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Předmluva
Tato práce je zaměřena na problematiku rozumění současnému
uměleckému dílu.
Tedy dílu, které je tvořeno „nyní“ (zhruba od 70. let) a je specifické tím, že
zatím nebylo plně historicky literárně zhodnoceno ze strany odborné
veřejnosti. Tato specifičnost má jisté kvality, které jsem využila pro
výzkum.
První část práce se zabývá problematikou popisu a obsahu uměleckého díla
obecně. Zabývá se přenosem informací skrze výtvarné umělecké dílo obraz.
Druhá část práce se zabývá konkrétně specifickou problematikou
současného uměleckého díla.
Třetí část práce tvoří kvalitativní výzkum mající ukázat nakolik se
odborníci na současné umění shodují v popisu současného uměleckého díla.
Zajímá mne shoda v názorech na předložená vybraná současná díla. Jelikož
jde o současné umění tak je minimalizována možnost, že by odborníci díla
hodnotili s ohledem na již panující názory na tato díla. Vybraným
odborníkům jsou předloženy barevné reprodukce děl dvou relativně
neznámých autorů. Na tato díla jsou dotazováni.
Hlavní myšlenkou práce je, že specifičnost současného uměleckého díla
umožňuje mnohem nezaujatější a svobodnější hodnocení, než dílo, které je
známé a zhodnocené ze strany odborné veřejnosti.
Porovnáním názorů odborníků získáme dílčí informaci o tom, nakolik je u
odborné veřejnosti hodnocení uměleckého díla věcí relativního vkusu a
nakolik je možné dojít názorové shody ohledně obsahu a formy díla.
Porovnáním názorů odborníků na dílo s umělcovými intencemi (s
informacemi o tom, co si umělec představuje že by dílo mělo sdělovat) zase
získáme obrázek toho, nakolik jsou obrazy daných umělců schopny
přenášet žádoucí informace.
Na mnohou problematiku popisu a hodnocení současných děl mě
upozornila Lindemannova kniha „Collecting contemporary“ (Sběratelství
současného umění), kterou jsem překládala jako skeletový překlad.
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Co mě k napsání této práce vedlo? Od letošního roku se změnila dotační politika
českých divadel. Divadla mají nadále dostávat finanční prostředky podle toho,
jaká bude jejich návštěvnost. Pokud bude malá, s finanční dotací počítat
nemohou. Tato situace brzy postihne i výtvarnou scénu, jejíž problémy mě
zajímají. Bude to nejen nemilé, ale bude to další krok naší evropské civilizace
k masovosti, k zálibě v kýči, který je schopen oslovovat mnohé. Umění bude
k lidem pronikat stále více, jak jsme toho již dnes svědky, skrze média. Nepůjde
však již o tvorbu zcela svobodnou, tvorba bude stále více udávána „trendy“.
Nedovedli jsme si obhájit existenci vkusu.
Přesto máme nadále zástupce odborné veřejnosti, od nichž chceme, aby nám
nabízeli ke shlédnutí díla, která nebudou konzumním a prázdným artiklem (více
k významu děl v textu práce). A to nejen díla starých mistrů, ale i díla autorů
současných.
Přesto máme za to, že tito odborníci jsou vzděláni k tomu nabídnout nám
kvalitní program. Proč? A jsou schopni se shodnout u současných děl, u děl,
která nemohou mít „naučeně“ za hodnotné? Mám za to, že vkus a pochopení
díla je věcí dlouhodobého estetického vzdělání a setkávání se s uměleckým
dílem a že není čímsi relativním, ale že je možné se na něm do značné míry
shodnout.

Úvod
Umění je součástí sociální reality. Dnešní svět je však nejen sociální realitou, ale
také postmoderní realitou. Obecně se dnes má za to, že umění je věcí relativního
a libovolného vkusu.
Mám však za to, že s takovýmto názorem by nebylo možné provozovat veřejné
instituce a pozice odborníků vůči veřejnosti by zcela upadla. To, že tomu tak
není, je dáno mimo jiné tím, že se odborníci v podstatě dovedou na
nějakých elementárních základech shodnout a není to dáno pouze tím, co se
naučili mít za hodnotné. Vzdělání odborníkům dalo předně smysl pro rozlišení
přínosného a nepřínosného umění a proto se mohou v základě shodnout a
nabídnout divákovi jako celek umění prosté pózy a kýče, což se od veřejných
institucí chce.
Toto rozlišování není závislé na konkrétním naučeném, ale vzniká složitým
procesem vzdělání a konkrétním, aktivním a intenzivním setkáváním se
s uměním různé kvality. Proto chci dokázat, že i u umění, které v součastné
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době vzniká a není plně zhodnoceno, odborníci dovedou postihnout jeho
základní znaky a do určité míry se shodnout na jeho hodnocení.
Cílem výzkumu je vytvoření nové teorie. Teorie, že názorová shoda je
možná. Mám za to, že pokud necháte odborníky posuzovat současná
umělecká díla, že se budou v mnoha definicích shodovat.
Jsou to nakonec právě oni, kdo rozhoduje o tom, co se bude vystavovat a který
umělec získá prostor k tomu aby hovořil k lidem. Kdyby pracovníci veřejných
institucí neměli tyto schopnosti, tak by jejich působnost byla zcela jistě zbytná.
Doufám tak, že tento výzkum potvrdí, že vkus není čímsi zcela relativním.
Zaměřím se na umění výtvarné.
Ve výzkumu tedy budou odborníci dotazováni na vybrané současné umění.
Odborníci pak budou postihovat, popisovat znaky, kterými tito umělci
k divákovi hovoří.
Výsledkem mé práce budou jednak výstupy v podobě názorů odborníků na toto
vybrané současné umění. Pak také výstupy informující o míře shody a souladu,
která panuje mezi odbornou veřejností. A pak také míra schopnosti vybraných
děl současného umění sdělovat takové informace, které si umělec přeje, aby dílo
sdělovalo.

Já sama jsem vyrostla v rodině, kde byli oba rodiče zaujati kulturou a působí
v kulturních institucích. Od útlého mládí jsem tedy byla uměleckými artefakty
obklopena a postupně jsem se jim snažila rozumět. Nyní působím jako kulturní
redaktorka deníku Právo a recenzentka výtvarných výstav pro Český rozhlas.
Umění člověka formuje pomalu. Díky tomu, že jsem mezi uměním vyrostla, tak
se mi obvykle nestává, že bych v recenzi ocenila kýč jako něco hodnotného.
„Zkušenosti naučí člověka dívat se na umění širším objektivem a není lhostejné
co vidíme, pakliže chceme, aby i ostatní od umění cosi dostávali.“
Chci tedy jednak zmapovat problematiku popisu a hodnocení současného
uměleckého díla a v praktické části nechat vybraná díla popsat a zhodnotit
vybranými odborníky, osobami vzdělanými v umění a orientujícími se v umění
současném. Míra jejich shody by nám měla ukázat, nakolik je umění věcí
libovůle a nakolik je možné člověka k umění vést řečí společnou.
Účelem je tedy dokázat smělou hypotézu, že i v dnešním postmoderním
světě je možné dojít jistého porozumění, že existuje cesta k vzájemnému
lidskému pochopení.
7

Paralela k tomu, co se chystám dokázat je obsažena již v Kulkově knize Umění
a kýč “..lidé, kteří kýč používají, se většinou shodnou na jeho typických
příkladech. Kýč tudíž nemůže být jen věcí toho, kdo jej takto spatřuje, ale
minimálně těch, kdo jej spatřují.“ (str. 16., Kulka, Umění a kýč)
Dále se Kulka ptá: „Proč mají tedy jedni kýč rádi, zatímco jiní jím opovrhují?
…takzvaný dobrý a špatný vkus nemusíme považovat za něco, co je jednou a
provždy dáno, ale spíše za ustrnutí na nižším vývojovém stádiu estetického
vnímání.“ str. 218. Za příčiny tohoto pak Kulka má nedostatečné vzdělání.
Obliba kýče by dle něj byla odstranitelná, kdyby bylo vzdělání v této oblasti
podáno v době, kdy je vnímání mladého člověka ještě tvárné.
Pak by bylo možné kýč vymýtit, protože dle něj je možné se shodnout na jeho
výrazných příkladech. Nám ale nejde o to ukázat tuto shodu na obecně známých
případech, ale na něčem, co doposud nebylo zcela zhodnoceno, co se teprve ke
zhodnocení nabízí a to z toho důvodu abychom minimalizovali možnost
naučeného úsudku a abychom ukázali, že toto rozlišování znaků není závislé na
konkrétních příkladech.
Proto je tedy vhodné zabývat se uměním současným, protože to je právě tím
uměním, které ještě nebylo adekvátně zhodnoceno literaturou. Omezuji se na
umění výtvarné.
Pokud se hypotéza potvrdí a u odborníků dojde k jisté shodě, tak jako
východisko z relativismu hodnot, shodně s Kulkou, vidím větší důraz na
estetickou výchovu mládeže, která je dnes, v době masové konzumace kýče,
zřejmě nedostatečná.

Část I.
1) Přenos informací prostřednictvím uměleckého díla
Umělec se prostřednictvím obrazu vždy snaží sdělit nějaké informace, snaží se
komunikovat skrze obraz.
„Neexistuje umění bez výměny“ Pierre Francastel (in: str.19, Liévre
Crossonová, Rozumět malířství). To, zdali se mu to daří, či nikoliv záleží na
tom, zda a jaký zvolí znakový systém (viz. kapitola „Styl). A také to záleží na
tom, nakolik bude schopen rozpoznat nadsmyslové schopnosti recipienta, skrze
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které by mohl komunikovat. Intuice zde nepochybně také hraje svou roli. Obraz
se obrací k oku, k tomu, co vidíme, co jsme schopni vidět, k nadsmyslovému i
k vnímatelnému.
K tomu, aby vyslané i přijaté informace skrze obraz byly zcela shodné
dochází zřídka kdy (to nám ostatně ukáže výzkum ve třetí části práce).
Ke komunikaci dochází i pokud je přenesená informace zkreslená. Zkreslení
přináší například doba, čas, kdy obraz najednou funguje v odlišném kontextu. U
současného umění je však takovéto zkreslení „časem“ minimální. Zkresluje také
odlišná zkušenost, znalosti atp.
Úspěšnost přenosu žádoucích informací skrze obraz (tedy toho, co si umělec
přeje, aby si recipient z obrazu „přečetl“, ať již emotivně či znalostně) je dáno
tím, jak dobře umělec odhalí a použije znaky, které je recipient schopen přečíst.
To, zdali se to současným umělcům daří či nikoliv porovnáme na základě toho,
že porovnáme údaje o tom, jaké informace si umělci představují že jejich obraz
nese či má nést s tím, jak tyto informace čtou odborníci.
Výzkum tak kromě míry shody mezi odborníky ukazuje dílčí pohled na to, jak
úspěšně je současné umění schopno komunikovat s poučeným divákem.
Pojďme se nyní podívat díky čemu můžeme o obrazu hovořit společnou
řečí: pojďme se podívat na styl, denotaci, exemplifikaci a na symboly, díky
kterým probíhá komunikace mezi recipientem a obrazem.

