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Zabývat se vztahem muzea umění a dnešních uměleckých projevů se s ohledem na narůstající 

množství muzejních institucí a přehlídek současného umění po celém světě může zdát 

zbytečné. Nicméně, dějiny umění poněkud opomíjejí vliv muzea na umělecký vývoj jako 

takový. Muzeum je většinou vnímáno spíše v pozadí a jako nástroj, jehož pomocí se umění 

dostává k lidem. Instituce s pevnými zdmi však není pouhou „služebnou“, je do velké míry 

spoluodpovědným elementem v rozvoji umění. Mnozí světově proslulí tvůrci se přímo 

zabývali působením muzea na umělecká díla a zejména dnes většina umělců tvoří se zřetelem 

k umístění svých prací. Je zajímavé pozorovat, jak se v dějinách role muzea měnila, sledovat 

zřejmý posun od poněkud strohé instituce s pevným řádem až po dnes velmi liberální, 

uvolněný prostor, otevřený nejvyšší rozmanitosti. Zdá se, jako by čas zcela převrátil původní 

konstelaci, v níž muzeum figurovalo spíše jako síto, jako poslední instance a umění potom 

jako „uchazeč“. Jako by dnes bylo muzeum výzkumnou stanicí, která vpouští do svého nitra 

často pomíjivá díla, jež ani netouží přetrvat a být zhodnocena. Existuje nějaký „bod zlomu“, 

moment, kdy se muzeum stalo otevřeným aktuálním proudům v umění a přestalo vyčkávat? 

V historii muzea zaznamenáváme poprvé bezvýhradné přijetí mládí jako možné 

záruky originality, života a revolty. Schválená revolta přestává být revoltou. Nicméně, 

otevřenost muzea k nejmladším projevům může znamenat i změnu v samotných dějinách 

umění - od okázalé úcty ke vzácným kusům jsme se posunuli k respektu vůči tvůrčí energii 

jako takové. Umění dnes vyžaduje jiný druh citlivosti, než bylo zvykem. A ačkoli může 

působit rozčarování, hledáme-li v něm „krásu“, nabízí další pohled do nekonečných prostor 

lidské imaginace. Nesklouznou-li muzea a dějiny umění ve své snaze „povznášet“ 

k dogmatismu, neuzavřou-li se opět v malém světě sáhodlouhých explanací, možná divák 

neodejde s pocitem, že musí za každou cenu najít v předkládaném sílu zašlých avantgard. 

 Muzeum dneška je centrem pochybností, laboratoří, hřištěm, které dává vyznít 

uměleckému hledání. Je vlastně přepych, mít možnost otevřeně „pochybovat“. A neosloví-li 

konkrétní dílo, neoslní-li, sice ověřené, jméno, možná zapůsobí výstavní celek. Přinejmenším 

jako vědomí o „jiné cestě“ – skrze rozvoj vnímání k rozvoji individuální kreativity.  
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