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Olga Moiseeva se ve své bakalářské práci pokouší přivést k
dialogu dva doposud oddělené „ostrovy” uvažování o umění. Tím
prvním je analytická debata o vztahu etické a estetické
hodnoty při hodnocení uměleckého díla, kterou v devadesátých
letech rozproudil článek Noela Carrolla „Moderate Moralism”
a jež, třebaže v méně intenzivní podobě, v oblasti analytické
estetiky probíhá dodnes. Druhým je pak teoretické uvažování
o relativně novém uměleckém směru, umění performance, přičemž
Moiseeva sleduje především to, jak umění performace rozehrává
napětí mezi estetickou a etickou dimenzí díla. Vychází přitom
jak z vlastní analýzy několika paradigmatických děl uvedeného
uměleckého druhu, tak z teoretických úvah, které ovšem
probíhají především v oblasti divadelní vědy či teorie umění.

Obě tyto debaty mají své předchůdce: vztah etické a estetické
hodnoty díla zkoumali premoderní a moderní estetici a bylo
by možné uvažovat o zhmotnění i limitech Carrollovy typologie
v estetice 17. a 18. století. Podobně i umění performance má
svou historii. Nabízí se připomenout oblast happeningu
padesátých a šedesátých let1, případně „chudé divadlo” Jerzy
Grotowského či „divadlo krutosti” Antonina Artauda. V
estetice umění performance není příliš často tematizováno,
třebaže, jak říká David Davies,jenž se vymezení této umělecké
formy opakovaně věnuje, “vyvolává dlouhou řadu specificky
filozofických otázek”.2

Není možné v bakalářské práci zohlednit všechny relevantní
zdroje; naopak, je důležité přesně vymezit, kterými skupinami
textů se bude autor zabývat a, v ideálním případě, svou volbu
také odůvodnit. V prvním ohledu Moiseevě není co vyčítat: její
vymezení pole zkoumání je jasné a zároveň dostatečně rozmanité.
Stojí zde za zmínku, že - i když Moiseeva vychází z Carrollovy
systematické práce - nezůstává u Carrollem
„před-interpretovaných” textů, ale jednak ověřuje jeho závěry
přímo u zdrojů a nabízí svou vlastní interpretaci (viz
například část věnovaná Umění Cliva Bella), jednak pracuje
se zdroji, které Carroll nezmiňuje.

1 Nebo dokonce představení a situace inscenované na začátku 20. století dadaisty, futuristy ad., ze kterých
happening vyvozuje např. Moiseevou zmiňovaná RoseLee Goldberg.
2 David Davies: “Performance Art”. In: Stephen Davies et al. (eds): A Companion to Aesthetics (second edition)
Wiley-Blackwell, 2001, 462 - 465.



V druhém ohledu, totiž co do odůvodnění zaměření, Moiseeva
představuje záměr své práce jako vytvoření svého druhu testu
pro pozice moralistů, imoralistů a autonomistů, které v první
části své studie rozvádí. Konkrétně chce ukázat, jakým
způsobem se tyto pozice utkají s případem umění performance.
Podotýká, že účastníci debaty své teze sice obvykle vztahují
k umění jako takovému, své příklady však loví mezi díly
narativní fikce, ať už filmové, nebo literární. Jejím záměrem
tak je konfrontovat analytické estetiky s díly, která mají
nepochybně etickou dimenzi, jež ji však zároveň nečerpají z
činů a situací reprezentovaných postavami a příběhem.

Otázka, odkud se bere etická hodnota děl umění performance
je zajímavá. Než se k odpovědi, která v práci zaznívá, dostanu,
podívejme se na to, jak Moiseeva charakterizuje etickou
dimenzi v souvislosti s analytickou diskuzí o vztahu morální
a estetické hodnoty uměleckého díla:

„Etickou hodnotou jednotlivé pozice obecně rozumí morální
hledisko uměleckého díla, které ovlivňuje jeho celkovou
hodnotu – jedná se o morálně tematizovanou a/nebo zatíženou
perspektivu díla, která zapříčiňuje rozpor mezi estetickým
a praktickým postojem recipienta.” (7)