Styl
Styl je interpretační metodou, která se liší dobu od doby a kulturu od kultury.
Styl závisí na indoktrinaci, tedy na systému zobrazení, ve kterém jsme se jej
naučili číst. Realismus tedy v pravém slova smyslu neexistuje. Realistický je ten
obraz, který je pro nás čitelný, je poplatný našemu způsobu schopnosti číst
zobrazené.
Jakékoliv množství informací, které nám obraz přináší není postačující,
abychom obraz označili za realistický (Goodman uvádí příklad s obrazem,
který nese náležité informace, ale je obrácený vzhůru nohama a tedy pro nás
nepředstavuje „realistický“ obraz „jak jsme na něj zvyklí“). „Nakolik bude
obraz v rámci daného systému správný závisí na tom, jak výstižné jsou
informace, které o objektu získáme jeho čtením dle daného systému. Do
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jaké míry je obraz realistický či doslovný závisí na tom do jaké míry je
systém standartní.“ str.45 (Goodman, Jazyky umění).
Realismus však neznamená naturalismus, neaspiruje na věrnou produkci reality,
zahrnuje v sobě výběr, vytváření typů: proto se hodí k programovému pojetí
umění, se všemi nebezpečími, jež s sebou toto pojetí přináší. (Guido MorpurgoTagliabue, Současná estetika)
Zobrazovací zvyklosti mají tendenci vytvářet podobnosti (to, že se obraz podobá
přírodě však často znamená pouze to, že je tak příroda zpravidla malována, a to
pak ovlivňuje čeho si na obrazech všímáme).
Pojďme se nyní podívat na to, jaké způsoby těchto zobrazovacích schopností
rozlišujeme.
Denotace - podstata zobrazení
Denotace je vztah mezi jménem a tím (zde může jít o zcela konkrétní, či
abstraktní objekt), co jméno označuje. Tento vztah je nahodilý, ale
v komunikaci závazný. Denotát je pak tím, co je označeno jménem (individuální
jméno, či třída objektů). Máme tedy co do činění se zobrazením. Má -li totiž
obraz něco zobrazovat, musí toto označit (denotovat).
Goodman píše, že „žádná míra podobnosti není postačující podmínkou pro
zobrazení“ (str.22, Jazyky umění). Podobnost není pro referenci nutnou
podmínkou (obraz nikdy není co zobrazuje, nemá trojrozměrnou skutečnost,
neexistuje jeden určitý pohled, kterým by bylo přesné objekt zachytit v jeho
„celosti“ a některé obrazy zobrazují objekty, které ve skutečnosti neexistují např. jednorožce. „Téměř cokoliv může zastupovat téměř cokoliv jiného“.
(str. 22, Goodman, Jazyky umění).
„Nikdy nezapomínejme, že malíř nemaluje to, co vidí, maluje to, co se rozhodl
vidět, s prostředky, které si sám zvolil.“ André Chastel (in: str. 12, Rozumět
malířství, Liévre-Crossonová).
Obraz, který zobrazujue cosi tedy k tomuto objektu odkazuje, přesněji - jej tedy
denotuje. Denotace je tedy podstatou zobrazení a je na podobnosti nezávislá.
Denotaci u obrazů Goodman rozlišuje dvojího druhu a sice: Před každým
obrazem, před kterým stojíme, si můžeme pokládat dvě otázky: 1) Co tento
obraz zobrazuje, co popisuje, na co se tedy vztahuje. A pak 2) O jaký druh
popisu nebo obrazu jde, tedy které z možných označení se vztahují zase na něj.
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Tím, že obraz něco zobrazí, vyčlení nějakou třídu předmětů a do nějaké třídy se
sám zařadí. (str. 40, Goodman, jazyky umění).
Exemplifikace - aspekty, jakými obraz je
Nyní nám půjde o to, jak se objekt jeví oku, které blíže nepřemýšlí o obsahu
objektu ani o tom, co označuje, co zobrazuje. Samozřejmě, že „nevinné oko
neexistuje“.
„Oko vždy přistupuje k dílu poznamenané, posedlé vlastní minulostí a tím, co
mu v době dávné i nedávné podstrčily uši, nos, jazyk, prsty, srdce a mozek.“(str.
24, Goodman, Jazyky umění).
A my ani nejsme často schopni rozeznat, co je naším vkladem a co jsme se
naučili „vidět“. Umberto Eco hovoří o tzv. Duchu času (Zeitgeist), což je řetězec
vzájemných vlivů a tento pracuje i v dětské mysli. Na člověka působí pomalu,
ale skrze mnoho způsobů. Stačí abychom například nějakou knihu letmo zhlédli,
prolistovali, abychom slyšeli někoho mluvit o něčem nebo si zběžně prohlédli
několik obrazů v galerii než poběžíme na vlak. Utváří tak jakýsi řetězec
mnohých vlivů, které utvářejí naše společné uvažování. Tedy pole, na kterém
si můžeme rozumět a tak se dle Eca stává, že „…existují témata společná mnoha
autorům, protože, abychom tak řekli, vycházejí přímo ze skutečnosti.“ (str. 116,
Eco, O literatuře).
Přesto existují některá fakta, která jsou v rámci jazyka ustálená a lehce
popsatelná.
Popsatelná skrze exemplifikaci. Exemplifikace je vztah mezi vzorkem a tím,
k čemu tento odkazuje. Jde o běžně užívaný způsob symbolizace v umění i
mimo ně. Goodman exemplifikaci popisuje u vzorků látek“ „Vezměme si
krejčovskou vzorkovnici s malými kousky látky. Ty fungují jako vzorky, jako
symboly exemplifikují určité vlastnosti.“ (str.56, Goodman, Jazyky umění).
Vzorek však není schopen exemplifikovat všechny své vlastnosti (ze vzorku
látky nemůžeme usoudit cenu a váhu kupované látky, co s celkovou látkou, ze
které máme jen vzorek souvisí - kdy byla vyrobena, pro koho…).
Exemplifikace však vyjadřuje vlastnictví jisté vlastnosti a referenci.
Podstatné je tedy toto rozlišení: „ Mít nějakou vlastnost, ale nesymbolizovat ji
znamená ji pouze mít. Zatímco symbolizovat, ale vlastnost nemít znamená
odkazovat nějakým jiným způsobem, než exemplifikací. Vzorek
exemplifikuje pouze ty vlastnosti, které má a k nimž zároveň odkazuje.“ (str. 56,
Goodman, Jazyky umění). Jak se to tedy má s exemplifikací u symbolů?
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Symboly
Symboly hovoří o něčem, co daný objekt (obraz) nemá, ale k čemu
odkazuje. To, které konkrétní vlastnosti symbolu jsou exemplifikovány záleží
na tom, jaký systém symbolizace užíváme (viz. kapitola Styl). To, co symbol
exemplifikuje se na něj musí nějakým způsobem vztahovat, aby reference mohla
fungovat. (Goodman dokládá příkladem, že povídka je například výsledkem
toho, co lze podniknout se špačkem tužky. To ale obvykle není exemplifikováno
a tudíž o tom neuvažujeme. Nutné je, aby tato reference byla něčím
zapříčiněna, musí zde být nějaký vztah - reference, skrze kterou bude
symbol jako symbol fungovat (pochybnosti zde však budou na místě pochybnosti jak a k čemu se vzorek konkrétně vztahuje - může to být více
záležitostí a maximální přesnosti není možné dosáhnout ani v rámci
jednoho jazyka).
Umění do značné míry funguje na principu symbolů a ikon. „Je krajně důležité,
že každé pravé používání symbolů, např. v řeči, spočívá na této možnosti
uvolnění chování od kontextu aktuální situace, neboť je právě v povaze symbolu
poukazovat na to, co není dáno a co se z daného kontextu nedá odvodit.“ (str.
14, Gehlen, O původu přirozenosti).
Ke vzniku reprezentací Thomas Macho píše, že dějiny reprezentací
pravděpodobně vznikají z materiálnosti mrtvého a nikoliv tedy z metafyziky
smrti. Mimetická, napodobující reprezentace a symbolická substituce jsou
rozdílné aspekty, ale tato rozdílnost je překonána společným ukotvením
v zádušním kultu. Později je materiálnost kostí a obrazů převedena
v materiálnost písmen.
Symboly jsou tedy také znaky uvolněnými z bezprostředního kontextu. Jsou
způsobem, jak zachytit to, co zde již není, co je skryto, či již neexistuje. Slova i
obrazy jsou toho schopny. „Umění sděluje informace, které nelze sdělit jiným
způsobem. Jaké to vlastně jsou informace, o čem, čeho se týkají? Nejde o žádné
tajuplné zprávy. Umělecké sdělení se vždy přímo nebo alespoň nepřímo týká
člověka. I když malíř například namaluje krajinu, maluje ji proto, že jej
okouzlila. Je to krajina pro člověka, krajina z lidského hlediska, nikoli krajina o
sobě a pro sebe.“ (str. 263, Kulka, Psychologie umění).
Umění podle Kulky je také druhem řeči a nemusí jít o řeč chudší, naopak. Pojem
řeči se natolik spojil s myšlenkou mluvení, že je nám často zatěžko uvažovat o
jiném znakovém systému jako o řeči a o kombinaci jeho znaků jako o přenášení
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sdělení. Při popisu uměleckých děl tak narážíme a narazíme na problém
nepřevoditelnosti jednoho systému do druhého. To, co nám umění umožňuje říci
bývá u kvalitního umění často tím, co řeč k vyslovení nenabízí a neumožňuje.
Určitá část uměleckého díla tak (ne, že by zůstávala nepoznána), ale přesnému
popisu se vzpírá. A když umění nemluví jako řeč, jak jinak se projevuje?
„Umění nemluví jako řeč, projevuje se tvary. Jak ukazuje řečtina, „idea“
podchází z eidos, což znamená „tvar“. Každý tvar tedy nese myšlenku, kterou
musíme rozluštit. Některé jsou univerzální, jiné předpokládají seriózní klasickou
kulturu (mytologickou, biblickou, či literární).“ (str. 15., Crossonová, Rozumět
malířství) .
Umělecké dílo však může být i znakem nebo i symbolem samo o sobě.
Pokud ale vezmeme v úvahu Eccova Ducha času, je možné uvažovat, že u osob,
které mají „společný svět“, vyrostly v podobné kultuře, v podobné době a
setkávali se s podobnými artefakty, bude tato symbolika čitelná obdobným
jazykem a dojde tak k relativní shodě v této přesnosti určení. To je to, co se
budeme snažit tedy ukázat v druhé, praktické části práce.

2) Proč jsou informace skrze obraz přenášeny
Vyvolání emocí
Občas se v praxi setkáváme s názorem, že umění by mělo vyvolávat emoce,
tedy vyjadřovat a vyvolávat pocity, či jiné vlastnosti (v tom se exprese liší od
označení, které zobrazuje objekty a jiné vlastnosti). „Exprese se nerealizuje
napodobením, nýbrž náznakem“ (str. 52, Goodman, Jazyky umění). Kdyby tomu
tak bylo a popis uměleckého díla byl čistě závislý na emocích (estetický
expresivismus), které v nás vyvolá, narazili bychom hned na několik úskalí.
Výraz našeho potěšení, či nelibosti může být falešným, dále malíř nemusí
cítit to, co je vyjádřeno. A pak umělecké dílo samo jistě nic necítí.
Vyjadřovány jsou spíše pocity, či emoce vzbuzované v divákovi.
Ty jsou však zřídka kdy tím, jak jsou pak vyjadřovány divákem. Zmučený výraz
vzbuzuje spíše soucit, než bolest a tělo vyjadřující nenávist často budí spíš
odpor. Také barevný obraz nezpůsobí, že se budeme cítit „barevně“. Mnohá díla
jsou komplexními uměleckými díly a vyjadřují více pocitů. A výraz tváře
vyjadřující smutek pro nás sice může „nevyjadřovat radost“, ale v Africe tomu
tak být nemusí.
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„I výrazy tváře jsou totiž do určité míry formovány zvykem a kulturou“. (str.
53, Goodman, Jazyky umění). I kdybychom měli za to, že vrcholným účelem
díla je vyvolávat v nás emoce - city by byly v díle samotném, tak by to nijak
neznamenalo, že umění je čímsi hodnotným a že je „vysokou kuturou“, tedy
kulturou ceněnou, o kterou nám jde.
Vyvolat v nás pocity, či určité stavy? Dobře, ale to umí i jídlo, sex a televize.
„Vykřičí -li někdo jedovatým jazykem svou nenávist k jiné rase, nepředstavuje
to samo o sobě žádný důvod ho obdivovat nebo věnovat jeho výrokům
pozornost.“ (str. 43, Graham, Filosofie umění). Umění nám však může nejen
pocity vyvolat, ale také jim lépe porozumět a tady se již dostáváme blíže
významu umění, o který nám jde. Proč tedy stát o umění?
Pokud se ptáme po významu umění, musíme jej tedy hledat někde v poloze
porozumění. Gordon Graham význam umění nachází v poznání a hlubším
porozumění. Umění je totiž také obsah, není jen formou, umění „může být o
něčem“. Mimo poskytování rozličných požitků může být i „specifickým
způsobem pochopení lidské zkušenosti“.
„Jsou to nejenom umělci, ale také celé společenství, jehož jsou součástí, kdož
v uměleckém díle docházejí sebepoznání.“ (str. 45, Graham, Filosofie umění).
Mnohovýznamnost
Je třeba si však uvědomit, že každé umělecké dílo může být a zpravidla bývá
mnohoznačné. V tomto smyslu v něm tedy můžeme objevovat stále nové
významové vrstvy, ironie, nové stránky atd., takto je tedy umělecké dílo
nevyčerpatelné. Záleží přitom na poznávacích schopnostech recipienta, tedy
toho, kdo dekóduje významy, které jsou v díle skryty, ať již úmyslně či
neúmyslně. S tím souvisí i otázka hodnocení významu uměleckého díla, kdy
současné umění nemusí být zcela doceněno ve svém dobovém kontextu, ale
může, třeba i nechtěně, učinit relevantní výpověď a nést význam v jiné době, či
naopak, být poplatné pouze své době a nést výpověď pouze v současném
kontextu.

