita – ktorým je vďaka
čierno-bielej optike binárnych opozícií prisudzovaný etický rozmer a stávajú z nich hodnotiace
kritériá. V prípade dehierarchizácie umeleckého procesu a potláčania postavy autora
poukazuje na to, že sa za touto zdanlivou obeťou môže skrývať taktická vypočítavosť, či
poukazuje na apriórnu neúspešnosť tohto pokusu. Alebo v prípade aktivizácie či participácie
publika upozorňuje napríklad na hrozbu jeho inštrumentalizácie či dokonca vykorisťovania.
Podobne ako kedysi Tomáš Štraus i dnes možno konštatovať skeptický postoj "k
možnostiam sociálnej funkcie a obrody človeka a spoločnosti umením.“ Jeho dôvodom môže
byť nielen spomínaná kritická teória, 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 a dosiahnuť demokratizáciu umenia prostredníctvom jeho dostupnosti
širokým masám konzumentov, sa stali napokon unikátnymi a cenenými objektami trhu
s umením.
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