Oceňuji to, že autorka nabízí definici etické hodnoty, kterou,
jak píše, u účastníků debaty o vztahu etické a estetické
hodnoty postrádá. Očekávala bych, že se v definici promítne
vázanost na narativní fikci. Navíc: Moiseeva zde mluví o
„rozporu”, což je ale problematické, protože ne ve všech
diskutovaných pozicích (a také ne ve všech možných případech
uměleckých děl) je propletenost estetické a etické dimenze
díla nahlížena jako nutně konfliktní (jakožto imoralistka
například mám tendenci považovat znejistění svých
předchůdných morálních přesvědčení za estetický úspěch).

Velice oceňuji, že Moiseeva rozdíly mezi jednotlivými
pozicemi ilustruje na příkladě, který sama zvolila
(Burgessově Mechanickém pomeranči). Daří se jí tak výborně
propojit texty, které ve skutečnosti nejsou (alespoň ne ve
všech případech) v těsném dialogu.

Pokud jde o otázku po morální dimenzi děl vzniklých na území
umění performance, Moiseeva popisuje „rozpolcenou” situaci
účastníka performance, který je nucen ve jménu díla jednat
(dokud nezačneme jednat, dílo - pokud je tento termín vůbec
vhodný - v podstatě nezačne) a jehož jednání je zároveň
neetické (je například donucen ublížit performerce). Ráda
bych Moiseevu požádala o zodpovězení následující otázky:
Provází všechna díla umění performance podobná
eticko-estetická rozpolcenost, nebo se týká jen děl, ve



kterých je - jako v příkladech, které zvolila - publikum žádáno
o čin, který je morálně pochybný?

V závěrečných pasážích druhé části práce se původní záměr
autorky - otestovat jednotlivé přístupy k etické hodnotě v
rámci estetického hodnocení uměleckého díla - na moment
vytrácí ze zřetele (ve třetí části práce se k němu opět vrací)
a autorka se pouští do diskuze o tom, zda (slovy Goldberg)
anarchické jádro umění performance, tj. věčný boj proti
ustáleným poměrům, praktikám a zavedeným kategoriím a pojmům
v oblasti umění, má skutečného protivníka. Dochází zde k
závěru, „že se umění performance nevymyká chování jiných,
tradičnějších druhů umění.” (40) Je škoda, že tato část práce
není textově i myšlenkově preciznější a sevřenější, přímo
vztažená k teoretikům umění performance, z jejichž děl na
začátku části čerpá. V celkové logice textu se však jedná o
zbytný úkrok stranou; tyto pasáže tedy vnímám spíše jako
rezervoár zdrojů pro další případné úvahy o umění performance,
z něhož, jak doufám, Moiseeva bude ve svých budoucích textech
čerpat.

Ve třetí části práce Moiseeva uvažuje o tom, jak by zástupci
jednotlivých přístupů k roli etické hodnoty v rámci hodnocení
uměleckého díla reagovali na konkrétní dílo umění performance.
Pěkně vystavěná diskuze vrcholí tvrzením, že žádná z
nabídnutých pozic není pro umění performance zcela případná,
třebaže je to právě imoralismus, který lze “v kontextu umění
performance ... uplatnit nejlépe.” (48) Ráda bych na obhajobě
znovu vyslechla důvod(y), proč imoralismus vposledku selhává
(i když nejméně).

Olga Moiseeva ve své bakalářské práci dokázala přesvědčivě,
tj. s pochopením, interpretační obratností a kritickým
odstupem, pracovat s širokou paletou primárních zdrojů.
Prokázala přitom rozvinutou schopnost analytického myšlení.
Její bakalářská práce je originální a má potenciál pro
případné rozvinutí. Jako školitelka si dovolím rovněž
podotknout, že prácovat s Olgou Moiseevou bylo radostí. Psaní
textu se věnovala průběžně a na mé připomínky či náměty
reagovala velice citlivě a promyšleně, zároveň si však vždy
uchovala silnou autorskou integritu a samostatnost.

Práci hodnotím jako výbornou.
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