Zprostředkování poznání
Na úvod je třeba říci, že „forma“ existuje v každém předmětu bez výjimky,
a neexistuje způsob, jakým by bylo možné s vědeckou přesností zjistit, do
jaké míry je forma v tom kterém uměleckém předmětu zdůrazněna. Za
umělecké dílo tedy doposud máme: „člověkem zhotovený předmět, který
vyžaduje estetickou konzumaci“ (str.21, Panofsky, Význam ve výtvarném
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umění). Historikové umění se však nepochybně uměleckým dílem, obrazem,
nezabývají pro jeho materiální povahu. Ta je ponechána jiným vědám, než jsou
vědy humanitní. Pojďme se však podívat, co je přesně zajímá a kde bere
předmět, který mi nazýváme „uměleckým“ oprávnění být takto nazván. Jaké
„umění“ se nám skrze něj představuje? Jaká je jeho „umělecká povaha“?
V uměleckém díle pak některé prvky fungují jako nositelé sdělení a jeho
přenašeči (exemplifikace a denotace) pomáhají uměleckému dílu vyjevit
jeho obsah (zpravidla je obsah lépe vyjádřen, když je forma a ideje ve
vyváženém poměru).
Za první bod, který kunsthistorici a osoby vážně se zajímající o výtvarné
umění zajímá, tedy můžeme mít formu samu. Za druhý bod pak to, jak
dobře je tato forma schopna sdělovat příslušný význam. A za třetí bod pak
tento význam sám.
Třetí bod je do značné míry dán kunsthistorikovou intuitivní estetickou rekreací, která v sobě zahrnuje i percepci a hodnocení kvality. (str.21,
Panofsky, Význam ve výtvarném umění). Pojďme se nyní podívat jak se to nás
s percepcí (vnímáním) uměleckého díla a pak na hodnocení kvality uměleckého
díla.

Vnímání uměleckého díla
Aby toto umělecké dílo vůbec vstoupilo do lidského vnímání, tak musí působit
na smysly, jejichž prostřednictvím pak bude vnímáno. Dnes jsou aktivovány
zejména distanční smysly (sluch a zrak), protože umožňují působit na více
recipientů než smysly kontaktní, pro něž je nutný přímý kontakt recipienta
s realitou. Kontakt recipienta s realitou je odsouván. Distanční smysly jsou pro
lidský život však již dlouho nejdůležitější a dá se uvažovat, že jsou to právě ony,
které umožnily abstrakci.
„Veškeré umění je abstraktní.“ (str. 137, Francastel, Malířství a společnost).
Vidění je totiž psychickou funkcí, oko na základě vědomého přání usměrňuje
svůj pohled a podle toho také zaostřuje (člení na figuru a na pozadí), přičemž při
vidění záleží na kultuře, ve které jsme se narodili. Mnohé kultury vnímají a vidí
jinak, protože se tomu jinak naučily. Například když se dívají na televizi,
nerozlišují figuru a pozadí, když vidí na obrazovce osobu tak chtějí poté vědět
co se s ní stalo, nebo neudrží dlouhodobě pozornost (in: Mc Quail, Úvod do
teorie masové komunikace). To, jak pozorně a co sledujeme je dáno vzděláním i
soukromými vlastnostmi, kterými člověk disponuje. Vizuální pole je tak podle
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toho členěno. Záleží na tom, čemu věnujeme pozornost, čemu ji chceme
věnovat, to pak bude vnímáno intenzivněji. Při strukturaci vjemového pole
pak dochází zároveň ke strukturaci jevů, dochází k centraci a decentraci.
Centrací je narušeno vizuální pole a zorné pole se tak rozčlení na vnímaný
střed (centrum) a na mimostředovou a periferní oblast. Decentrace pak
znamená záměnu středových oblastí. Na obraze tak můžeme v jeden moment
vidět pohár a v jiném momentě tvář, ale nemůžeme je vidět zároveň. Jsou tam,
oba, nebo ne? V určitý moment ano, v jiný nikoliv. To, co na umění vidíme, co
vnímáme je do značné míry určené našimi vizuálními schopnostmi. Určit pak
nakolik se podílejí na popisu díla je sporné. Musíme vždy vycházet z odlišných
dispozic a tedy realit vnímatele. Avšak při podobném kontextu, zkušenostech (s
uměním) a v kultuře v které se tito „vnímatelé“ pohybují je možné očekávat
značnou shodu ve vnímání.

Jaká zajímavá fakta z percepčních teorií vyplývají?
Lidský mozek spolupracuje s tím, co již víme a to pak spoluurčuje to, co
vidíme. Příkladem nám může být existence tzv. slepé skvrny, která se
nachází v místě, kde zrakový nerv opouští oko. Tam se nenacházejí žádné
receptory (tj. žádné tyčinky a čípky. Slepá skvrna je tedy místem, kde nic
nevidíme, nejsme si jí však nijak vědomi, neboť mozek neúplné informace
transformuje do celistvých vjemů. Zákony percepce v 19. století popsala
Gestaldt psychologie. (Plháková, Úvod do Psychologie).
Prvotní údernost umění může být až triviálně jednoduchá. Složitou se
ukazuje být až tehdy, začneme-li hovořit a uvažovat o jejím významu. To je
ale akt, který následuje až poté, co nás umění oslovilo (bylo natolik zajímavým,
nebo nepřehlédnutelným, aktuálním a podstatným, nakolik se týkalo věcí
veřejných), až poté, co se dostalo do médií, nebo až poté, co jsme jej (dnes)
pracně objevili sami pro sebe.

Hodnocení kvality uměleckého díla
Nyní jsme v našem výkladu dospěli do chvíle, kdy půjde o to říci, co je tím, co
je na předmětu „uměním“. Kde se bere oprávnění jej takto nazvat. Je třeba
říci, že umění je záležitostí, jejíž význam a prospěšnost pro společnost (tedy to,
že se umění těší výsadnímu postavení) je nesporným. Z jakého důvodu.
Je třeba se ptát, co nám umění přináší, že mu přikládáme takovouto důležitost?
Gordon Graham ve Filosofii umění píše, že ono výsadní postavení umění, které
máme za hodnotné, vychází z několika záležitostí, které tuto hodnotu ustanovují.
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Jsou jimi: zprostředkování emocí, krásna a pak poznání a zkušenosti. A právě
poznání a zkušenosti, které je umění s to vyjadřovat, zakládá hodnotu
umění, kterou mu přisuzujeme. „Velká umělecká díla nám umožňují
pochopit, co to znamená být lidskou bytostí, ale nikoliv tak, jak to činí
fyziologie nebo psychologie, nýbrž tak, že nám skýtá obrazy osvětlující naši
zkušenost.“ str. 86. (G. Graham, Filosofie umění).
V tomto se tedy liší od umění, které je pouhou propagandou, toto umění tuto
kvalitu, tento rozměr postrádá. Erwin Panofski například při rozebírá díla
Poussinova, jeho prvních dvou kompozic na námět Et in Arcadia ego popisuje,
že „Obě kompozice společně jsou zdrojem dvojnásobného poučení, obě varují první před bláznivou touhou po bohatství na úkor opravdovějších životních
hodnot, druhá před bezmyšlenkovitým užíváním radostí, které beztak brzo
skončí. Úsloví Et in Arcadia ego můžeme stále chápat jako výrok
personifikované Smrti a můžeme je stále překládat jako „Já, Smrt, vládnu
dokonce i v Arkádii“…str. 239. (Erwin Panofsky, Význam ve výtvarném
umění).

3.) Intence autorů (umělců) ke komunikaci s divákem
(recipientem)
Jak se tomu má s nahlížením na umělecké dílo v dnešní postmoderní realitě? Jak
umělci komunikují s divákem, skrze které zastávané teorie? Dnes je vkus a
estetické cítění bráno za věc osobního názoru a za záležitost, která je relativní.
Zajímavé pojetí nabízí Welsch:
„Jednota a mnohost nemusí vůbec být či zůstat trvale znepřátelenými bratry.
V té chvíli, kdy se zájem na jednotě učí uznat, což je mu sice zatěžko, čím je
však stále co nejzřetelněji poznamenán: svoji specifičnost - v té chvíli se stávají
oba kompatibilní.“ str. 91 (Welsch, Naše postmoderní moderna).
Jednota se ukazuje jako součást mnohosti. Welsch však píše, že pluralizace
ještě neosvobozuje od totalizace. Postmoderna je dle něj dána poznáním, že
totalita se může stát totalitou pouze skrze cosi partikulárního, co se vydává za
univerzální a je tedy nevyhnutelně spojena s potlačením jiných partikularit. A
příkladu umění se pak můžeme učit tomu co měl Welsh zdravou pluralitou na
mysli ..“uznání rozdíleného, zákaz přehmatů, odhalování implicitní nadvlády,
odpor proti strukturálnímu sjednocování, umožňování přechodů bez
zestejňování.“ (Wolfgang Welsch, Ästhetishes Denken, Stuttgart 1990, s. 164).
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Extremizované názory zde nemají mít svou univerzální platnost. Alternativou
pak ale nemá být rezignace na utopii vůbec, ale korektura rozeznatelné chyby.
Oprávněné motivy mají dostat svůj prostor.
Tolik tedy k postmoderně, jíž tedy nechceme popřít, ale naopak, v jejímž
zdravém rámci se hodláme pohybovat.
Na základě jakých teorií?

1. Umění pro umění
Umění pro umění, které začíná abstrakcí (Malevičem po světové válce). Umění
by podle zastánců této teorie mělo vytvářet vlastní skutečnost. (Gáblíková,
Selhala moderna?). Radikální zastánci této teorie jdou až tak daleko, že mají za
to, že umění, které se dělá kvůli nějakému účelu nemůže být uměním.
Estetickou zkušenost a umělcův prožitek mají tito za hodnotu samu o sobě.
„Jediný způsob, jak si umění může zachovat svou pravdu je, že si udrží
dostatečný odstup od společenského prostředí - tak zůstane čisté.“ (str. 17,
Gáblíková, Selhala moderna?).
Proč tento přístup vznikl?
„Jak to vyjádřil Kandinskij: „Fráze o „umění pro umění“ je tím nejlepším
ideálem, k jakému může naše materialistická doba dospět, protože je to
podvědomý protest proti materialismu a jeho požadavku, aby všechno mělo
svůj účel a praktickou hodnotu.“ (str.17, Gáblíková, Selhala moderna?)
Jaké bylo pozadí těchto úvah? Zde budu citovat část své recenze, kterou
odvysílal Český rozhlas v lednu.
„Vraťme se tedy společně o několik let nazpátek, do doby, kdy skončila první
světová válka. Připomeňme si, jakých hrůz a nelidskostí byli mnozí schopni.
Vraždy, na kterých se podílelo skutečně velké množství osob. Jejich společné
jednání vedlo k přerušení evropské biblické tradice milosti. Všeobecný
marasmus, který byl poválečné společnosti vlastní se musel samozřejmě
promítnout i do výtvarného umění. Umělci tuto ztrátu hodnot, které zmizely ze
scény chtěli nějakým způsobem reflektovat. Jak ale popsat situaci, kdy Vám
docházejí slova? Zbývá jen mlčet. Dadaisté se vrátili k nesmyslnu dětských
říkanek, kde hodnoty byly jen jednou z karet s kterými hrála náhoda. Podobných
reakcí jsme se dočkali i v malbě. Kazimir Malevič namaloval svůj slavný černý
čtverec na černém pozadí. Namaloval tak vlastně černou plochu. Výpovědi
zmizely, předměty také. Nastala situace, které se v dějinách umění říká nulový
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bod. Plátno bylo najednou prázdné. Umělci od té doby s možností této radikální
abstrakce nějakým způsobem počítají“.
Dnes je situace skutečně v mnohém jiná. Mnozí umělci se k „věcnosti“, kdy
divák může vidět vztah zobrazeného k reálnému životu, navrací. A hledají tak
nějaký platný smysl nejen v sobě samých, ale obrací se do společnosti.
Gáblíková uzavírá se slovy: „Postoj umění pro umění byl v podstatě
vynucenou reakcí umělce na společenskou realitu, se kterou se už nadále
nemohl ztotožnit.“ Mnozí se tak věnovali čistému estetickému dojmu a neměli
žádné ideologické, náboženské pokusy o transcendenci. Idea obsahu byla brána
jako zbytečná. „Dílo je pomalovaný povrch, nic víc. Jeho význam je výhradně
záležitostí estetiky.“ (str. 19, Gáblíková, Selhala moderna?).

2. Umění a společnost
Tyto úvahy mají společnou myšlenku, že umění by mělo sloužit nějakému
konkrétnímu účelu a být společensky prospěšné. Jsou však duálního
charakteru a tak odlišujeme pohled na umění jako na tvůrce změn, kdy se umění
velmi úzce týká širokých konzumentských vrstev, které musí oslovit, čímž se
opět dostáváme k otázce srozumitelnosti a čitelnosti umění.
Takové umění musí dnes vykazovat určité znaky. Předně „přístupnost nemůže
nikdy být považována za vlastnost pouze díla, že je funkcí vztahu, funkcí
dialektické souvislosti mezi dílem a konzumentem, nebo kolektivem
konzumentů, přičemž záleží na obou složkách“ (str. 194, Volek, Základy
obecné teorie umění) „Přístupnost díla, jeho srozumitelnost, to znamená také
jeho funkčnost. To, co lidem dává, co jim sděluje, roste úměrně s tím, jak rostou
dispozice konzumenta vzhledem k přijetí díla.“ (str. 195, Volek, Základy obecné
teorie umění), tato cesta tedy vede k „trendovosti“ a k poplatnosti umění
politickým a společenským zájmům.
Přesto však není třeba ji nutně zavrhovat, protože konsenzus ještě neznamená
konsenzus vynucený.
A pak odlišujeme společnost jako tvůrce umění - klasický příklad nalezneme
například u Marxe, kdy tvrdí, že „Způsob výroby materiálního života podmiňuje
sociální, politický a duchovní životní proces vůbec“. (Předmluva ke kritice
politické ekonomie, 1859, in: Guido- Morpurgo-Tagliabue, Současná estetika,
str. 240)) Na vnímání umění tak mají vliv například genderové změny ve
společnosti. Více o nich Mark Fletcher, poradce pro současné umění:
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„Vzhledem k bývalému rozlišení na mužské a ženské umělce dnes žijeme
v jiném světě. To je mé přesvědčení, jestli mám pravdu nebo ne, to je
otázkou..Nežil jsem v době, kdy Lee Kasner a Pollock pracovali současně, nebo
když Eva Heese tvořila ve stejnou dobu jako Richard Serra, nebo když Joan
Mitchell pracovala po boku Kooninga. Myslel bych si, že tyto ženy byly možná
považovány okamžitě za druhotné umělce protože byly ženami a sekundární trh
tento předsudek během doby jenom zhoršoval.
Dnes ale vidím, že zde není rozdíl v poptávce po dílech ženské umělkyně jako
třeba po dílech Lisy Yuskavage a po dílech mužského umělce jako třeba Johna
Currina. Díla obou dvou jsou stejně vyhledávanými. V jejich žádanosti není
žádný rozdíl.“ (str. 133, in: Lindemann, Collecting Contemporary 2006)
Nebo se může změnit nazírání na médium, skrze které je umění přenášeno a
tím i přístup k jeho hodnocení, nebo může mít vliv i hospodářská situace aj.
více znalec umění Philippe Segalot:
Řekl bych že od začátku devadesátých let se na scéně trhu se současným
uměním objevila řada nových aktérů. Možná to začalo s objevením fotografie
jako „vznešeného média“, protože předtím bylo pokládáno za médium
druhořadé.
Díky technologické revoluci na začátku devadesátých let byli umělci vůbec
poprvé schopni vytisknout veliké fotografie v neobyčejně dobré kvalitě, velmi
přesně, s neobyčejným rozlišením a ostrostí. Nová média se na scéně objevila ve
stejné době jako video aj. a umožnila některým mladším sběratelům, aby se
s těmito novými formami ztotožnili.
Sbírat současnou fotografii ve velkém měřítku bylo pro mnohé najednou
smysluplnější než sbírání klasické malby. Mohli jste vidět řadu nových aktérů
přicházejících na trh a dokonce i sběratelé starých časů se posouvali svůj zájem
k fotografii nebo se na fotografii dívali z jiné perspektivy. Devadesátá léta byla
ale nejen dobou těchto změn, ale také dobou velmi silného celosvětového
hospodářství.
(str. 141, in: Lindemann, Collecting Contemporary 2006)

3. Umění a konsensus
Tato teorie vyplývá z úvahy, že hodnocení umění je do velké míry závislé na
všeobecném hodnocení ve společnosti, kdy se lidé snaží v podstatě
nevybočovat z obecně platných a zavedených hodnocení. Pro vysvětlení této
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teorie budu citovat McQuaila „teorie přepokládá, že se mnozí lidé ve snaze
vyhnout se izolaci od důležitého veřejného dění nechají vést svými
domněnkami o tom, co jsou v jejich prostředí dominantní o tom, či naopak
odmítané názory.
Pokud lidé cítí, že jejich názory jsou menšinové, mají tendenci je skrývat.
Naopak rádi vyjadřují ty své názory, o nichž se domnívají, že jsou většinové.
Výsledkem je skutečnost, že názory vnímané jako dominantní získávají ještě
silnější pozice a alternativy naopak čím dál více ustupují do pozadí. To je tedy
spirálový efekt.“ (str. 394, McQuail, Úvod do teorie masové komunikace).
Tento pohled na hodnocení umění zčásti vysvětluje, proč je hodnocení
současného umění tak obtížné.
Doposud totiž není zhodnoceno na veřejnosti a my tak nemáme zpětnou
vazbu na společnost, nemůžeme se opřít o literaturu a o společný názor na
věc. To je v jednom ohledu velkou nevýhodu, na druhou stranu nám ale míra
naší možné shody může ukázat, co považujeme za hodnotné na základě
obecných kritérií a co jsem se jen „naučili mít za hodnotné“.
Samozřejmě s nutným vědomím, že se na hodnocení bude podílet i dobová
ikonologie, trendy a chtě-nechtě i naše osobní kritéria hodnocení (ta obecná
zatím nemají náležitou oporu v literatuře). Hodnocení současného umění je tak
ale více svobodným usuzováním. Říci totiž, že se Vám nelíbí Picassovy
Avignonské slečny je mnohem větším skandálem, než když řeknete, že se vám
nelíbí díla, na která se budeme ve výzkumu dotazovat, Díla Daniela Pitína nebo
Davida Böhma, tedy autorů ještě v podstatě neznámých.

Část II.

Problematika současného uměleckého díla
Současné umění je tedy mnohem více polem pro naše osobní a více soukromé
hodnocení. Současné umění občas ani nebývá považováno za „skutečné umění“
„Často za toto „skutečné umění“ máme umění, které vytvořil někdo, kdo je
nyní už mrtvý, tj. protože víme, co je to za dílo, kolik děl autor namaloval a
historický význam díla je již zhodnocen. „ (str. 9, Lindemann, Collecting
Contemporary, Taschen 2006).
Je tak možné, že se odborníci nebudou moci shodnout, protože nenaleznou
záchytné body v konkrétním popisu uměleckých děl mimo svůj vlastní názor.
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Na současné umění je jistě lépe dívat se s odstupem, pak zůstane několik
málo umělců, které vyselektuje doba. Pro někoho je tímto nutným odstupem
dvacet let, pro někoho s odstupem padesáti let. Co se ale po takové době stane?
Změní se opět kritéria a měřítka? Co bylo považováno za krásné a žádoucí již za
deset let takovým být nemusí, dochází tedy k určitému odklonu, pokud se tedy
na umění díváme jako na součást společnosti.
Přesně to popisuje znalec a poradce pro umění Jeffrey Deitch:
„Také ale chci ve své galerii vystavovat díla, o kterých si nejsem jistý kde budou
za deset let. To, že můžu vystavovat i tvorbu o které nejsem přesvědčen, že bude
za deset let na vrchol mi dává svobodu v realizaci mého programu.
Je řada věcí, které jsem vystavil a o kterých nevím, zda za deset let od doby
vystavení je budu stále chtít mít v programu, nebo jestli na nich stále bude
něco velmi současného co by oslovovalo člověka i 10 let poté a čím bych byl
nějak zaujatý.“ (str. 54, in: Lindemann, Collecting Contemporary 2006)
Stejný názor zastává i galeristka Andrea Rosen:
„Vybrat umělce, kteří budou na scéně je odlišné od mého výběru umělců. Já
vybírám nejen ty. Když můžete vystavit umělce, který ovlivní současnost, který
změní způsob jakým se někdo nyní dívá na věci …tak samozřejmě není možné,
aby všichni moji umělci vydrželi na umělecké scéně. Také jsem vybrala umělce,
které mám ráda a kteří si zaslouží pozornost třebaže s nimi nemám tak hluboký
vztah. Možná jsem to učinila trochu ze spekulace, i když „spekulace“ není to
pravé slovo, protože se nezajímám o spekulování na trhu, ale zajímám se o cenu
v tom smyslu, že si myslím, že mají cosi co říci, čím přispět k dnešnímu
diskurzu. Doufám, že si vybudují uznání v uměleckém dialogu později, ale i
v případě, že se tak nestane tak zde pro ně bude místo, protože nemůžete mít
stejně hluboký vztah s dvaceti umělci najednou.“
(str. 108, in: Lindemann, Collecting Contemporary 2006)
Ze své povahy je ale třeba chápat, že vnímání umění, tedy proces přenosu
sdělení od podavatele (umělce) k příjemci (recipientovi - divákovi), nemůže
probíhat jako výměna totožných zpráv. Tomu se tak neděje ani v běžné
mezilidské komunikaci.
Avšak na základě určitých společných znalostí (př. podobně jako při
komunikaci, kdy si již zvykneme na svého partnera, s kterým
komunikujeme, máme společný svět, hodnoty, byli jsme na podobných
místech), tak pak je možnost názorové shody samozřejmě větší a to platí i
pro současné umění. Zde je tato shoda neobyčejně omezena, protože tento
rámec, do kterého by bylo možné jej zařadit (vyjma dobového kontextu a
porovnání s historií umění) není platně ustanoven, o to je tedy popis
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současného umění těžší a je těžší dojít momentu, kdy to, co umělec
vysílá bude shodné s tím, co umělec přijme, tedy toho, že nevzniknou
velké translační šumy. Tyto šumy jsou mnohem menší v rámci
jednotného „stylu“, kdy jsou významy různých jevů více kanonizovány
(viz. výše).
Pokud se však lidé dokáží na hodnocení uměleckých děl shodnout, není to
dáno konkrétním naučeným, ale širokým vztahovým rámcem, v němž toto
čtou ( ten je tvořen vzděláním, osobními zkušenostmi, zážitky, tělesnými
dispozicemi a schopnostmi v různém poměru vlivu na hodnocení aj.).
Hlavním problémem u hodnocení současných uměleckých děl je „čas,
který nedozrál“, co se tím myslí?
K tomu se vyjadřuje i Larry Gaggosian, spravující několik sbírek současného
umění:
„Občas se vás jako začátečníka někdo zeptá „Jak víte že se vám právě toto
dílo bude líbit i za pět let?“ Jistě, nevíte to. Dozvědět se to trvá delší dobu.
Musíte to zkusit a začít s uměním žít a tím zjistit, jak to které dílo mění vaše
uvažování a vnímání. Jen zřídkakdy se stává, že někdo bude zpočátku
kupovat díla, která po deseti letech života s nimi bude stále shledávat natolik
působivými a zajímavými, aby s nimi žil. „ (str.69, in: Lindemann, Collecting
Contemporary 2006)
A jak se na hodnocení současného umění dívá Barbara Gladstone, galeristka
z New Yorku?
„Myslím si, že to trvá roky než člověk u umělců dovede odhalit více než jen
možný příslib budoucí kariéry. Když se například podíváte pár let nazpátek
do minulosti, do osmdesátých let, tak je víceméně jasné, který umělec se
z tohoto desetiletí prosadil a který ne. Velkým nebezpečím současnosti je, že
je zde tendence vyhledávat stále mladší a mladší umělce.
Děje se tomu proto, že trh je nyní velmi pohyblivý a prodává se na něm
velká spousta děl. Mnoho mladých umělců ale možná nebude schopno ustát
tlak, který je bude nutit, aby kvůli výstavám neustále produkovali nová a
nová díla. V minulosti tomu bylo tak, že v podstatě žádní umělci nedosáhli
svého vrcholu před třicítkou, takže měli čas k tomu aby se rozvíjeli. Tento
luxus jim ale už není dopřáván.
Kritici, sběratelé a galeristi prostě přijdou do posledních absolventských
ročníků na univerzitě nebo do ročníků, které ani nejsou poslední a vyberou si
umělce, kteří začnou vystavovat ve velmi mladém věku. Jen hrstka z nich
bude schopná vydržet tlak na ně kladený, aby vytvářeli dostatek kvalitních
děl pro výstavy a také díla k prodeji.
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A může to trvat téměř dvacet let aby o nich bylo možné říci, že to zvládli.“
(str.71, in: Lindemann, Collecting Contemporary 2006)
Jiří Kulka ve své Psychologii umění k roli času podotýká, že působení
uměleckého díla na vnímatele se zcela nevyčerpává během
komunikačního aktu. Recipient dále o díle přemýšlí, přemýšlí o něm ve
vzpomínkách, představuje si jej, hraje si s ním ve své fantasii různé hry,
mluví o něm s blízkými lidmi a tím se názory na něj mohou měnit.
Posoudit tak současné dílo, které „ještě neuzrálo v čase, ani v mysli“ je
tak velmi složitou záležitostí.
Gladstonová tedy zdůvodňuje problematičnost hodnocení vzhledem
k nejistotě budoucího vývoje umělcovy kariéry.
U hodnocení současného uměleckého díla je rozhodující rychlost
s kterou hodnotíme v čase, tou je kvalita tohoto hodnocení ovlivněna.
Znalec umění, Diego Cortez se k tomu vyjadřuje takto:
„Paul Virilio, francouzský filozof říká, že jsme už kolonizovali prostor a nyní
kolonizujeme čas. Dnes je podstatou rychlost. Rychlost, rychlost, rychlost,
rychleji, rychleji, rychleji, teď, teď, teď. Digitální komunikace. Vymoženosti
moderního života. Ale umění je o tom, jít v čase pomalu. Myslím, že umělecké
objekty samy o sobě jsou tvořeny jako tiché objekty - nehybné objekty - objekty
k zamýšlení se, ke kontemplaci. Jsou příležitostí k zamyšlení. Celý ten virvál,
který klade důraz na rychlost opačným záměrem oproti umění. „(str.129, in:
Lindemann, Collecting Contemporary 2006)
Tento pohled tedy vidí jako problém hodnocení současných děl čas, kdy
názory nemají čas na to se náležitě rozvinout.
Dalším názorem je, že ostatní umělci prostě nejsou natolik dobří, aby si je
člověk s odstupem času vůbec pamatoval, takže jde o to, který umělec je
schopen se zapsat do naší paměti. Tento názor zastává poradce pro současné
umění Philippe Segalot:
„ V jedné generaci není víc jak deset skutečně skvělých umělců. Řekněme že je
jich mezi deseti a patnácti. Podívejte se nazpátek do historie na malby
impresionistů a uvidíte, že budete s to vyjmenovat tak pět umělců, podívejte se
na kubistickou epochu, na Surrealisty, na Pop, bude to totéž a přesně tak je tomu
i dnes.
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Za posledních dvacet let bychom mohli vyjmenovat tak deset umělců. Ti
zůstanou známi v dějinách umění a v budoucnu uvidíme jak ceny za jejich
díla neustále porostou, samozřejmě s výkyvy a bude se tak dít dlouhou dobu.
Ale mnoho jiných umělců zmizí ze scény nebo budou ceny jejich děl klesat.
Tak to na trhu chodí a každý by si toho měl být vědom, že nakonec zde není
tolik géniů a tolik skvělých umělců. Naopak, pokud je jich v jedné generaci
deset, tak je jich přece dost.“ „(str.143, in: Lindemann, Collecting
Contemporary 2006).

Část III.
Nyní se dostáváme k samotnému výzkumu. Zajímají nás
dvě věci.
Zaprvé, jestli se odborníci shodnou v hodnocení
předložených děl současného umění, jestli budou
informace z obrazů číst podobně.
Za druhé nás zajímá nakolik bude hodnocení odborníků
(přijatá informace skrze obraz) odpovídat informaci,
kterou umělec slovně deklaruje, že chce skrze obraz
komunikovat.
1) Výzkumný projekt
Hodnocení uměleckých děl se v dnešní postmoderní době stalo problémem,
:"Piknik, nebo pogrom, jak se komu líbí." popisuje tuto situaci Erazim
Kohák. Dokážeme se dnes ještě shodnout v hodnocení? To je otázka, která mě
zajímá.
Vzhledem k rozsahu výzkumu není možné problém prozkoumat skutečně do
hloubky. Výzkum však má předně otevřít cesty, možnosti, jakými by v něm
mohlo být v budoucnu pokračováno.
Pokud se prokáže, že názory odborníků se do značné míry shodují, tak vznikne
možnost porovnat tuto shodu skrze sémiotické kódování s různými sociálními
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skupinami lidí, případně zvolit porovnání míry shody skupin osob různého
vzdělání. Tomu bych se chtěla věnovat v případném dalším výzkumu.
„Rychle se stáváme tím, čím nás svět vyzývá, abychom byli.“ (, s. 64, Gasset,
Vzpoura davů), Gasset dále píše, že dnešní trend je takový, že člověk, kterého
analyzujeme, má ve zvyku neodvolávat se k žádné instanci kromě sebe sama. Je
sám se sebou spokojen a bude vydávat za dobré vše, co sám v sobě nalezne:
názory, choutky, obliby i vkus. Takto se chová člověk průměrný, člověk
výborný, vznešený, je charakterizován přísností k sobě samému, povinností
rozlišovat. Jaký je tento řád a zákon vkusu (jaké jsou jeho konkrétní znaky), o
který takovýto člověk, pakliže tedy dnes tento existuje, usiluje?
Budeme pragmaticky hledat struktury, které generují náš. Máme za to, že „znak
je tvořen manifestací znaku a tím, co je označováno. Podle pragmatistů do
tohoto vztahu vstupuje jako třetí člen interpretující vědomí. (s. 390, Hendl,
Kvalitativní výzkum). A právě to nás bude ve výzkumu zajímat.
Upřesnění předmětu výzkumu
Popis výtvarných děl je činností vysoce abstrahující a obsahuje neobyčejně
vysoký humanistický koeficient. Tato sociální skutečnost je dílem člověka a
nelze ji odvozovat z přírodních zákonitostí. Je dána jednak osobním estetickým
cítěním, dále pak je poplatná kultuře, tedy kontextu, ve kterém jsme se naučili
veškeré jevy chápat.
Stanovení výzkumného projektu
Naším cílem bude zjistit jak odborníci dovedou popisovat vybrané současné
umění a jak úspěšně dovedou současní umělci komunikovat skrze obrazy. A
zjistit do jaké míry se odborníci shodují v tomto popisu, jaké znaky společně
odhalili.
Terminologie
Abychom mohli tyto znaky relevantně posoudit, tak je pro nás důležitý určitý
terminologický aparát (bez něj se děje mnoho nepravostí a omylů).
Popis je předně také záležitostí hodnot, čili axiologie.
V praxi je tomu tak, že jen některé hodnoty - kvality, považujeme za hodny
trvalého uchování, zatím co jiné slouží - podle momentálního názoru - pouze
k okamžitým potřebám (spotřebám) a vnímáme je tedy jako jistý druh
spotřebního zboží.
Jaká kritéria pro toto rozlišování je možné zvolit?
Zejména je třeba si uvědomit, že o estetice formy je lze mluvit vždy, o
estetickém účinku (prožitku - reaguje na lidskou citovost) se však smí mluvit jen
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tehdy, „pokud se vnitřní prožitek odehrává v rámci obecných estetických
kategorií.“ (s.46, Worringer, Abstrakce a vcítění). Je třeba mít na paměti, že
každý člověk disponuje odlišným komplexem prožívání, pročež jsou
některá umělecká díla přístupná jen individuálně, nikoliv však esteticky.
„…estetično není individuální za žádných okolností.“ (s.46, Worringer,
Abstrakce a vcítění )
Předně budeme vycházet z myšlenky, že : „O nevkusu mluvíme teprve tehdy,
hodnotíme - li předmět vzešlý z rukou lidských, na kterém pozorujeme tendenci
ke splnění jisté estetické normy, ale zároveň nedostatek schopnosti k jejímu
splnění.“ (s. 31, Mukařovský, Studie z estetiky).
Dle Mukařovského dále jevy přírodní nemohou být nevkusné, mohou být pouze
ošklivé. Prvky vně uměleckého díla působící nelibost vnímáme kladně v jeho
celku, mimo dílo a jeho strukturu by pro nás byly hodnotou zápornou. „Zdá se
tudíž nevkus nejostřejším protikladem umění, které už svým jménem naznačuje
schopnost dosáhnout plně zamýšleného cíle. (s. 31, Mukařovský, Studie z
estetiky). Jako pole pro popis uměleckého díla tedy zvolíme umění výtvarné.
Problematiku je možné nahlížet z hlediska psychologického, historického a
sociologického. Pro náš výzkum volíme hledisko sociologické.
Dotazovat se na tuto problematiku budeme odborníků, „tvůrců názorů“ a umělců
samých, kteří nám poskytnou data pro náš kvalitativní výzkum, jehož výstupy
pak budeme zpracovávat.
Cíl výzkumu

„Cílem našeho kvalitativního výzkumu je zjistit zda se
odborníci na současné umění shodnou v hodnocení
předložených děl současného umění a nakolik.
A poté nakolik bude hodnocení odpovídat informaci, kterou
umělec deklaroval že chce skrze obraz komunikovat.“
Metodologický přístup
Problém je nutno prozkoumat do hloubky a na relativně malé skupině jedinců.
Volíme tedy přístup kvalitativní, protože standardizace je nízká a volíme jej
i přesto, že má nízkou reliabilitu. Validita výsledků je ale vyšší předně
proto, že nedochází k velké redukci dat (s. 287, Disman, Jak se vyrábí
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sociologická znalost). Na základě získaných měkkých dat (za použití induktivní
logiky), získáme formulace konkrétních názorů.
Otevřenou necháváme možnost teoretické triangulace (v případě, že by se
pohledy odborníků příliš lišily), takže bychom data posuzovali z různých
teoretických pohledů a otázky strukturovali z různých perspektiv (s. 150, Hendl,
Kvalitativní výzkum). Také je otevřená možnost užití delfské metody za účelem
dosažení souhlasu ve skupině odborníků.
V počátku našeho výzkumu bude stát teoretický výběr, základní soubor tedy
není přesně definován. Vhodnou metodou pro náš účel je kvalitativní výzkum.
Navrhované techniky sběru dat
Volba výzkumné strategie
Někteří badatelé shromažďují údaje prostřednictvím rozhovorů- což je metoda
obvykle spojovaná s kvalitativním výzkumem (str. 10, Strauss, Corbierová,
Základy kvalitativního výzkumu).
S odborníky bude provedeno interview (pokládány budou otevřené otázky,
volím polostandardizovaný, semistrukturovaný rozhovor, aby respondenti
nebyli příliš ovlivněni zadáním otázek) na základě kterého budou komparační
metodou formulovány závěry.
Rozhovor je velice pracná a časově náročná technika sběru dat.
Ideální by bylo, kdyby bylo možné interviewovat tolik jedinců, dokud bychom
nedošli teoretické saturace. Což by znamenalo, že už nejsou nalézána žádná
data, která by mohly být použita pro formulování dalších kategorií. Při saturaci
bychom viděli objevovat se opět a opět stejné vzorce formulací, takže by nás to
vedlo k empirickému přesvědčení, že koncept je již teoreticky saturován (str.
301, Disman, Jak se vyrábí sociologická znalost). To by ale mohlo být velmi
časově náročné vzhledem k projektu práce.
Mohli bychom také názory odborníků porovnat na základě literatury, ale
tématicky by pravděpodobně vzhledem k našemu účelu zůstalo mnoho otázek a
definic nezodpovězených a blíže neurčených (str.124, Disman, Jak se vyrábí
sociologická znalost). Interview bude pro náš výzkum více přínosné. Pro
respondenta je obtížnější vynechat odpovědi na některé otázky, než u dotazníku.
Proporce úspěšně dokončených rozhovorů je také podstatně vyšší, než
návratnost dotazníku (str. 141, Disman, Jak se vyrábí sociologická znalost). Této
části bude předcházet pilotní studie a to z důvodu předpokládané vysoké míry
abstraktnosti pokládaných otázek, která je problematická. Tato studie by měla
posloužit k identifikaci případných problémů, s kterými bychom se mohli setkat.
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Volba výzkumných otázek
Kvalitativní výzkum vyžaduje specifický design. Bude dobré použít tzv. filtrační
otázku, abychom případně ještě odlišili lépe informované respondenty.
respondenti budou odpovídat na otázky týkající se deseti předložených prací od
každého z autorů. Vybrána jsou současná díla, vždy jde o olej na plátně
(respondentům jsou předkládána v barevných reprodukcích na papíře o
velikosti cca 700x500 pixelů, respondentům není sdělen název děl, aby jím
nebyli ve svém hodnocení ovlivněni). Vzhledem k tomu, že se ptáme na díla
současných umělců, nevadí pokud respondent danou tvorbu nepozná. Tím je
také minimalizována možnost, že by se respondent snažil odpovídat zaujatě,
případně, že by předstíral znalost. Jde nám o bezprostřední dojmy z díla, proto
jsou otázky pokládány ihned za sebou, bez přestávek na delší zamýšlení se.
Problém může vyvstat u otázky „Myslíte si, že jde o kýč?“, respondenti se
mohou obávat, že jde o díla hodnotná a mají tak strach vyslovit bezprostřední
soud, např. „Ano, jde o kýč“, aby se na závěr nedozvěděli, že jde o vysoce
ceněného umělce. Proto je na začátku výzkumu respondentům sděleno, že jde o
díla současných a relativně neznámých umělců.
Filtrační otázka:
Zajímal (a) jste se někdy o rozlišení toho, čím je určeno vaše hodnocení
uměleckých děl?
Další otázky:
Popište, co podle vás jmenované umění 1), 2) přináší člověku (čím mu může
být prospěšné)
- Jak konkrétně může člověku rozšířit vnímání?
- Jaké zkušenosti může prohloubit?
- Jaké emoce v něm vyvolat?
Popište, jaká negativa na tomto umění vidíte.
(Berte v úvahu celý kontext jeho vzniku, dobu, prostředí, cílovou skupinu, pro
kterou bylo podle vás vytvořeno)
Jde o kýč, nebo ne?
Zhodnoťte autorovy záměry.
Jde podle Vás o kvalitní umění, co se týče techniky?
Další informace, které považujeme za relevantní, bude uvedeno:
Jméno.
Vykonávané povolání.
Míra dosaženého vzdělání.
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(Tyto údaje budou známy předem, půjde o účelové vzorkování.)
Pocházeli rodiče z kulturní sféry?
Od kolika let se pohybujete v kultuře?
Jste členem nějaké politické strany?
(Tyto údaje považujeme za podstatné pro vykreslení profilu respondované
osoby.)
Výběr vzorku: objekty výzkumu
Skupina:
- odborníci, „tvůrci názorů“, tuto skupinu volíme jako skupinu kompetentní
k rozlišení vysokých a nízkých kulturních znaků.
Skupinu respondentů získáme účelovým vzorkováním (str. 154, Hendl,
Kvalitativní výzkum). Budou ji tvořit informačně bohatí jedinci.
A to osoby - etablovaní odborníci, kteří se intenzivně ve svém osobním životě i
ve své profesi zabývají uměním, respektive uměním současným.
- prof. Zdeněk Beran - profesor na AVU v Praze, vyučující malbu, mající tedy
dobrý přehled o světě současné malby
- Dr. Peter Kováč - redaktor deníku Právo - kulturní rubrika, specializace na
výtvarné umění, na umění současné a umění italské renesance
- MgA. Jaromír Novotný - malíř, absolvent AVU, člověk neustále studující
současné umění, častý návštěvník vernisáží, výstav atd. , pracovník
Národního Památkového ústavu v Praze
Musíme mít ujasněny důvody volby té které osoby (chceme, aby šlo o osoby
s velkou znalostí světa současného výtvarného umění) a předtím, než ji dopisem,
telefonicky, či přímo oslovíme, znát alespoň základní údaje o jejím veřejném
postavení a situaci. „Zároveň lze využít i metody „snowball“ (sněhové koule,
nabalování) , kdy se badatel od prvních oslovených narátorů dozvídá jména
dalších osob, s nimiž by z hlediska výzkumného projektu bylo užitečné vést
rozhovor.“ (str. 21, Vaněk a spol, Orální historie: metodické a „technické“
postupy). Bude dobré respondentům předem nastínit, čeho se rozhovor bude
týkat, aby se mohli na interview lépe připravit a jejich odpovědi měly větší
validitu.
Časový harmonogram výzkumu
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Jedná se o výzkum krátkodobý. Rozhovor je však velice pracná a časově
náročná technika sběru dat (str. 141, Disman, Jak se vyrábí sociologická
znalost).
1. týden- interview s odborníky, získávání informací od umělců
2. týden - analýza dat a jejich přepis, interpretace, možná analýza
negativních případů
3. týden - komparace výsledků výzkumu, kontrola dat
4. týden - vyhodnocení dat
Finanční rozpočet výzkumu
Rozpočet bude zahrnovat následující položky: diktafon, kazety, zhotovení
dotazníků, psací potřeby, náklady na cesty, náklady na telefonní hovory.
Jedná se o méně rozsáhlý výzkum.
Metody vyhodnocování a interpratace získaných dat
Po získání dat od odborníků bude nutná komparace, odhalující podobnost
výpovědí. Tyto názory budou kódovány ( text bude rozdělen na tématické celky
vztažené ke konkrétním tématům - str. 163, Silverman, Jako robiť kvalitatívny
výskum).
Východiskem pro vytváření kategorií jsou data a interpretace těchto dat. (str.
317, Disman, Jak se vyrábí sociologická znalost). Kvalitativní data získaná
prostřednictvím interview budou přeměněna ve formulace umožňující
zpracování a vyhodnocení těchto dat. Toto vyhodnocení bude provedeno na
počítači, který umožňuje efektivní přeskupování dat a vyhledávání klíčových
slov (s. 320, Disman, Jak se vyrábí sociologická znalost). Původní dokumentace
bude uchována v původní formě.
Jevy, které mohou mít vliv na výsledky výzkumu
Předně je třeba mít na paměti, že se u odborníků setkáme s teoretickým
pluralismem, což je sociologii jako multiparadigmatické vědě vlastní.
Předpokládám dále, že na odpovědi a vnímání našich otázek, bude mít vliv
mimo jiné kulturní prostředí, obor vzdělání,vykonávaná profese, stáří, vzdělání
rodičů a také nutná odchylka v chápání vysoce abstraktních termínů a také
ekonomické postavení rodiny, z které dotazovaná osoba pochází, viz, Giddens
níže:
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U dětí z nižších vrstev se podle Bernsteina uplatňují takzvané omezené kódy,
které jsou daleko vhodnější pro sdělování praktických zkušeností, než
k probírání abstraktních pojmů. Tyto jsou charakteristické zejména pro děti
vyrůstající v rodinách s nižšími příjmy. Naopak pro děti z bohatších rodin jsou
typické rozvinuté kódy, které umožňují snáze zobecňovat a vyjadřovat
abstraktní představy. (str. 398, Giddens, Sociologie) Je třeba ale vzít v úvahu, že
Giddens hovoří o západu, na východě existuje kohorta, která měla díky
socialismu podobné zkušenosti a pocházela ze sociálně obdobného prostředí ze
stejné vrstvy.
Otázky tedy bude nutno velmi dobře specifikovat a pojmy v nich obsažené ještě
případně dodatečně vysvětlit.

Hodnocení kvality výzkumu
Zárukou kvality našeho výzkumu by měla být komunikativní validizace
výsledků s odborníky. Neutralita našeho výzkumu je nedosažitelná, ale je
žádoucí. Je možné přezkoušet, zda dotazovaný otázkám porozuměl (tedy
v případě, že by tuto nutnost vykázala pilotní studie). Důvěryhodnost dále
zvyšuje dostatečné trvání naší studie, konzultace, analýza negativních případů,
kterou můžeme v případě potřeby také provést. Budou probíhat konzultace
s odborníky, kteří provedou revizi dat (Lincoln, Guba, 1985, s. 290 in: str. 338,
Hendl, Kvalitatiní výzkum: základní metody a aplikace).
Etické a politické otázky výzkumu
Bude nutné získat poučený a informovaný aktivní souhlas od osob, které se
budou účastnit studie. Respondenti budou seznámeni s výzkumem. Účastníkům je
zdůrazněna svoboda odmítnutí účasti v projektu a je jim zajištěna anonymita. (str.
155, Hendl, Kvalitativní výzkum), dále budou poučeni o právech podle zákona
o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Osobní údaje však budou
anonymizovány (úroveň zabezpečení podle paragrafu 13 zákona o ochraně
osobních údajů).

32

2) Vybraná současná výtvarná díla na která budou odborníci
dotazováni
a) Tvorba Daniela Pitína
Daniel Pitín
Autor byl vybrán proto, že mu doposud nevyšla monografie a ani mu nebyl
věnován větší článek v celostátním tisku.
Narozen 1977 v Praze.
V roce 2001 absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze s cyklem „Ptáci“.
Pracuje a žije v Praze.
Během studií na AVU se vedle malby věnoval také digitálnímu filmu a
videoinstalacím.
Organizoval mj. festival digitálního filmu a videa Need of Touch.
Výtvarně jsem se podílel například na vítězném snímku festivalu Prix Europa
Spot 2005 v Berlíně.

Jaké informace mají obrazy nést (autorovy intence)
Ke své tvorbě Daniel Pitín přímo pro výzkum říká:
Mé jsou z velké části ovlivněny filmem. Ve svém ateliéru nejsem obklopen
nahými modelkami, ale filmovými momentkami, se kterými dále pracuji.
Podrobuji je jakési hře, kde často měním kontext a významy jednotlivých záběrů
natolik, že vniká nový autentický obraz, lépe řečeno malba. Někdy si během
tohoto procesu uvědomuji, jak je velmi snadné změnit konkrétní význam
filmového záběru a ukázat ho ve zcela novém vyznění. Tato snadnost proměny
informací je skoro až hrozivá. (má poznámka: kritika mediálního světa)
Nechávám mizet některé objekty tak, aby byl smysl obrazu změněn, aby divák
viděl novou realitu, novým pohledem a z jiné perspektivy.
O své tvorbě pro Art servis říká : „Mé obrazy z posledních let jsou inspirovány
filmem a současnou mediální kulturou. Vybrané filmové nebo televizní záběry
podrobuji jakési hře, která často vzniká již při samotném přenosu do malířského
média. Ve svých malbách použitý materiál obracím proti svému vlastnímu
smyslu a snažím se tak objevovat nové možnosti interpretace téhož záběru.
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Tímto postupem se snažím rovněž upozorňovat na možnost manipulovatelnosti
informací a přezkoumávat způsoby jejich sdělování.“
Pro výzkum vybíráme z tvorby Daniela Pitína tři hlavní náměty, kterým se
autor věnuje a budeme sledovat zdali je odborníci na předložených
obrazech odhalí.
1. inspiraci filmem - filmové záběry, filmové prostředí
2. mizení - kdy se autor snaží podat nový pohled na realitu
3. kritiku mediální reality

Následují předložené práce autora, které budou odborníci
posuzovat.
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b) Tvorba David Böhma
David Böhm
Autor byl vybrán proto, že mu doposud nevyšla monografie a ani mu nebyl
věnován větší článek v celostátním tisku.
Narozen 1982 v Praze.
Od roku 2003 studuje Akademii výtvarných umění v Praze.
Během studií se věnuje konceptuálním projektům
V galerii NOD Praha v roce 2006 byl spoluautorem maleb na stěnách galerie,
tento koncept zopakoval letos spolu s Jiřím Frantou v Rakouském kulturním
fóru.
Žije a tvoří v Praze. (ze zdroje: www: davidbohm.net)
„David Böhm studuje na pražské Akademii výtvarných umění u Vladimíra
Skrepla. Jeho doménou je kresba – od drobných denních skic až po
velkoformátové nástěnné práce, kterými se většinou prezentuje v galeriích.
Fenomén kresby se v současné době objevuje jako podstatné i marginální
médium glosující neambiciózně svět technologií. Böhmovy kresebné fresky
vycházejí z filozofie street worku, z antinadčasové a téměř neviditelné činnosti.
O tom, co jeho kresby vyjadřují, rozhoduje nálada příjemce. Na první pohled se
mohou jevit jako sofistikovaný komiks, ale jdou mnohem dál. Ať už jde o
znaky, symboly či vyprávění, máme před sebou maximálně upřímný a
spontánní projev. Že je autor vizuálně citlivý, je patrné i z jeho pokusů o
fotografii (znaky řeči v terénu), na níž zachycuje předměty jako znaky řeči.“
(ze zdroje: prag&antiques.cz)
Jaké informace mají obrazy nést (autorovy intence)
O své tvorbě autor říká, že pracuje s komiksovou formou a snaží se o kritiku
mediálního světa prostřednictvím humorných maleb, které přitáhnou divákovu
pozornost svou absurditou.
Pro výzkum vybíráme z tvorby Davida Böhma tři hlavní náměty, kterým se
autor věnuje a budeme sledovat zdali je odborníci na předložených
obrazech odhalí.
1. práce s komiksem
2. přítomnost humoru
3. kritika mediálního světa
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Následují předložené práce autora, které budou odborníci
posuzovat.
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Výzkum:

a) Vybraní respondenti (odborníci)
Respondent A: MgA. Jaromír Novotný

Pocházeli rodiče z kulturní sféry?
Od kolika let se pohybujete v kultuře?
Jste členem nějaké politické strany?

.: NE.
.: OD 18 LET.
.: NE.

Respondent B: prof. Zdeněk Beran
Pocházeli rodiče z kulturní sféry?
Od kolika let se pohybujete v kultuře?
Jste členem nějaké politické strany?

.: NE. OTEC BYL UČITEL.
.: OD 19 LET.
.: NE.

Respondent C: Dr. Peter Kováč
Pocházeli rodiče z kulturní sféry?
.: NE. OTEC BYL AMATÉRSKÝ
MALÍŘ.
Od kolika let se pohybujete v kultuře? .: OD 17, 18 LET.
Jste členem nějaké politické strany? .: NE.
b) Názory odborníků na současné umění na předloženou tvorbu

Tvorba Davida Böhma
Popište, co podle vás jmenované umění 1), 2) přináší člověku
(čím mu může být prospěšné)?
A : .: Uvolní emoce (humor v kombinaci s kritikou).
B: .: Tato tvorba je založená na takovém primitivním projevu, je to karikaturní a
narativní, to je tvorba, kterou děti umějí lépe. Je to plakátový typ malby, autor
chtěl zaujmout a pobavit, ale toho člověk vidí okolo sebe hodně, moc vynalézavé
to není, pobaví to, na chvíli, ale to je tak všechno. Jako reklama.
C: .: Je to legrace, té je dneska ve výstavních síni málo, i když já bych ji hledal
spíše v obrázkových časopisech. V tomhle bych byl rezervovaný.
Jak konkrétně může člověku rozšířit vnímání?
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A: .: Nutí myslet, protože autor ten humor zároveň zpochybňuje.
B: .: Je to příliš primitivní, aby to rozšiřovalo vnímání.
C: .: Rozšířit moc ne, spíš pobavit, na chvíli rozkrýt vtip.
Jaké zkušenosti může prohloubit?
A: .: Zkušenost s absurditou doby.
B: .: Poukazuje to na to, čeho je všude kolem spousta, poutače, reklamy,
zahlcení světa obrázky, hlouposti, prostě hlouposti.
C: .: Tuto umění reflektuje dobu, jsou to věci, aktuální věci, který jsou okolo
nás, na hlouposti.
Jaké emoce v něm vyvolat?
A: .: Radost nad tím, že tuto absurditu překonáme.
B: .: Může člověka pobavit.
C: .: Jde o pobavení.
Popište, jaká negativa na tomto umění vidíte. (Berte v úvahu celý kontext
jeho vzniku, dobu, prostředí, cílovou skupinu, pro kterou bylo podle vás
vytvořeno)
A: .: Je to občas možná trochu jízlivé. Ale pokud je to umění, tak je
to jedno.
B: .: Je mu vlastní určitá jednoduchost, musí se chytat vyprávění.
C: .: Slovo a výklad slova, tato jednoduchá narace znamená více, než jak je to
dílo namalované. Obsah dominuje nad formou.
Jde o kýč, nebo ne?
A: .: Ne.
B: .: Ne.
C: .: Ne.
Zhodnoťte autorovy záměry.
A: .: Pobavit, zpochybnit, poučovat, ukazovat a interpretovat klišé a normy
vytvářené současnou společností.
B: .: Chtěl pobavit, za použití výrazných barev upoutat divákovu pozornost.
C: .: Myslím, že jde o hledání „kuriozity“, což odpovídá dnešní doby,
zajímavostí, blázniviny, to se dnes uplatňuje, jde o karikaturu dnešní
doby.Vyjádřit se k aktuálním věcem a najít pro to nějakou vtipnou formu, to je
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to, co bych na tom ocenil a autorovi to neupřel.
Jde podle Vás o kvalitní umění co se týče techniky?
A: .: Ano. Ale i netrvanlivost může být součástí záměru autora.
B: .: Ano, není na tom vidět, že by to byl špatný malíř, to ne, je v tom spíš určitá
pohodlnost. Nechává otevřenou otázku, jestli je to tak schválně, nebo jestli se
snažil z maxima svých možností.
C: .: Názor, myšlenka je zajímavější jak je to ztvárněné. Je to spíše karikatura
tvářící se jako obrazy.

Tvorba Daniela Pitína
Popište, co podle vás jmenované umění 1), 2) přináší člověku
(čím mu může být prospěšné).
A: .: Nutí přemýšlet o prostoru, realitě, iluzi. Tím usnadňuje její
identifikaci i v oblasti mimo obraz. Zprostředkuje emoce.
B: .: Autor reflektuje nová média, u kterých je vždy co je předem daného a
manipuluje se s tím předem daným, kdežto v malbě je možnost větší svobody,
samozřejmě reaguje na prostřednictvím fázování scén obrazu na změnu,
ukazuje tuto manipulaci. Malbu vnímá jako cosi více svobodného, co do této
manipulace není vtaženo a tím odhaluje to, co mělo zůstat zakryté, to je
naopak venku. Jeho obrazy nutí člověka přemýšlet o kompozici a o malbě
samotné.
C: .: Může ozvláštňovat život.

Jak konkrétně může člověku rozšířit vnímání?
A: .: Silnější vnímání vztahu mezi člověkem a jím vytvářeným prostorem,
architekturou.
B: .: Je vidět, že autor o své práci velice přemýšlí a vede ho to k určitým akcím,
které trvají určitou dobu a pak to zase změní, všecko. Obrazy jsou malované
jako by byly „fázované“, což malířsky je dost obtížné a namáhavé.
C: .: Rozšířit ne, je to něco, co se vejde do mé škály vnímání, je to v kategorii
mého vnímání, přesah nevidím, ne pro sebe, ostatním může přinést zamyšlení se
nad problematikou relativnosti lidské existence a pomíjivosti času.
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Jaké zkušenosti prohlubuje?
A: .: Zkušenost s iluzí, s nejistotou, s prázdnotou,s manipulací, s měřítkem
prostoru.
B: .: Umožní nám lépe odhalit manipulaci.
C: .: Pomáhá poznávat lidské existenciální problémy v dnešní společnosti.
Jaké emoce?
A: .: Komplexní pocit nejednoznačnosti, spojený s uspokojením z jejího
odhalení.
B: .: Takové zpochybnění, nejistotu, relativnost zkušenosti.
C: .: Přináší energii, tuto malbu vnímám jako příjemnou. Domů bych si to dílo
nepověsil, protože jsou to obrazy, které člověka spíše rozrušují, než že by
uklidňovaly, doma bych chtěl mít něco, co mě uklidní,než co mě znejistí a
rozruší.
Popište, jaká negativa na tomto umění vidíte. (Berte v úvahu celý kontext
jeho vzniku, dobu, prostředí, cílovou skupinu, pro kterou bylo podle vás
vytvořeno)
A: .: Nic mě nenapadá.
B: .: Nevím, aby se v obraze neutopil, aby se neztratil v nejasnosti.
C: .: Z hlediska techniky by mi určitě vadilo jakým způsobem autor pracuje
s vyjádřením obsahu, ale to bych to dílo musel vidět v originálu.
Jde o kýč, nebo ne?
A: .: Ne.
B: .: Ne.
C: .: Ne.
Zhodnoťte autorovy záměry.
A: .: Zprostředkováním vlastních emocí (příběhů,…) spolu s (de)konstruováním
prostoru a malby samotné ukázat celek světa jako útržky jakýchsi
divadelních, filmových a jiných představení, které se vynořují
z paměti, možná s ambicí stát se realitou.
B: .: Autor chtěl představit relativitu bytí i zobrazení, když v díle cosi mizí, díky
této rozfázovanosti scény, tak se zase něco jakoby rozkrývá.
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C: .: Myslím, že autora nejvíce zajímají současné konfliktní situace mezi lidmi,
existenciální problémy.
Jde podle Vás o kvalitní umění co se týče techniky?
A: .: Ano.
B: .: Nesporně.
C: .: Ano.

----------------------------------------------------------------------------c) Porovnání autorových záměrů s tím, co v díle rozpoznali odborníci:
Náměty z tvorby Daniela Pitína:
1. inspirace filmem - filmové záběry, filmové prostředí
Respondent A: - „ukázat celek světa jako útržky jakýchsi
divadelních, filmových a jiných představení“
Respondent B: „Autor reflektuje nová média..“
Respondent C: - nerozpoznal2. mizení - kdy se díky němu autor snaží podat nový pohled na
realitu
Respondent A: “ (Obraz) Nutí přemýšlet o prostoru, realitě, iluzi..“
Respondent B: „..odhaluje to, co mělo zůstat zakryté, to je naopak
venku“. „ Autor chtěl představit relativitu bytí i zobrazení, když v díle
cosi mizí.“
Respondent C: - nerozpoznal3. kritiku mediální reality
Respondent A: „Autor reflektuje nová média, u kterých je vždy co je předem
daného a manipuluje se s tím předem daným..“
Respondent B: „Umožní nám lépe odhalit manipulaci.“ (přeneseně navazuje na
to, co zřejmě autor kritikou mediálního světa zamýšlí - odhalit manipulaci)
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Respondent C: -nerozpoznal-

Náměty z tvorby Davida Böhma:
1. práce s komiksem
Respondent A: -nerozpoznalRespondent B: „Je to plakátový typ malby.: Je mu vlastní určitá jednoduchost,
musí se chytat vyprávění.“
Respondent C: „Slovo a výklad slova, tato jednoduchá narace znamená více,
než jak je to dílo namalované. Obsah dominuje nad formou. Názor, myšlenka je
zajímavější jak je to ztvárněné. Je to spíše karikatura tvářící se jako obrazy.“
2. přítomnost humoru
Respondent A: „Uvolní emoce (humor v kombinaci s kritikou). Nutí myslet,
protože autor ten humor zároveň zpochybňuje.“
Respondent B: „ Je to plakátový typ malby, autor chtěl zaujmout a pobavit, ale
toho člověk vidí okolo sebe hodně, moc vynalézavé to není, pobaví to, na chvíli,
ale to je tak všechno. Jako reklama. Může člověka pobavit“.
Respondent C: „Je to legrace, té je dneska ve výstavních síni málo, i když já
bych ji hledal spíše v obrázkových časopisech. V tomhle bych byl rezervovaný.
Rozšířit moc ne, spíš pobavit, na chvíli rozkrýt vtip. Jde o pobavení. Vyjádřit se
k aktuálním věcem a najít pro ně nějakou vtipnou formu.“

3. kritika mediálního světa
Respondent A: „Zkušenost s absurditou doby.“ (je otázkou, zdali tuto odpověď
můžeme brát jako adekvátní odpověď pro výzkum, ale odpověď je obdobná jako
odpověď respondenta C ve smyslu podobnosti mezi slovy „kuriozita absurdita“)
Respondent B: „Poukazuje to na to, čeho je všude kolem spousta, poutače,
reklamy, zahlcení světa obrázky, hlouposti, prostě hlouposti.“
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Respondent C: „Tuto umění reflektuje dobu, jsou to věci, aktuální věci, který
jsou okolo nás, na hlouposti. Myslím, že jde o hledání „kuriozity“, což odpovídá
dnešní doby, zajímavostí, blázniviny, to se dnes uplatňuje, jde o karikaturu
dnešní doby.“
4. Výsledky zkoumání:
Odborníci se dovedli v řadě případů shodnout. Tato shoda nebyla způsobena tím,
že by měli cosi naučené „mít za hodnotné“, to je u takovýchto současných děl
relativně vyloučené.
O díle Daniela Pitína uvedl respondent A: Nutí přemýšlet o prostoru, realitě,
iluzi. Respondent B se také zmiňuje o iluzi: Autor reflektuje nová média, u
kterých je vždy co je předem daného a manipuluje se s tím předem daným, kdežto
v malbě je možnost větší svobody, samozřejmě reaguje na prostřednictvím
fázování scén obrazu na změnu, ukazuje tuto manipulaci. Malbu vnímá jako cosi
více svobodného, co do této manipulace není vtaženo a tím odhaluje to, co mělo
zůstat zakryté, to je naopak venku. (je však možné, že oba respondenti měli na
mysli jinou iluzi), v jiné otázce však mluví o manipulaci: Zkušenost s iluzí, s
nejistotou, s prázdnotou,s manipulací….
Můžeme shrnout: Dílo Daniela Pitína upozorňuje na iluzi způsobenou
manipulací.
Ke shodě došlo i v otázce po emocích, jež dílo vyvolává. Respondent A uvedl:
Komplexní pocit nejednoznačnosti, spojený s uspokojením z jejího
odhalení. Respondent B reflektuje také nejednoznačnost, takto: Takové
zpochybnění, nejistotu, relativnost zkušenosti. Obdobně odpověděl i respondent
C: Domů bych si to dílo nepověsil, protože jsou to obrazy, které člověka spíše
rozrušují, než že by uklidňovaly, doma bych chtěl mít něco, co mě uklidní,než co
mě znejistí a rozruší.

Můžeme shrnout: Dílo Daniela Pitína vyvolává emoce: nejistotu a
nejednoznačnost a člověka rozrušuje.
Respondent A, B i C považují dílo Daniela Pitína za dílo kvalitní.
Respondent A, B i C shodně vypovídají, že nejde o kýč.

63

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dílo Davida Böhma hodnotil první respondent jako vyjadřující: Zkušenost s
absurditou doby. Respondent B uvedl, že: Poukazuje to na to, čeho je všude
kolem spousta, poutače, reklamy, zahlcení světa obrázky, hlouposti, prostě
hlouposti.Respondent C taktéž: Myslím, že jde o hledání „kuriozity“, což
odpovídá dnešní doby, zajímavostí, blázniviny, to se dnes uplatňuje, jde o
karikaturu dnešní doby.
Můžeme shrnout: reflexe absurdity doby v díla Davida Böhma.
Respondent C říká, že: Je to legrace, té je dneska ve výstavních síni málo, i
když já bych ji hledal spíše v obrázkových časopisech. V tomhle bych byl
rezervovaný. Respondent A: Uvolní emoce (humor v kombinaci s kritikou).
Respondent B k tomu uvádí: Tato tvorba je založená na takovém primitivním
projevu, je to karikaturní a narativní, to je tvorba, kterou děti umějí lépe. Je
to plakátový typ malby, autor chtěl zaujmout a pobavit…..
Můžeme shrnout: záměrem autora bylo pobavit.
Respondenti B a C k tomu shodně připojují výtku: Je to plakátový typ malby,
autor chtěl zaujmout a pobavit, ale toho člověk vidí okolo sebe hodně, moc
vynalézavé to není, pobaví to, na chvíli, ale to je tak všechno. Jako reklama.
C: .: Je to legrace, té je dneska ve výstavních síni málo, i když já bych ji
hledal spíše v obrázkových časopisech. V tomhle bych byl rezervovaný.
Respondent B vypovídá, že jde o narativní umění Je mu vlastní určitá
jednoduchost, musí se chytat vyprávění. Respondent C taktéž:
Slovo a výklad slova, tato jednoduchá narace znamená více, než jak je to
dílo namalované. Obsah dominuje nad formou.
Skeptičtí byli respondenti B a C v otázce po stránce techniky: Respondent C
uvedl: Obsah dominuje nad formou. Respondent B uvedl: Ano, není na tom vidět,
že by to byl špatný malíř, to ne, je v tom spíš určitá pohodlnost. Nechává
otevřenou otázku, jestli je to tak schválně, nebo jestli se snažil z maxima svých
možností.
Respondent C k témuž ještě jednou: Názor, myšlenka je zajímavější jak je to
ztvárněné. Je to spíše karikatura tvářící se jako obrazy.
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Respondent A, B i C shodně vypovídají, že nejde o kýč.
Druhá část výzkumu měla obdobné výsledky. Vybrané hlavní náměty
z tvorby umělců odborníci dovedli rozpoznat se značnou úspěšností.
Nejvíce rysů nerozpoznal respondent C, důvodem může být skutečnost,
že se profesně věnuje nejen současnému umění, ale stejně tak umění
italské renesance. Dá se říci, že intence zmíněných autorů převážně
odpovídají tomu, co odborníci o dílech tvrdili.

Závěrem
Popis současného uměleckého díla je velmi problematický. Na rozdíl od
popisu starších děl, která jsou již zhodnocena kritikou a v literatuře
současné dílo na své zhodnocení teprve čeká. Kritikové nemají obavy jej
radikálněji hodnotit, sběratelé zpravidla čekají, až jej koupí někdo
vlivný za dobré peníze, zpravidla však čekají až jak se k dílu postaví
umělecká obec. Té je do značné míry vlastní touha po konsensu, funguje
zde spirála mlčení, o kterou se pak pozdější hodnotitelé opírají.
Výhodou je, že jeho prvotní hodnocení nebývají ovlivněna konkrétním
naučeným. Tuto ideu jsem využila v praktické části své práce a nechala
relativně neznámá umělecká díla zhodnotit odborníky na současné umění.
Při porovnání jejich výpovědí jsme shledali značné a velmi výrazné
názorové shody. Ukázalo se také že se odborníkům daří adekvátně číst
v dílech umělců žádané informace podle intencí umělců. Přenos informací
skrze obraz vybraných autorů tedy funguje žádoucím způsobem
Nakonec právě od nich odborníků na současné umění společnost vyžaduje, aby
jí nabídli umění prosté pózy a kýče, pro to je třeba určitý konsensus, cit. Mám za
to, že tento cit jim dalo předně dosažené vzdělání. Do budoucna se otevírá
možnost porovnat shodu, ke které došlo v názorech odborníků se skupinami lidí
se společným, stejným, nižším vzděláním. Není lhostejné, co si o umění
myslíme, pokud chceme aby od něj i druzí něco dostávali.

Shodně s Tomášem Kulkou vidím cestu, která vede od masové konzumace kýče
v hledání společné řeči. Protože jak Kulka píše máme - li kýč, pak tento: „není
věcí toho, kdo jej vidí, ale minimálně těch, kdo jej spatřují“, lidí, kteří jej
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rozeznají je nesporně více, což znamená, že se dovedeme na jeho výrazných
příkladech shodnout. Stejně tak jako se do jisté míry dovedeme shodnout na
příkladech kvalitního umění.
Studium problematiky současného umění nám otevírá cestu k řešení tohoto
problému. Jeho specifičnost vůči již zhodnocenému umění jej k tomu
předurčuje. Ve své práci jsem tuto ideu využila a ukázala se být nosnou.
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